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Förord
Denna redovisning är sammanställd för att utgöra en etappredovisning till projektets

uppdragsgivare, Vägverket. Vägverket skall i sin tur till Kommunikationsdepartementet

redovisa hittills framtagna resultat som skall ligga till grund för ett ställningstagande om 16-

årsgränsens framtid. Den första etappen av utvärderingen har tidigare redovisats i VTI-rapport

418 (Gregersen, 1997). Projektet kommer att slutredovisas under hösten 1999 i ytterligare en

VTI-rapport. Slutrapporten kommer att innehålla samtliga projektets delstudier, dvs också

flera studier som ännu inte avslutas. Eftersom Slutrapporten kommer att redovisas om mindre
än ett år har VTI beslutat ge ut föreliggande underhandsredovisning som ett VTI-notat.
Redovisningen har behandlats i projektets referensgrupp bestående av representanter från

Vägverkets körkortsavdelning, Inst. för psykologi vid Uppsala universitet, Trafikskoleorga-
nisationerna STR och TR samt VTI.
Resultaten som presenteras i denna rapport är för vissa delstudierdesamma som redovisats i

VTI-rapport 418. Det gäller framförallt den sk processutvärderingen, dvs undersökningarna

om hur 16-årsgränsen utnyttj ats, av vem och hur många, hur, var och när man övningskört etc.
När det gäller olycksinblandning och olycksrisk redovisas här helt nya resultat och till Viss del

efter nya principer. Detta innebär att olycksdata inte är direkt jämförbara mellan VTI-

rapporten och föreliggande redovisning. Föreliggande redovisning av olycksinblandning och

olycksrisk ersätter den i VTI-rapport 418.
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Utvärdering av 16-årsgräns för övningskörning, delrapport 2
NP Gregersen, H-Y Berg, S Nolén, A Nyberg

Sammanfattning
Den sänkning av Övningskörningsgränsen till 16 år som genomfördes i september 1993 har

visat sig leda till ca 20% färre olyckor/1000 förare bland unga nyblivna körkortsinnehavare.

Beräknat som olyckor per körd km blir sänkningen ca 17%. De som börjat övningsköra tidigt
har också övat mera. Detta leder i sin tur till Ökad erfarenhet bakom ratten. Den egentliga

grundtanken med införandet av 16-årsgräns var just att ungdomarna skulle få ökad erfarenhet

innan man gav sig ut på egen hand vilket man alltså fått. Internationell forskning har tydligt
visat att erfarenhet är en av de Viktigaste faktorerna för utvecklingen till att bli en säker

bilförare.

Regeringen har begärt en rapportering som kan ligga till grund för ett ställningstagande 5

år efter reformens införande, dvs. 1/9 1998. Ett flertal delstudier har genomförts och

avrapporterats, några har genomförts men inte ännu avrapporterats och några delstudier är

ännu inte avslutade. Delresultat har rapporterats bl a i VTI rapport 418.

Syfte
Det uppdrag som gick till VTI för studien gällde en utvärdering och en uppföljning aV sänkt

åldersgräns för övningskörning till 16 år . Design och metoder har utvecklats av VTI, i

samråd med den referensgrupp som knutits till projektet. Utvärderingen har koncentrerats till

en uppföljning av hur det nya systemet fungerade och utnyttjades, dvs. en processanalys, samt
en utvärdering av utbildningens effekter på attityder, självuppfattning, exponering, kör-

beteende och olycksinblandning/olycksrisk.

Delstudier
I utvärderingen ingår följ ande delstudier:

Processanalys

Enkät till blivande körkortselever och deras föräldrar

Enkät till elever direkt efter körkort

Dagboksanteckningar under övningskörning

Analys av registerdata körkortsregistret

Analys av olycksdata från SCB
Efektutvärdering

Enkät till elever direkt efter körkort

Enkät till elever 1 år efter körkort

Enkät till elever 2 år efter körkort

Resvaneundersökning

Analys av olycksdata från SCB 1 år efter körkort

Analys av olycksdata från SCB 2 år efter körkort

Analys av olycksdata från SCB avseende unga förares olycksinblandning 1990-1998

Enkät årligen till unga förare i 5 år

Enkät till Örebroelever
Beteendestudie, mental arbetsbelastning

Beteendestudie, ögonrörelser

Beteendestudie, val av säkerhetsmarginaler



Metod

En rad olika mätmetoder och urval av försökspersoner har använts och kommer

fortsättningsvis att användas i de olika delstudierna. I enkätundersökningar används

begränsade, slumpmässigt dragna urval från körkortsregistret. I olycksanalyserna används
hela populationen av unga förare hämtade från SCB:s olycksregister och Vägverkets

körkortsregister. I de olika beteendeexperimenten har mindre grupper av förare som utnyttjat

resp inte utnyttjat 16-årsgränsen studerats under verklig körning. Beteendet har registrerats

genom speciell utrustning, t ex i VTI:s instrumenterade bil eller med ögonrörelsekamera.

Designen i utvärderingen bygger på att man jämför de som utnyttjar 16-årsgränsen med två

kontrollgrupper, en från före förändringen 1993 och en som efter förändringen ändå väntat

med att övningsköra till de är 17%. Genom en sådan tvåvägs jämförelse kan man dra så säkra

slutsatser som är möjligt om effekter. För att också få kontroll över de samhällstrender som

kan påverka ungdomarnas beteende som bilförare har sk trendanalyser av olyckor och

attityder mm genomförts över en 5-årsperiod från projektets start.

Resultat
I värderingen av de resultat som erhållits skall man vara medveten om två saker. Studien har
inte kunnat genomföras med en experimentell design. Detta innebär osäkerheter i tolkningen

av data eftersom skillnader mellan jämförda grupper kan bero på faktorer som inte studien har
kontroll över. De som utnyttjar 16-årsgränsen kan vara säkrare bilförare, dels pga att de
övningskört mycket, dels pga bättre förutsättningar av andra slag, t ex resurser i form av tid

och pengar, starkare motivation eller bättre vilja hos föräldrar. Man bör ocksåvara medveten

om att samtliga delstudier inte ännu är avslutade. En slutrapport är planerad till hösten 1999.

De olika delstudier som genomförts hittills visar följ ande resultat i sammandrag:

0 Intresseundersökningen till blivande 16-åringar och deras föräldrar före åldersgränsen

sänktes visade en stor vilja att utnyttja den nya möjligheten. 70-87% av föräldrarna och

80-93% av ungdomarna visade intresse att delta, beroende på hur utbildningssystemet

skulle utformas.

0 Processanalysen visar att nästan hälften av ungdomarna i populationen utnyttjat
möjligheten att börja övningsköra tidigare än 17% års ålder. Det finns vissa sociala

skillnader mellan grupperna som tyder på att 5-10% fler bland de som utnyttjar 16-

årsgränsen t ex har en bättre utbildningsnivå i familjen. Den trafikskoleledda övnings-

körningen är relativt oförändrad i mängd men den genomförs i slutet av
utbildningsperioden till skillnad från tidigare då den var relativt jämnt utspridd. Den

privata övningskörningen har ökat kraftigt vilket inneburit att de som utnyttjar 16-

årsgränsen sammanlagt övningskör ca 2,5-3 gånger mer än de som inte utnyttjar den.

0 Uppföljningen av övningskörningsolyckor visar att olycksrisken bland 16-171/2-åringar
inte är högre än bland 171/2-18-åringar, både när det gäller polisrapporterade och
självrapporterade olyckor. Utvärderingen omfattar bara övningskörningsolyckor bland 16-
18-åringar och har därför inte använts för att värdera det totala problemet med
övningskörningsolyckor. Bland 16-18-åringar sammanslaget inträffade det 119
polisrapporterade övningskörningsolyckor med personskada under de 5 åren sept 93- sept

98. Idessa dödades 7 personer, 40 skadades svårt och 183 skadades lindrigt. Detta innebär
ca 23 olyckor/år med 1-2 dödade, 8 svårt skadade och ca 37 lindrigt skadade/år. Som en

jämförelse kan nämnas att 18-19-åringar, efter att de fått körkort, var inblandade i ca 4500

polisrapporterade olyckor med personskada under samma period, dvs i genomsnitt ca 900
olyckor/år.

0 I analysen av polisrapporterade olyckor 2 år efter att man fått körkort har de som utnyttjat

16-årsgränsen ca 46% lägre risk/km än de som övningskörde före förändringen av
åldersgräns. Jämfört med den andra kontrollgruppen, dvs de som efter förändringen väljer



att vänta tills de är 17% är motsvarande siffra också ca 46%. Efter att ha tagit hänsyn till
effekten av skillnad i social bakgrund, generell olyckstrend bland unga förare och att 16-

årsgruppen tar körkort i genomsnitt 1 månad tidigare än nya 171/2-årsgruppen kvarstår en

skillnad på ca 40% i olycksrisk mellan de som utnyttjar 16-årsgränsen och hur det var före
sänkningen medan skillnaden är ca 37% mellan de som utnyttjat resp inte utnyttjat den

nya möjligheten efter sänkningen. Skillnaderna i vilken typ av olyckor man är inblandad i
är små. På grund av den icke-experimentella designen finns det en risk att andra, icke

kontrollerade faktorer kan förklara någon del av den påvisade skillnaden mellan

grupperna.

0 Enkätresultaten 1 och 2 år efter att man fått körkort visar inga större skillnader mellan
grupperna i attityder eller skattning av den egna förmågan.

0 Bland ungdomar som fått en speciell 3-dagars utbildning vid Ytongbanan i Kumla fanns
det en hög värdering av kursen. Man anser att den i hög grad varit nyttig, bra, rolig och
intressant. På grund av problem i urvalsförfarandet kom inte avsett antal ungdomar att
delta i utbildningen varför någon tillförlitlig effektutvärdering inte kunnat göras.

0 Beteendemätningar i VTI:s instrumenterade bil visar i den preliminära bearbetning som
redovisats att lö-årsgruppen håller en något lägre hastighet med undantag för
motortrafikled, att de kört med något lägre längskrafter vid körning på motorväg och

motortrafikled samt att de upplevt mindre mental arbetsbelastning under körning.

Slutsats
Efter en sammanvägning av de olika resultat som framkommit kan man konstatera att
sänkningen av åldersgränsen till 16 år har inneburit en förbättrad trafiksäkerhet för unga

nyblivna bilförare. Man kan inte helt säkert uttala sig om effektens exakta storlek eftersom
andra okontrollerade bakomliggande faktorer kan inverka på resultaten. Eftersom flera av

delstudiernas resultat faller in i ett rimligt mönster som väl överensstämmer med de hypoteser

som formulerats så blir ändå slutsatsen att den större mängd övningskörning som lÖ-åringarna
redovisar leder till säkrare bilkörning. Det är också tydligt att reformen som sådan lett till en

olycksminskning nationellt. lö-årsreformen har således inneburit en klar förbättring av

säkerheten för unga nyblivna bilförare. Trots de mycket positiva resultaten av lö-årsreformen

måste man också konstatera att det finns mycket kvar att göra för ungdomars säkerhet. Alla

ungdomar utnyttjar inte lö-årsgränsens potential vilket pekar på en möjlighet att inspirera fler

att skaffa sig den erfarenhet som lö-årsgränsen kan ge. Unga förares olyckor beror också på
annat än brist på erfarenhet. Utbildning bör ses i ett helhetsperspektiv där erfarenhet, i

betydelsen tid bakom ratten, är en del och den befintliga professionella trafikskole-

undervisningen är en annan. Genom att utveckla förarutbildning till att också systematiskt

omfatta andra faktorer som hör ihop med unga, nyblivna förares säkerhet, bör man kunna nå
betydligt längre. Hit hör överskattning av den egna förmågan, social påverkan och grupptryck,

låg riskvärdering, trafikosäkra attityder, insikter om egna personliga tendenser mm. Genom

rätt åtgärder för att göra den privata övningskörningen säkrare, bör dessutom olyckor under
övningskörning kunna reduceras.



1. Inledning
I september 1993 sänktes åldersgränsen för övningskörning för b-körkort från 17% år till 16

år. Avsikten med förändringen vara att bereda möjlighet för en ökad mängd övningskörning

och därigenom uppnå en större erfarenhet före man ger sig ut ensam bakom ratten. Forskning

har tydligt visat att erfarenhet är en av de viktigaste faktorerna för utvecklingen till att bli en
säker bilförare.

Kommunikationsdepartementet har begärt en rapportering som kan ligga till grund för ett

ställningstagande 5 år efter reformens införande, dvs. 1/9 1998. Ett flertal delstudier har

genomförts och avrapporterats, några har genomförts men inte ännu avrapporterats och några

delstudier är ännu inte avslutade. De olika delstudiernas status framgår av tabell 1 nedan.

Utvärderingen genomförs på uppdrag av Vägverket. Projektledare är Nils Petter Gregersen

och handläggare på Vägverket var från projektets början Hans Laurell och är nu Per Olof

Grummas Granström. Projektledare för olika delprojekt på VTI är Hans-Yngve Berg, Sven

Dahlstedt, Inger Engström, Sixten Nolén och Birger Nygaard. På Ytongbanan har ett

delprojekt genomförts under ledning av personalen där. Många andra personer har på olika

sätt varit delaktiga i utvärderingsarbetet. Det gäller alla elever och lärare, olika

kontaktpersoner och engagerade från Vägverket, forskarkollegor och andra representanter

från olika organisationer som deltagit i diskussionerna, planeringen och genomförandet av

projektet hittills.

Planeringsgruppen bestod av:

Hans Laurell TSV/VV

Christer Drangel TSV/VV

Ingemar Seger STR

Bjarne Grahn STR

Åke Ähsblom TR

Sixten Nolén VTI

Nils Petter Gregersen VTI

Referensgruppen består/bestod av följ ande representanter som deltagit under olika perioder:

Hans Laurell VV

PO Grummas Granström VV

Christer Dran gel VV
Hans Mattsson VV

Erik Håkansson VV
Håkan Östlin VV
Krister Spolander SCB

Sixten Nolén VTI
Hans-Yngve Berg VTI
Inger Engström VTI

Nils Petter Gregersen VTI
Bjarne Grahn STR

Göran Bryding Statistiska institutionen, Uppsala universitet/STR
PA Rimmö Inst för psykologi, Uppsala universitet
Åke Åhsblom TR

Åke Larsson TR
Håkan Ardemark Örebro läns trafiksäkerhetsförbund

Alf Johnsson Ytongbanan



Under 1997 gav VTI ut en delrapport, VTI-rapport 418 (418a i engelsk version)

(Gregersen 1997), som redovisar resultaten av ett antal delstudier. I VTI-rapport 418 ges en

mer detaljerad beskrivning av bakgrund, syfte, metoder och delresultat. Resultaten har

dessutom redovisats vid flera internationella och nationella konferenser för trafiksäkerhet, bl a

vid forskardagarna i Linköping och konferenser i Valencia, London och San Francisco.

Förutom de av Vägverket finansierade delstudier som redovisas i tabell 1 har också tre 3-

betygsuppsatser skrivits på Institutionen för pedagogik och psykologi vid universitetet i

Linköping. En handlar om hur övningskörningsmönster påverkas av livsstil (Eliasson,

Palmqvist och Berg 1996), en om hur övningskörningsmängd påverkar förmågan till

resonerande inför olika trafiksituationer (Hjelm 1996) och en om riskbedömning och

uppfattning om den egna körförmågan bland ungdomar som deltagit i den av projektet

anordnade utbildningen vid Ytongbanan i Kumla (Schelin 1998).

En särskild studie görs också av förares felhandlingar baserad på data från

enkätundersökningarna i projektet. Den genomförs vid Institutionen för psykologi vid

Uppsala universitet.
I föreliggande rapport har ambitionen varit att på ett så kortfattat sätt som möjligt ge en

korrekt och sammanfattande redovisning av de resultat som finns färdiga. Vissa av resultaten

finns alltså inte ännu detaljredovisade i egna rapporter men kommer att publiceras efterhand.



Tabell 1 Utvärderingens delstudier och deras status

 

Delstudie Syfte Status

 

Processanalys

 

Enkät till blivande körkortselever

och deras föräldrar

Intresseundersökning avseende

införande av 16-årsgräns

Avslutad, rapporterad i VTI-notat

TF 54- 16

 

Enkät till elever direkt efter

körkort

Insamling av data om övnings-

körning och olyckor under

Avslutad, rapporterad i VTI-

rapport 41 8

  

övningsköring

Dagboksanteckningar under Insamling av detaljdata om öv- Avslutad, rapporterad i VTI-

övningskörning ningskörningsmönster rapport 418

Analys av registerdata Insamling av data om deltagande Avslutad, rapporterad i VTI-

körkortsregistret bland elever och handledare rapport 418

 

Analys av olycksdata från SCB Insamling av uppgifter om

polisrapporterade olyckor under

övningskörning

Avslutad, rapporterad i VTI-

rapport 41 8

 

Effektutvärdering

 

Enkät till elever direkt efter

körkort

Insamling av data om själv-

skattningar och attityder

Avslutad, rapporterad i VTI-

rapport 4 1 8

 

Enkät till elever 1 år efterkörkort Insamling av data om attityder,

körvanor, självskattning, expone-

ring, felhandlingar, olyckor mm

Avslutad, rapporterad i VTI-

rapport 41 8

 

Enkät till elever 2 år efter körkort Insamling av data om attityder,

körvanor, självskattning, expone-

ring, felhandlingar, olyckor mm

Analys genomförd men ej

avrapporterad. Sammanfattas i

föreliggande redovisning

 

Resvaneundersökning Insamling av data om resvanor,

exponering, ärenden etc.

Data insamlade men ej bearbetade

 

Analys av olycksdata från SCB 1

år efter körkort

Insamling och analys av data om

polisrapporterade olyckor med

personskada

Analys av uppgifter från första

året med körkort avslutad, avrap-

porterad i VTI-rapport 418. Upp-

gifter från andra året analyserade

men ej avrapporterade. Samman-

fattas i föreliggande redovisning

 

Analys av olycksdata från SCB 2

år efter körkort

Insamling och analys av data om

polisrapporterade olyckor med

personskada

Analys av uppgifter från första

året med körkort avslutad, avrap-

porterad i VTI-rapport 41 8. Upp-

gifter från andra året analyserade

men ej avrapporterade. Samman-

fattas i föreliggande redovisning

 

Analys av olycksdata från SCB

avseende unga förares olycksin-

blandning perioden 1990-1998

Analys av trender i unga förares

olycksinblandning

Analyserat men ej avrapporterat.

Sammanfattas i föreliggande

redovisning

 

Enkät årligen till unga förare i 5 år Insamling av data för att analysera

trender i attityder mm bland unga

förare

Insamlade men ej bearbetade

 

Enkät till Örebroelever Utvärdering av specialkurs med

tre utbildningsdagar vid Ytong-

banan

Avslutad, rapporterad i VTI-notat

32,1998.

 

Beteendestudie, mental

arbetsbelastning
Experiment för att mäta effekter

på mental arbetsbelastning

Pågår

 

Beteendestudie, ögonrörelser Experiment för att mäta effekter

på avsökningsmönster

Genomförd men ej avrapporterad.

Sammanfattas i föreliggande

redovisning

  

Beteendestudie, val av

säkerhetsmarginaler

 

Experiment för att mäta effekter

på val av säkerhets-marginaler

 

Genomförd men ej avrapporterad.

Sammanfattas i föreliggande

redovisning

  



Redovisningen av delstudierna i föreliggande rapport har strukturerats enligt följ ande:
Intresseundersökning

Enkät till blivande körkortselever och deras föräldrar
Processanalys

Enkät till elever direkt efter körkort avseende genomförande av kk-utbildning
Dagboksanteckningar under övningskörning

Utnyttjande av lö-årsgränsen

Efekter på övningskörningmlyckør

Polisrapporterade olyckor
Sj älvrapporterade olyckor

Eje/(ter
Enkät till elever 1 och 2 år efter körkort

Polisrapporterade olyckor

Övriga delstudier
Enkät till Örebroelever
Beteendestudie, ögonrörelser
Beteendestudie, val av säkerhetsmarginaler

1.1 Undersökningsdesign
En rad olika mätmetoder och urval av försökspersoner har använts och kommer att användas i
de olika delstudierna. I de fortsatta avsnitten kommer metoderna för varje enskild delstudie att

presenteras. Presentationen begränsas till de studier vars resultat kommer att redovisas i denna

rapport. För övriga delstudier hänvisas till författaren eller till kommande publikationer om

projektet. Inledningsvis redovisas dock kortfattat något avden designdiskussion som fördes

inför projektet.
Planeringsdiskussionen pågick under en mycket lång tid och dominerades helt av

utformningen av en kontrollerad försöksverksamhet. Eftersom den inte blev av och reglerna

för åldersgräns infördes generellt blev det ändå förhållandevis kort tids diskussion kring den

slutliga utvärderingsdesignen. Eftersom uppdraget kom att gälla en utvärdering av en reform

som infördes samtidigt över hela landet har det inte varit möjligt att lägga upp en

experimentell design och definiera en kontrollgrupp som är helt lika den sk försöksgruppen,

dvs. de ungdomar som utnyttjar möjligheten att börja övningsköra tidigare.

Två möjligheter har stått till buds, dels en design där man jämför dem som utnyttjar den

sänkta åldersgränsen med dem som väljer att vänta till efter de fyllt 17%, dels en där man

jämför försöksgruppen med elever från tiden innan åldersgränsen ändrades. Båda dessa har

uppenbara nackdelar. Jämförelsen mellan försöksgruppen och de som väljer att vänta innebär

att man får en inbyggd olikhet mellan grupperna, nämligen de bakgrundsvariabler som får

kontrollgruppen att vänta. Det är oklart vilka faktorer det kan vara och därför också svårt att

hålla en god kontroll över dem. Med en sådan design kan det vara osäkert hur stor del av

eventuella uppmätta effekter som skall tillskrivas den ändrade åldersgränsen respektive de

skillnader som i övrigt finns mellan grupperna.

I före-efterjämförelsen har man ett annat problem, nämligen risken för att ungdomars

inställning till bilkörning eller deras olycksinblandning ändras över tid av helt andra skäl än

den ändrade åldersgränsen. Man kan tänka sig förändringar i ungdomars värderingar över tid,

t.ex. trender vad gäller bilkörning och miljö. Man kan tänka sig ändrade regler i trafiken,
klimatförändringar, samhällets ekonomi, arbetslöshet etc. En uppmätt skillnad mellan före-

och efter ändringen kan därför tillskrivas såväl den nya åldersgränsen som andra förändringar

i samhället. Ingen av de två designerna ger alltså en helt tillförlitlig säkerhet i analysen och för
de slutsatser som kan dras.



För att minska dessa problem så mycket som möjlig beslutades det att båda designerna

skulle kombineras genom att välja två kontrollgrupper, en från föreändringen och en som

väntar till de är 17%. Genom en tvåvägs jämförelse kan man dra säkrare slutsatser om

effekter. För att också få kontroll över de samhällstrender som kan påverka ungdomarnas

beteende som bilförare genomförs sk trendanalyser över en 5-årsperiod från projektets start

tills uppföljningen är avslutad. Trendundersökningen omfattar dels en serie om 5 enkäter till

unga bilförare, dels en analys av utvecklingen för polisrapporterade olyckor generellt och för

unga förare speciellt under den aktuella perioden. En schematisk beskrivning av
utvärderingsdesignen visas i figur 1.

Start + 2 år + 4 år

  

16-års: WW

      

Gamla 171/2-års: V///Å

    

Nya 17V2-års: m

        

     

Trendanalys:

 

    

  

////Ã :utbildningsperiod

:utvärderingsperiod

    

Figur 1 Utvärderingsdesign för efektutvärderingen

Den kompletta designen har används i de delstudier som det varit möjligt, dvs.

enkätundersökningarna och olycksanalyserna. För de andra delstudierna har speciella urval

dragits.

I fortsättningen kommer i tillämpliga delar, försöksgruppen att benämnas lÖ-årsgruppen ,

kontrollgruppen från föremätningen för gamla 171/2-årsgruppen och den kontrollgrupp som

valt att vänta med övningskörningen till 17% års ålder för nya 171/2-årsgruppen .
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2. Intresseundersökning
0 Enkät till blivande körkortselever och derasföräldrar

2.1 Syfte
Inför sänkningen av åldersgränsen för övningskörning 1993-09-01 genomfördes en
intresseundersökning bland blivande 16-åringar och deras föräldrar. Syftet var att undersöka

hur dessa grupper ställde sig till några olika modeller för körkortsutbildning.

2.2 Metod
Undersökningen har genomförts med hjälp av frågeformulär som tillsänts 800 slumpmässigt

utvalda målsmän till blivande 16-åringar. Urvalet delades på hälften och två något olika

enkäter skickades till dessa. Det ena urvalet fick ta ställning till ett utbildningssystem där man
fritt fick välja var man skulle utbilda sig. Det andra fick ta ställning till två olika system med
inslag av obligatorisk trafikskoleutbildning. I enkäterna ställdes frågor till såväl den blivande
16-åringen som till föräldern. 83% besvarade enkäten.

De tre utbildningsmodeller som presenterades i enkäterna framgår av figur 2.

 

 

   

 

 

16 år 18 år

Prov

Modell1 Valfritt trafikskola el priv ]

Modell 2 Valfritt trsk/priv, 2 återtrf I

Modell 3 I Valfritt trafikskola eller privat I

 

Figur 2 Utbildningsmodeller som presenterades i enkäterna

2.3 Resultat
Att döma av svarsfördelningen i tabell 2 var intresset högt hos båda parter men högst bland

ungdomarna. Modell 3, dvs den fria modellen förefaller vara mest tilltalande.

Tabell 2 Svarsfördelning på frågan om man skulle delta om åldersgränsen sänktes

        

Föräldrar (%) Ungdomar (%)

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 1 Modell 2 Modell 3

Ja, absolut 38,8 35,1 58,8 54,6 54,1 76,0

Ja, troligen 31,5 38,6 28,1 25,3 29,7 15,7

Nej, troligen 20,1 14,4 6,1 9,9 6,2 2,4

inte

Nej, absolut 5,6 5,3 3,8 3,1 3,7 1,2

inte

Osäker/vet ej 4,6 6,6 3,2 7,1 9,0 3,8

       

En sammanslagning av de som svarat Ja, absolut och Ja, troligen visar att en klar

majoritet är intresserade av att börja övningsköra från 16 år. Bland föräldrarna ligger andelen

mellan 70 och 87% och bland ungdomarna mellan 80 och 93%.

Intresset för att utnyttja möjligheten att börja övningsköra tidigare var således stort före

sänkningen infördes, både bland ungdomar och föräldrar.
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3. Processanalys
Enka't till elever direkt efter körkort avseende genomförande av kk-atbildning

0 Dagboksanteckningar under Övningskärning

0 Analys av registerdata körkortsregistret

3.1 Syfte
Syfte med processanalysen är att studera hur många som utnyttjar möjligheten att
övningsköra, vilka som gör det och på vilket sätt utbildningen genomförs.

3.2 Metod
3.2.1 Enkätundersökning till elever direkt efter att de fått körkort
Urvalet till enkäten följer den generella designen, dvs. att det består av ungdomar från de tre

grupperna 16-års, gamla 171/2-års och nya 171/2-års. Urvalet är draget slumpmässigt från

körkortsregistret.

Eftersom körkortsregistret inte innehåller uppgifter om datum för körkortstillstånd för

elever i 171/2-årsgrupperna som genomfört sin utbildning enbart i trafikskola har uppdelningen

i grupper till viss del fått göras på grundlag av enkätsvaren.

Urvalet består av 1000 personer i gamla 171/2-årsgruppen och 2000 för 16-års- och nya

171/2-årsgruppen tillsammans. Urvalet är draget i två omgångar. För gamla 171/2-årsgruppen

var det nödvändigt att göra mätningen innan de blandats upp för mycket med det nya

systemet. Urvalet drogs därför bland dem som tagit sitt körkort under september 1994. En viss

risk för uppblandning finns eftersom elever som börjat övningsköra vid 17 år i september

1993, då åldersgränsen sänktes, kunde ha tagit körkort i september 1994 då urvalet drogs.

Denna andel visade sig vara mycket liten och sorterades bort på grundlag av enkätsvaren.

För nya 171/2-årsgruppen och för 16-årsgruppen drogs urvalet bland dem som tog körkort

under september 1995, dvs. de hade haft möjlighet att utnyttja den tvååriga

utbildningsperioden fullt ut. Eftersom det inte från körkortsregistret gick att särskilja när nya

171/2-årsgruppen börjat sin utbildning drogs ett urval om 2000 och uppdelningen gjordes i

efterhand med hjälp av enkätsvaren. Tabell 3 redovisar urval och svarsprocent.

Svarsprocenten är 73% respektive 78%. Ingen bortfallsanalys har gjorts.

Enkäterna skickades ut per post. Försändelsen innehöll enkät, följebrev och portofritt

svarskuvert. Två påminnelser användes. I den första skickades bara ett påminnelsebrev, i den

andra skickades dessutom ny enkät och nytt svarskuvert

Tabell 3 Urval och svarsprocent för enkät direkt efter körkort

     

I Grupp Urvalsstorlek Antal svar Svarsprocent I

| 16-års 2000 862 73%
I Nya 171/2-års 595

| Gamla 171/2-års 1000 782 78% |

    

I enkäten ingår förutom ett antal bakgrundsfrågor om kön, utbildning, bostad etc., frågor

som skall belysa hur utbildningen genomförts, hur man värderat sin utbildning, hur man ser
på sig själv som bilförare, attityder samt självrapporterade olyckor under övningskörning.

Enkäten redovisas i bilaga 2. Vissa data från enkäten om tex. attityder och självskattning
utnyttjas enbart i effektutvärderingen.

Enkätsvaren har analyserats med flera olika metoder. Jämförelsetest har gjorts med chi2-

analys eller t-test där signifikansnivån är satt till 5%.
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3.2.2 Dagboksanteckningar om övningskörning

Designen för dagboksundersökningen följer den generella designen för utvärderingen, dvs. att
tre grupper ingår, 16-åringar, nya och gamla 171/2-åringar.

Syftet med dagboksanteckningarna har varit att samla in detaljinformation om hur

övningskörningen genomförts. I detta ligger också att studera hur övningskörningen förändras

under den period som utbildningen pågår och om det finns skillnader mellan grupperna. För

att göra detta möjligt drogs ett stort antal delurval som vart och ett representerade en speciell

tidpunkt under utbildningen, ett efter vardera två, fyra, sex månader etc. fram till

utbildningens slutfas. Redovisningsperioden för varje delurval var en vecka. Varje delurval

bestod av 150 eller 200 personer dragna från körkortsregistret.

Upplägget varierade något mellan grupperna. För den gamla 171/2-årsgruppen var det

nödvändigt att göra en retroaktiv studie. Här drogs fem delurval som hade hållit på med sin

utbildning olika länge, sammanlagt 750 personer. Alla dessa fick fylla i sin dagbok Vid

samma mättillfälle under vecka 5 1995.

För de nya 171/2-åringarna valdes ett stort urval (1 200) som startat sin utbildning under

september 1994. Dessa delades upp i sex delurval som sedan användes varannan månad under

ett år.
För 16-årsgruppen användes samma princip, ett större urval (1 800) 16-åringar drogs i

slutet av 1994 som delades upp i 9 delurval om 200 elever. Eftersom utbildningstiden

beräknades till ca 2 år fördelades mätningarna till var fjärde månad. Mätningarna påbörjades i

februari 1995. För 16 årsgruppen har en komplettering gjorts. Ett extra urval om 1 050 16-

åringar drogs enligt samma retroaktiva princip som för gamla 171/2-årsgruppen. Det bestod av

7 delurval som hållit på olika länge med sin övningskörning. I figur 3 visas uppläggningen

grafiskt.
Formuläret tillsammans med följebrev och portofritt svarskuvert skickades per post.

Utskicket gjordes så att eleven fick det måndagen efter mätveckan. Skälet till att Vänta till

efter mätveckan var att uppmaningen att registrera övningskörningen antogs kunna påverka

viljan att övningsköra. En prospektiv redovisning, dvs. att få formuläret i förväg kan antas ge

en bättre kvalitet på redovisningen, t.ex. pga. glömska men i avvägningen mellan för- och

nackdelar med de två alternativen valdes den retroaktiva registreringen.

Svarsprocenten varierar i de olika delurvalen mellan 62 och 94%. Den genomsnittliga

svarsprocenten i varje grupp redovisas i tabell 4 Ingen bortfallsanalys är gjord.

Tabell 4 Urvalsstorlekar och svarsprocent vid dagboksundersökning under Övningskörning

    

I Grupp Urvalsstorlek Svarsprocent Min - max i delurval I

| 16-års 1 800 + 1 050 = 2 850 83% 62-94% |
| Nya 171/2-års 6 x 200 = 1 200 74% 67-79% |
| Gamla 171/2-års 5 x 150 = 750 68% 65-73% |

    

Dagboken bestod av en blankett med rutor för att kryssa i eller fylla i antal minuter för

olika slags Övningskörning varje veckodag i olika gatumiljöer i dagsljus och i mörker.

Fördelning mellan trafikskola och privat övning skulle också anges. För dem som inte alls

kört under veckan finns också ett antal följdfrågor om varför, om planer för övningskörning

etc. (bilaga 3).

Jämförelser har testats med chi2-analys och t-test. Signifikansnivån har satts till 5%.
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Grupp : Körkorts- Mätveckor

   

   

  

    

 

  

 

 

 

  

16-års A _ tillstånd +6 mån | +10 mån| +14 mån| +18 mån [ +22 mån| +26 mån| +30 män [ +34 mån
1 5:51: 5=

2 .............................

3
4

5
6

8

9

Nya Körkorts- Mätveckor

171/2-ârs tillstånd . +4 mån | +6 mån | +8 mån | +10 mån] +12 mån

     

  

   

   

16-års Körko rtsWstånd
B -26 mån | -22 mån | -18 mån | -14 mån I -12 mån | -8 mån
1 3355

2

3
4

5

6

7

Gamla Körkortstillstånd

   

171/2-års -10mân| -8 mån | -6 män I -4 mån

 

  o=tidpunkt för körkortstillstån

x=tidpunkt för mätning

  

Figur 3 Design för dagboksanteckningar under övningskörning

3.2.3 Utnyttjandegrad av 16-årsgränsen
En av huvudfrågorna gäller hur stor andel av ungdomarna som väljer att utnyttja den sänkta

åldersgränsen. Detta mäts med hjälp av uppgifter från körkortsregistret. I och med att det nya

systemet kräver körkortstillstånd för alla så är det möjligt att för 16-årsgruppen få fram dessa
uppgifter direkt ur körkortsregistret.

För 171/2-åringar går dock inte detta eftersom uppgifter om körkortstillstånd saknas för dem

som genomför sin utbildning enbart i trafikskola. En korrekt jämförelse mellan deltagarandel i

16-årsgruppen och 171/2-årsgrupperna är därför inte möjlig.

Inget urval görs utan analysen bygger på totalsiffror från körkortsregistret och

befolkningsstatistiken under de första 21/2 åren som systemet funnits, dvs. 1993-09-01 -

1996-03-01.

Andelar jämförs med hjälp av t-test. Si gnifikansnivån är satt till 5%.

3.3 Resultat
Resultatredovisningen är strukturerad efter de olika mått och uppgifter som insamlats. I flera
delstudier tas t.eX. övningskörningens uppläggning upp. Samtliga sådana resultat redovisas
här under ett och samma avsnitt.
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3.3.1 Deltagande

Uppgifter om deltagande har hämtats från körkortsregistret. För dem som utnyttjar 16-
årsgränsen är tillstånd obligatoriskt och uppgifter om detta finns i registret. Förutom eleven

sj älv registreras också den eller de handledare som knyts till eleven. Under de första 21/2 åren

med de nya reglerna beviljades drygt 172 000 körkortstillstånd för yngre elever, vilket grovt
räknat motsvarar knappt hälften av populationen. Till dessa har knutits knappt 320 000
handledare, vilket innebär att varje elev i genomsnitt har 1,9 handledare. När det gäller antal

elever som börjat efter att de fyllt 17% finns det inga säkra uppgifter. Populationen i
åldersintervallet 17% till ej fyllda 18 kan beräknas till ca 120 000 under samma 21/2 år,

Tabell 5 Elever som påbörjat övningskörning vid 16-171/2 års ålder

        

Åldersgrupp

16 - 17% 17% - <18

Antal elever 172 108 <120 000

Andel av befolkningen 45 - 50% Okänt

Antal handledare 319 831 Okänt

 

Med hjälp av de frågor som ställts i enkäten direkt efter körkort har deltagandet kunnat

analyseras med avseende på vissa bakgrundsfaktorer. Eftersom enkätens urval är

slumpmässigt draget bör dessa fördelningar på bakgrundsfaktorer också Visa fördelningen i

hela den population som utnyttjat möjligheten till tidigare start.
När det gäller könsfördelningen så är skillnaderna små jämfört med det gamla systemet

men jämfört med de som väntar, dvs. nya 171/2-årsgruppen är det färre kvinnor som börjar

tidigt. Sammantaget tyder resultaten på att intresset att utnyttja de nya reglerna är störst bland

unga män (tabell 6).

Tabell 6 Könsfördelning (p<0,05)

    

l Kön 16-års Gamla 171/2-års Nya 171/2-års Totalt I

| Kvinna 44,8% 40,4% 50,1% 44,7% |
| Man 55,2% 59,6% 49,9% 55,3% |
| Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% |

      

Man kan också se en viss förskjutning när det gäller social bakgrund. Detta har analyserats

med hjälp av frågor om boende och utbildning. Bland dem som utnyttjat 16-årsgränsen är det

vanligare med villaboende än bland dem som väntar (tabell 7). Det är också något vanligare

att de bor kvar hemma (tabell 8). I konsekvens med detta har 16-årsgruppen också föräldrar

med högre utbildning. Tabell 9 visar fördelningen av högsta utbildning i familjen och det

framgår bl.a. att 16-årsgruppens föräldrar i något högre grad har universitetsutbildning.

Tabell 7 Fördelning av typ av bostad (p<0,05)

     

Hus, familj 16-års Gamla 171/2-års Nya 171/2-års Totalt

Friliggande villa 79,6% 74,4% 70,3% 75,4%

Sammanbyggt 11,9% 15,0% 15,5% 13,9%
radhus/kedjehus

Flerfamiljshus 8,5% 10,5% 14,2% 10,7%

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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i Tabell 8 Andel som bor kvar hemma (p<0,05)

                 

I Bor kvar hemma 16-års Gamla 171/2-års Nya 171/2-års Totalt I
INej 5,1% 8,3% 9,8% 7,5% I
| Ja 94,9% 91,7% 90,2% 92,5% |
| Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% |

Tabell 9 Högsta utbildning i familjen (p<0,05)

Utbildning, 16-års Gamla 171/2-års Nya 171/2-års Totalt

familj
Grundskola 10,1% 12,4% 13,7% 11,9%
Gymnasieskola 30,4% 31,7% 31,9% 31,3%
KomVux, 1,1% 1,7% 2,1% 1,6%
Grunqux

KomVux, övrigt 5,7% 5,2% 6,0% 5,6%

Universitet eller 46,8% 43,4% 38,4% 43,4%

högskola

Annat 5,8% 5,5% 8,1% 6,3%
Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

       

3.3.2 Mängd övningskörning
Ovningskörningen har registrerats på två sätt, dels genom enkäter, dels genom

dagboksanteckningar. Enkätuppgifterna har främst använts för att analysera den totala

övningskörningen medan dagboksanteckningarna har använts för detaljinformation och för att

analysera övningskörningens utveckling över tid.
Den totala övningstiden består av praktisk träning i trafikskola och privat. Från enkäterna

visar det sig att 16-åringarna totalt övningskör nästan 118 timmar i genomsnitt medan 171/2-

åringarna kör ca 41-47 timmar. Den lägre siffran är för de nya och den högre för de gamla

171/2-åringarna. Den största delen av övningen görs privat i alla grupperna. Trafikskoledelen

är ca 10-12 timmar (13-17 körlektioner av varierande längd) (se tabell 10). Timantalen är

beräknade som genomsnittet av alla elever som övningskört, dvs. också utslaget på dem som

inte kört i trafikskola eller dem som inte övat privat. Beräknat som genomsnitt bland bara dem

som kört respektive träningsform blir antalet timmar högre.

Det är ingen större skillnad mellan gruppernas deltagande i teoriundervisningen. I

genomsnitt har man deltagit i ca 8 timmars undervisning oberoende vilken grupp man tillhört

(tabell 10). De vanligaste lektionslängderna är 60, 90 eller 120 minuter/gång.

Tabell 10 Mängd övningskörning och teorilektioner

        

16-års Gamla 171/2-års Nya 171/2-års Totalt

Lektioner i 13,44 14,16 17,27 14,71

trafikskola

Timmar 10,7818 11,1879 13,4094 11,6394

trafikskola

Timmar privat 108,19 37,84 29,25 62,64

Timmar totalt 117,6093 47,5 844 41,4378 72,9101

Lektioner teori 5,30 5,04 _ 5,82 5,34
trafikskola

Timmar teori 7,7638 7,6695 8,8490 7,9471

trafikskola

    

 

 

Mängden övningskörning varierar över tid. Genom dagboksanteckningarna kan man följa

utvecklingen från övningens början till dess slut. I figur 4 redovisas den tid man lagt ned per

vecka på övningskörning i trafikskola, privat och totalt. Grupperna visar både likheter och

skillnader i sina körmönster. 171/2-åringarna kör ca40 minuter per vecka i trafikskola hela
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perioden med en liten svacka efter 6 månader. 16-åringarna däremot, väntar med trafikskolan

tills efter ca 11/2 år då tiden successivt ökar upp till ca 40 minuter per vecka på slutet .

Den privata övningen fördelar sig ganska jämnt över hela perioden bland 16-åringarna. De

kör ca 80 minuter per vecka, vilket också 171/2-åringarna gör. De har däremot en relativt

kraftig uppgång efter 6 månader.

Totalt innebär detta att man i båda grupperna kör ca 11/2 timme i veckan men att 171/2-

åringarna ökar kraftigt på slutet.
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Figur 4 Fördelning av övningskörning över tid

Andelen av eleverna som övningskört i trafikskola respektive privat är hög. Ca 90% i alla

tre grupperna har kört i trafikskola, även bland 16-åringarna men de väntar till slutet av

utbildningen (tabell 11). Privat övningskörning förekommer också hos de flesta, men bland

171/2-åringarna är andelen lägre än bland16-åringarna (tabell 12). Man kan notera att ca 14%

av 16-åringarna i enkätundersökningen rapporterar att de inte alls övat privat.

Tabell 11 Andel elever som övat i trafikskola (p<0,05)

             

I Trafikskola, andel 16-års Gamla 171/2-års Nya 171/2-års Totalt |

| Nej 10,9% 12,0% 7,7% 10,5% |
| Ja 89,1% 88,0% 92,3% 89,5% |
I Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I

Tabell 12 Andel elever som övat privat (p<0,05)

I Privat, andel 16-års Gamla 171/2-års Nya 171/2-års Totalt I

| Nej 13,8% 23,5% 24,9% 20,1% |
| Ja 86,2% 76,5% 75,1% 79,9% |
I Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I

     

Trots att man fått sitt körkortstillstånd behöver det inte innebära att man börjar med sin

körkortsutbildning direkt. För de flesta i undersökningen har det dock varit så att man börjat

relativt snabbt. Efter 2 månader har ca 75% av 16-åringarna och 60% av 171/2-åringarna börjat
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övningsköra. andelen ökar sedan snabbt men når aldrig upp till 100%. En rest på ca 20% i

171/2-årsgruppen och 5% i 16-årsgruppen har inte börjat övningsköra alls under mätperioden.

3.3.3 Övningskörningens innehåll och uppläggning

Uppgifter om övningskörningens uppläggning har samlats in dels genom enkäten, dels genom
dagboksanteckningarna. Tabell 13 visar svar från enkätundersökningen som visar hur många

gånger man övat Olika moment. Tre slags moment har valts som exempel, manöverträning,

körning i halka och körning i mörker. I de flesta fall slår skillnaden i total övningstid mellan

trafikskola och privat igenom tydligt, genom att det i alla tre grupperna har övats mest privat,

såväl manövrering som i halka och mörker. Noteras kan dock att skillnaden är mycket liten

för manöverträning där trafikskolan bara har några få gånger färre än den privata träningen.
Man kan också se att 16-åringarna övar privat fler gånger än 171/2-åringarna i alla tre
momenten men inte alltid med en proportionellt lika stor ökning som för den totala övnings-
tiden. En ökning av den totala tiden med en faktor 3 innebär inte 3 gånger fler övningar i
mörker, halkaoch med manövrering.

Tabell 13 Antal gånger man övat manövrering, halt väglag och mörker

       

Moment 16-års Gamla 171/2-års Nya 171/2-års Totalt

Halka privat 11,83 9,44 3,98 8,88

Halka trafikskola 0,53 3,59 0,75 1,60

Mörker privat 20,70 14,52 9,54 15,53

Mörker 0,36 1,74 0,73 0,92

trafikskola

Manövrering 10,53 7,42 7,19 8,59

privat

Manövrering 5,85 5,52 7,14 6,10

trafikskola

      

Övningskörningen har också genomförts i varierande miljöer. Två olika metoder för att

beskriva detta har använts, dels med hjälp av dagboksanteckningar, dels med svaren på

frågeformuläret. Resultaten visar att trafikskolorna övar mest på centrumgator medan den

privata övningen fördelas ganska lika mellan olika miljöer, både i tätort och på landsvägar.

Manövrering på gårdsplan eller liknande övas minst både i trafikskola och privat. Inga stora

skillnader finns mellan 16-åringar och 171/2-åringar utan fördelningen mellan de olika
övningsmiljöerna är ganska lika.

Något framträdande samarbete mellan privat handledare och trafikskola förekommer inte i

någon av grupperna. På frågan om hur mycket man samarbetat svarar ca 80% i alla tre

grupperna att man inte alls haft något samarbete. Bara några få procent har haft mycket

samarbete. Bland dem som haft något samarbete, dvs. ca 20%, anger ca 30% att trafiklärare

och handledare alltid varit eniga om hur man skall köra bil. Bland 16-åringarna har enigheten
varit mindre än bland 171/2-åringarna.

Eleverna har också själva fått värdera sin utbildning när det gäller omfattningen av olika

moment. Man har gjort det på en tregradig skala för lite , lagom och för mycket .

Resultaten visar att eleverna i genomsnitt tycker att de fått för lite av de flesta moment.

Speciellt tydligt är detta för körning i halka, mörker och regnväder, träning i omkörning och
körsätt gentemot motorcyklister och lastbilar.

18



4. Övningskörningsolyckor
0 Polisrapporterade olyckor

0 Självrapporterade olyckor

4.1 Syfte

Syftet med analysen av övningskörningsolyckor är att studera hur den sänkta åldersgränsen
påverkar olycksinblandningen under övningskörning.

4.2 Metod
4.2.1 Polisrapporterade övningskörningsolyckor
Dessa olycksanalyser avser olyckor under övningskörning. Jämförelsen följer inte den

generella designen eftersom tillgängliga data inte gör detta möjligt. En jämförelse görs istället

mellan övningskörningsolyckor som inträffat med förare 16-171/2 år och förare 171/2-ej fyllda

18 år.
Olyckor under övningskörning registreras sedan september 1993 av polisen. På

rapportformuläret (se bilaga 1) finns en speciell ruta för att fylla i om olyckan skett under

övningskörning. Insamlingen av olycksuppgifterna har gjorts successivt genom att

rapportblanketter samlats in. En väsentlig del i uppföljningen var att kunna stoppa det nya

systemet om det visade sig att 16-åringarna tillsammans med sina handledare skulle bli

inblandade i för många allvarliga övningskörningsolyckor.
Det har inte varit ett syfte med denna utvärdering att generellt jämföra

övningskörningsolyckor privat och i trafikskola. Olyckorna analyseras för att se effekterna av

den sänkta åldersgränsen och jämförelser begränsas därför till övningskörning mellan 16 och

18 år. Ovningskörningsolyckor med elever som tex. är 20 år analyseras alltså inte i denna

utvärdering. I andra undersökningar har det dock visats att det inträffar olyckor under

övningskörning. Om alla åldrar omfattas inträffade det under perioden september 1993 -

september 1998 enligt SCB:s statistik sammanlagt 373 polisrapporterade olyckor med

personskada under övningskörning. I dessa olyckor dödades 18 personer medan 102 skadades

svårt och 558 skadades lindrigt.
Redovisningen i denna rapport bygger på uppgifter från SCB och innehåller därför bara

olyckor med personskada enligt reglerna för polisrapporteringen. Sedan 1997 finns också

uppgifter om polisrapporterade olyckor med enbart egendomsskada, men dessa redovisas

alltså inte här.

Att använda polisrapporterade olyckor innebär vissa problem eftersom olycks-

registreringen är behäftad med vissa brister. Det har i flera studier visats att man har stora

mörkertal, dvs. en stor andel olyckor som inte rapporteras trots att de uppfyller kriterierna för

rapportering. Högst är mörkertalet bland singelolyckor med oskyddade trafikanter, t.eX.

cyklister och lägst bland dödsolyckor. I en jämförelsestudie får man bedöma om mörkertalet

är olika i de grupper som skall jämföras. Först om man kommer fram till att polisens

rapporteringsbenägenhet varierar blir en jämförelse problematisk. I denna studie har

bedömningen gjorts att rapporteringsbenägenheten inte bör påverkas och att mörkertalet i
grupperna blir lika. Om detta är sant är också enjämförelse korrekt. Förutsättningen är dock

ett antagande som inte är möjligt att verifiera och resultatet måste därför värderas utifrån en

sådan reservation.

Varje olycksrapport innehåller ett antal uppgifter om olyckan. Förutom personuppgifter för

förare och skadade passagerare ingår uppgifter om skadans allvarlighetsgrad, tidpunkt, plats

och förhållanden för olyckan, bl.a. väglag, inblandade parter och misstänkt förekomst av
alkohol.
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I denna rapport redovisas enbart antal olyckor med fördelning på privat/trafikskola,

skadeföljd och åldersgrupp. Övriga detaljer om olyckor under övningskörning redovisas i
senare publikation.

Jämförelser i olycksinblandning analyseras genom att beräkna två riskmått, dels antal

olyckor per elev (hälsorisk), dels antal olyckor per övningskörd timme (olycksrisk). Det första

måttet beräknas med hjälp av antal elever som utnyttjat den nya åldersgränsen (se avsnitt 3.2)

och det andra med hjälp av exponeringsdata från enkätundersökningen (se avsnitt 3.2). Utöver

dessa mått har också antalet skadade eller dödade per olycka beräknats för övnings-

körningsolyckor.

J ämförelserna analyseras med t-test och genom att beräkna kvoten av de 95-procentliga

konfidensintervallen för riskerna i respektive grupp.

4.2.2 Självrapporterade övningskörningsolyckor
Utvärderingen avseende övningskörningsolyckor har, förutom de polisrapporterade
olyckorna, också omfattat sj älvrapporterade olyckor. Uppgifterna har samlats in som en del av
de enkäter som skickades ut direkt efter att man tagit körkort. Metoden för dessa enkätutskick

beskrivs i avsnitt 3.2 ovan.

4.3 Resultat
4.3.1 Polisrapporterade Övningskörningsolyckor
De polisrapporterade olyckorna visar att det har inträffat sammanlagt 119

övningskörningsolyckor med personskada med elever yngre än 18 år under tidsperioden

september 1993 till september 1998, dvs. de första 5 åren med det nya systemet. I tabell 14

redovisas dessa uppdelade på elevens ålder vid olyckan och skadeföljd. Man ser där att 16-
171/2-åringar totalt har varit inblandade i fler olyckor än de mellan 17% och när de fyller 18.

Fördelningen i skadeföljd är relativt lika mellan grupperna vilket tydligast framgår av

siffrorna inom parentes som visar antalet dödade respektive skadade per olycka.

Tabell 14 Polisrapporterade olyckor under övningskörning med personskada med elever yngre än18 år under

tidsperioden september 1993 till september 1998 (siffror i parenteser anger antal skadade/dödade per olycka)

          

Åldersgrupp Sammanlagt

16 - 17% (1% år) 17% - <18 (1/2 år)

Antal olyckor 74 45 1 19

Dödade 4 (0,05) 3 (0,07) 7 (0,06)

Svårt skadade 23 (0,3) 17 (0,4) 40 (0,3)

Lindrigt skadade 118 (1,6) 65 (1,4) 183 (1,5)

Dödade/skadade personer 145 (2,0) 85 (1,9) 230 (1,9)

  

Av de polisrapporterade olyckorna har nästan alla inträffat vid privat övningskörning. För

att värdera dessa siffrors betydelse bör de sättas i relation till något populations- eller

exponeringsmått. Några jämförbara sådana mått finns dock inte. Tar man hänsyn till de

tidigare redovisade resultaten att fler 16-171/2-åringar än 171/2-18-åringar övningskör och att

16-171/2-åringar övningskör ca 2,5-3 gånger mer så visar det att olycksrisken per elev eller per

övad timme åtminstone inte blir högre i den yngre åldersgruppen.

4.3.2 Självrapporterade övningskörningsolyckor

Data om självrapporterade olyckor ger en liknande bild även om antalet olyckor är fler och
skadeföljden är lindrigare eftersom rapporterna även omfattar olyckor med småskador. Bland

dem som besvarat enkäten har det inträffat totalt 101 olyckor vilka i tabell 15 har fördelats

efter grupp. Förutom de absoluta olyckstalen har ett riskmått beräknats som bygger på antal

elever och genomsnittlig övningstid i respektive grupp. Risken, som alltså är olyckor/1000
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timmars övningskörning, är lägst i lö-årsgruppen och högst bland nya 171/2-åringar.

Sammanlagt är risken i lö-årsgruppen ca hälften av den bland gamla 171/2-åringar och nästan
en tredjedel av nya 171/2-åringars.

Sammanlagt är det ca 5% av eleverna som rapporterat att de varit med om någon olycka

under övningskörning. Andelen elever är relativt lika i de tre grupperna (tabell 16).

Eftersom det finns vissa skillnader i social bakgrund mellan de jämförda elevgrupperna

kan man anta att detta påverkar deras olycksbenägenhet. Någon exakt analys av detta när det

gäller övningskörningsolyckor är inte möjlig att göra, men eftersom totala antalet olyckor är

få och skillnaderna är små mellan grupperna bör inflytandet av social bakgrund på
olycksinblandningen vara litet.

Tabell 15 Sj älvrapporterade olyckor, inklusive olyckor med bara småskador under övningskörning, antal och risk

           

(olyckor/ 1000 timmar)

I Olyckor 16-års Gamla 171/2-års Nya 171/2-års I

| Antal 43 29 29 |
| Risk 0,42 0,86 1,18 |

Tabell 16 Andel av eleverna som varit inblandad i självrapporterad olycka under övningskörning(ns) i

I Olycka övnkörn 16-års Gamla 171/2-års Nya 171/2-års Totalt I

I Nej 94,9% 95,3% 94,5% 94,9% I

| Ja 5,1% 4,7% 5,5% 5,1% |
| Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% |
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5. Effektutvärdering
0 Polisrapporterade olyckor 1 och 2 år efter körkort

0 Sjölvrapporterade olyckor 1 och 2 år efter körkort

0 Polisrapporterade olyckor med ungaförare under perioden 1990-1998

0 Enkät till elever direkt efter körkort

0 Enkät till elever 1 och 2 år efter körkort

5.1 Syfte

Syftet med effektutvärderingen är att genom olika delstudier mäta hur den sänkta
åldersgränsen påverkar olycksinblandning, attityder, sj älvskattning mm.

5.2 Metod
5.2.1 Enkätundersökningar 1 och 2 år efter körkort
Designen följer helt den generella principen och urvalen dras från körkortsregistret enligt

samma princip som för enkäten direkt efter körkort (se avsnitt 3.2). Urvalen består också här

av 1 200 plus 2 000 personer, men här harman haft sitt körkort i ett respektive två år. För

gamla 171/2-årsgruppen ligger också här utskicket ett år före de andra grupperna.

Uppdelningen av det senare urvalet på 16-åringar och nya 171/2-åringar görs också här i

efterhand med hjälp av svaren i enkäterna.

Samma metod för utskick som för enkäten direkt efter körkort har använts (se avsnitt 3.2).

Urvalsstorlekar och svarsprocent redovisas i tabell 17.

Tabell 17 Urvalsstorlekar och svarsprocent för enkät ett och två år efterkörkort

       

Grupp Urvalsstorlek Antal svar är Svarsprocent Antal svar Svarsprocent

årloch2 1 årl år2 år2
16-års 2 000 846 77% 1024 72%

Nya 171/2-års 690 422

Gamla 171/2-års 1 200 892 74% 1011 84%

       

De båda enkäterna ett och två år efter körkort är identiska. De innehåller förutom

bakgrundsfrågor om boende, utbildning mm, frågor om exponering, körvanor, körsätt, motiv

för bilkörning, självskattning av körförmåga, fel och misstag i trafiken, attityder samt

sj älvrapporterade olyckor. Enkäten för ett- och tvåårsuppföljningarna redovisas i bilaga 4.

Resultat avseende fel och misstag i trafiken kommer att redovisas i en separat rapport.

Jämförelsetest har gjorts med Chi2-analys eller t-test där signifikansnivån är satt till 5%.

5.2.2 Polisrapporterade olyckor

Effekterna av den sänkta åldersgränsen utvärderas också. med avseende på inblandning i
polisrapporterade olyckor efter att man fått körkort. För ändamålet används statistik över
polisrapporterade olyckor .från SCB avseende olyckor med personskada.

Designen bygger på den generella designprincipen, dvs. med jämförelser av tre grupper.

En databas över samtliga till SCB polisrapporterade olyckor med unga förare i åldern 18-22 år

1990 - 1997 används som utgångspunkt, varur de olyckor tas ut som kan hänföras till någon

av detre grupperna. För att detta skall vara möjligt har en samkörning med körkortsregistret
gjorts.

För 16-årsgruppen har detta inte inneburit några problem eftersom samtliga av dem går att

identifiera i körkortsregistret där också uppgifter om datum för körkortstillstånd och körkort
finns påförda.
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För 171/2-åringarna finns det däremot vissa problem, här som i flera av de andra

delstudierna beroende på att datum för körkortstillstånd inte finns för elever som genomfört

sin utbildning i trafikskola. För gruppen gamla 171/2-åringar är detta möjligt att hantera

eftersom man tidigare inte kunnat börja övningsköra tidigare än vid 17% års ålder.Samtliga

som tagit körkort före årsskiftet 1993/94 tillhör denna grupp. Nya 171/2-årsgruppen har

definierats som de som tagit körkort efter 94-01-01. Enbart de som tagit körkort som 18-

åringar har använts.

                   

De som fått kkt De som tagit 16-årsgruppen

beviljat efter 93- körkort 94-03-01

09-01 yngre än -) - 97-12-31 =

?I 17%.

Samtliga som De som tagit Gamla 171/2-

tagit kk < 12 körkort 92-01-01 årsgruppen

månader efter - 93- 1 2-31 =

1 8-årsdagen 7'

N De som ej har

registrerat kkt

eller som fått kkt

171/2-18

N De som tagit Nya 171/2-års-

körkort 94-01-01 = gruppen

- 97- 12-3 l

     

Figur 5 Princip för avgränsning av grupper i körkortsregister och olycksdatabas för jämförelse av

olycksinblandning och olycksrisk

De slutliga gruppstorlekarna framgår av tabell 18.

Varje olycksrapport innehåller ett antal uppgifter om olyckan. Förutom personuppgifter för

förare och skadade passagerare ingår uppgifter om skadans allvarlighetsgrad, tidpunkt, plats

och förhållanden för olyckan, bl.a. väglag, inblandade parter och misstänkt förekomst av

alkohol (se bilaga 1).

Jämförelser i olycksinblandning analyseras genom att beräkna två riskmått, dels antal

olyckor per förare (hälsorisk), dels antal olyckor per körsträcka (olycksrisk). Det första måttet

beräknas med hjälp av antal körkortsinnehavare som ingår i respektive grupp (enl uppgifter

om körkortsinnehavare från körkortsregistret, se figur 5 ovan), och det andra med hjälp av

exponeringsdata från enkätundersökningen (se avsnitt 5 .2. 1).

Jämförelserna analyseras med t-test och genom att beräkna kvoten av de 95-procentiga

konfidensintervallen för riskerna i respektive grupp.

5.3 Resultat

5.3.1 Olycksinblandning
Det mest centrala syftet med den ändrade åldersgränsen var att genom ökad erfarenhet minska
de unga nyblivna förarnas olycksinblandning. Olycksinblandningen har därför varit central i
effektutvärderingen. I detta avsnitt redovisas uppgifter om polisrapporterade olyckor med

personskada och sj älvrapporterade olyckor under de två första åren efter körkortsdagen.

Tabell 18a visar den sammanslagna effekten av 16-årsreformen som sådan. Siffrorna Visar

Olycksinblandningen i 16-årsgruppen och nya 171/2-årsgruppen sammanslagna jämfört med

Olycksinblandningen i gamla 171/2-årsgruppen. Man får då fram ett nationellt mått på vilken

effekt reformen hade utan att dela upp på om man utnyttjat den nya möjligheten eller inte. En

sådan analys visar att reformen inneburit en minskning av olyckor/1000 körkortsinnehavare

med 20,8% och olyckor/miljon körda mil med 17,2%.
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Tabell 18 Effekten av 16-årsreformen i sin helhet uttryckt i polisrapporterade olyckor per1000

körkortsinnehavare och per miljon körda mil under de två första åren med körkort (p<0,05)

    

Grupp År efter Olycks- Förare Olyckor/ Körda Olyckor/

körkort antal 1000 förare mil miljon mil

Före 1+2 2 000 102 302 19,55 2 006 9,75

Efter 1+2 2 192 141 521 15,49 1 918 8,07

        

I tabell 19 redovisas olycksinblandningen för de tre jämförelsegrupperna var och en för sig.

Där framgår att antalet polisrapporterade olyckor per 1000 körkortsinnehavare i 16-års-

gruppen under de två första året med körkort är lägre än motsvarande antal för de två 171/2-

årsgrupperna. Genom 1- och 2 årsenkäterna har ett representativt urval körkortsinnehavare

rapporterat sin körsträcka under de första två åren med körkort och det framgår där att 16-

årsgruppen har något kortare körsträcka än gamla 171/2-årsgruppen och nästan samma kör-

sträcka som nya 171/2-årsgruppen. Man kan därmed konstatera dels att båda de nya

grupperna kör något kortare än den gamla gruppen, dels att den lägre olycksinblandningen i

16-årsgruppen till viss del kan förklaras med denna kortare körsträcka. Risken uttryckt i

olyckor per miljon mil de två första åren sammanslaget blir ca 46% lägre i 16-årsgruppen

jämfört med både nya 171/2-årsgruppen och gamla 17%-årsgruppen (tabell 19).

Tabell 19 Polisrapporterade olyckor per1000 körkortsinnehavare och per miljon körda mil under de två första

åren med körkort (p<0,05)

              

Grupp Är efter Olycks- Förare Olyckor/ Körda Olyckor/

körkort antal 1000 förare mil miljon mil

16-års 1 607 89 008 6,82 1 033 6,60

16-års 2 137 52 014 2,63 891 2,96

16-års 1+2 527 52 014 10,13 1 924 5,27

Gza 17% 1 1 217 102 302 11,90 1 195 9,95

Gza 17% 2 783 102 302 7,65 811 9,44

Gza 171/2 1+2 2 000 102 302 19,55 2 006 9,75

Nya 17% 1 1 078 107 019 10,07 991 10,16

Nya 17% 2 634 89 507 7,08 923 7,67

Nya 171/2 1+2 1 665 89 507 18,60 1 914 9,72

    

 

Tabell 19 ovan visar olycksutvecklingen över åren 1 och 2. Samma period har i figur 6

brutits ned i månader så att man kan se mer detaljerat hur olyckorna minskar över tid. Figuren

visar att l6-årsgruppen har en genomgående lägre inblandning i olyckor/ 1000 förare och att

olycksminskningen med ökad ålder/erfarenhet är brantare än i de båda kontroll grupperna.

Olycksberäkningarna kan också jämföras med hur det ser ut för unga förare generellt. I den

officiella statistiken finns uppgifter om 18 - 19-åringars olyckor och hur många
körkortsinnehavare det finns i samma åldersintervall. Den officiella statistiken kan också

användas för att visa den utvecklingstrend som finns bland unga förare. I tabell 20 kan man se

att det finns en nedåtgående trend för olyckor/körkortsinnehavare men att den stannat av
under de senaste åren.
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Figur 6 Polisrapporterade olyckor/1000 körkortsinnehavare under de 24 första månaderna med körkort.

De siffror som presenteras i tabell 18 ovan bör också successivt slå igenom i den officiella

olycksstatistiken för 18-19-åriga förare generellt, men bör inte ge utslag förräni statistiken för

1996 och framåt. För 1996 och 1997 framgår det av tabell 20 att den riskuppgång som

påbörjades 1993 har brutits. Ur tabell 18 kan man räkna ut att 16-årsgruppens och den nya

171/2-årsgruppens sammanlagda antal olyckor/ 1000 körkortsinnehavare under deras första år

med körkort är 8,59. Tar man dessutom i beaktande att den nationella statistiken innehåller en

liten del olyckor med förare utan körkort kan man konstatera att resultatet från utvärderingen

stämmer relativt väl överens med den nationella statistiken som för 1996 visar 8,73 och för

1997 visar 8,94 (tabell 20). Olycksmåttet för gamla 171/2-årsgruppen är 11,90. Även detta

finner sin ungefärliga motsvarighet i den nationella statistiken under åren 1991-1992.

Tabell 20 Polisrapporterade olyckor med 18-19-åriga förare/1000 körkortsinnehavare under åren 1990-1997

          

Är Antal olyckor Antal körkortsinne- Olyckor/1000 kör-

havare kortsinnehavare

1990 1 700 120 000 14,17

1991 1385 113 000 12,26

1992 1 199 114 000 10,52

1993 1 055 111 000 9,50

1994 975 98 000 9,95

1995 912 89 000 10,25

1996 786 90 000 8,73

1997 698* 78 000 8,94

     

*) Preliminärt antal

Olycksinblandningen bland män och kvinnor skiljer sig inte signifikant mellan de tre

grupperna. Genomgående har män ca 75% av olyckorna trots att de bara är 56-58% av förarna
(tabell 21).

Uttryckt i risk per miljon mil ser man att både män och kvinnor har minskat sin

olycksinblandning, men att minskningen är störst bland kvinnorna.
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Tabell 21 Olyckornas fördelning på män och kvinnor som förare första året efter körkort

        

Grupp Procent av Procent av Olyckor per Körda mil Olyckor per

förarna i resp olyckorna i resp 1 000 förare 1 000 mil

grupp grupp
Män, gza 17% 58,1 74,6 25,08 2 468 10,16

Kvinnor, gza 17%. 41,9 25,5 11,88 1 467 8,09

Män, nya 17% 56,6 74,4 24,48 2 442 10,02

Kvinnor, nya 17% 43,4 25,6 10,95 1 307 8,38

Män, 16 55,9 76,8 13,92 2 478 5,62

Kvinnor, 16 44,1 23,2 5,32 1 292 4,12

       

I 1- och 2-årsenkäterna harman också fått rapportera om olycksinblandning. I 1-årsenkäten

anger drygt 22% att de varit inblandade i någon olycka sedan de fick körkort. I 2-årsenkäten

som omfattar både första och andra året med körkort har siffran ökat till knappt 28%. Man

skall lägga märke till att dessa olyckor också inkluderar lindrigare typer med bara småskador

på fordon och person.
En osäkerhetsfaktor i samband med självrapportering av olyckor är att man glömmer.

Eftersom en stor del av de självrapporterade olyckorna är lindriga är chansen att man

glömmer inte försumbar. Glömska ökar med tiden varför 2-årsenkätens resultat ärosäkrare än

1-årsenkätens. Glömskeproblemet bör dock vara av relativt lika omfattning i de olika

grupperna. De självrapporterade olyckorna ger därför troligen en underskattning av de

verkliga situationen men svaren bedöms ändå kunna användas i jämförelser mellan grupperna.

Motsvarande resonemang gäller för egenrapportering av körsträckor.

Den lägsta olycksinblandningen finner man i 16-årsgruppen och den högsta i gamla 171/2-

årsgruppen (tabell 22). Jämfört med nya 171/2-årsgruppen innebär detta att 16-årsgruppen har

ca 29% lägre olycksinblandning första året och 14% lägre andra året. Skillnaden är inte lika

stor som för polisrapporterade olyckor, men stödjer hypotesen att 16-årsgruppen har lägre

olycksrisk än 171/2-årsgrupperna.

Tabell 22 Andel förare med självrapporterade olyckor inklusive olyckor med bara småskador (p<0,05)

   

I Ãr 16-års Gamla 171/2-års Nya 171/2-års Totalt I

I 1 16,8% 25,9% 23,6% 22,6% |
| 1+2 27,7% 32,6% 32,1% 30,8% |

     

I enkäten har man också fått rapportera hur många olyckor man varit inblandad i. Tabell 23

visar medelvärden för antal olyckor per person i de olika grupperna. Den enda signifikanta

skillnaden är att gamla 171/2-årsgruppen har färre olyckor per person än de andra grupperna

om man bara ser till de som alls varit inblandade i olyckor.

Tabell 23 Medelvärden för antal självrapporterade olyckor per person ( Alla : ns, De med olyckor : p<0,01)

     

I 16-års Gamla 171/2-års Nya 171/2-års I

| Alla De med olyckor Alla De med olyckor Alla De med olyckor I

| Medeltal 0,40 1,48 0,41 1,28 0,49 1,54 |

     

En avsikt med att välja en design med två kontrollgrupper och en trenduppföljning var att

kunna få en bättre kontroll på hur andra faktorer än 16-årsgränsen inverkar på eventuella

skillnader i olycksrisk, attityder mm. Här har social bakgrund, olyckstrend och ålder vid

körkort kontrollerats. Effekten av dessa har uppskattats och redovisas i tabell 26. Någon

fullständig analys har inte kunnat göras eftersom alla delstudier inte är genomförda.

Resultaten hittills har dock visat att det finns en skillnad i social bakgrund där knappt 10%
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fler i 16-årsgruppen har en bättre social bakgrund än i nya 171/2-årsgruppen och ca 5% fler än i

gamla 171/2-årsgruppen. Det är sedan tidigare visat att människor med bättre social bakgrund
också har lägre olycksrisk. De exakta sambanden är dock oklara, speciellt när det gäller

särskilda avgränsade förargrupper som i fallet med svenska 18-åringar. Om man istället tar till

en ordentlig marginal och antar att de 5 respektive 10 % i det här redovisade materialet som

har en bättre social bakgrund inte alls är inblandade i några olyckor så gör man en konservativ

tolkning av 16-årsgränsens betydelse. Man minskar sannolikheten för en överskattning av

åldersgränsens effekt. 171/2-årsgruppernas risker minskas därför med 5 resp 10% i jämförelsen
med 16-årsgruppen.

Beräkningen ger, när man kompenserat för social bakgrund, att 16-årsgruppen under de två

första åren efter att man tagit körkort har ca 43% lägre risk än gamla 171/2-årsgruppen och ca
40% lägre än nya 171/2-årsgruppen (tabell 26).

När det gäller trenden över tid har 20-24-åringar använts som referensgrupp i den

nationella statistiken. Denna något för gamla grupp valdes för att samhällstrenden skulle

kunna bedömas utan allt för stort inflytande av effekterna av 16-årsgränsen. Statistiken visar

att olycksutvecklingen bland 20-24-åringar beräknat som antal olyckor/ 1000

körkortsinnehavare legat på nästan exakt samma nivå under perioden 1992-1996, dvs den

period som utvärderingen omfattar hittills (tabell 24). Uppgifter för 1997 saknas. Mellan 1992

och 1993 ser man en minskning från 6,5 till 5,7 vilket bara berör jämförelser med gamla 171/2-

årsgruppen eftersom deras uppföljningsperiod bara omspänner 1992-1995. Medelvärdet för

denna period är 5,95 vilket bör jämförasmed medelvärdet för efterperioden som är 5,8, vilket

innebär en skillnad på 2,5%. Skillnaderna i tabell 26 har justerats enligt detta.

Tabell 24 Delaktiga förare i polisrapporterade olyckor 20-24-år /1000 körkortsinnehavare 1993-1996

        

Ar Antal delaktiga Antal Olyckor/1000

förare körkortsinnehavare körkortsinnehavare

1990 3 473 488 000 7,2

1991 3 066 472 000 6,5

1992 2 925 452 000 6,5

1993 2 488 439 000 5,7

1994 2 523 433 000 5,8

1995 2 444 422 000 5,8

1996 2 352 405 000 5,8

    

En viktig aspekt av utvärderingen är analysen av när man tar körkort. Om det är så att de

som börjar övningsköra tidigare också tar sitt körkort tidigare så kan den sammanlagda

effekten på trafiksäkerheten bli negativ. Trots att gruppen har lägre risk så kan detta

kompenseras av att man börjar köra tidigare. För att analysera detta har medelålder för när

man tar körkort i de olika grupperna beräknats. För att kunna göra jämförelsen riktig har

enbart de som tagit körkort när de är 18 år inkluderats. I tabell 25 kan man se att skillnaderna

mellan grupperna är mycket små. l6-årsgruppen tar körkort någon månad före nya 17%-

årsgruppen och några dagar efter gamla 171/2-årsgruppen. Tar man hänsyn till också detta i
beräkningen av skillnader i olycksrisk bör 16-årsgruppens risk ökas med ca 1/24 (1 månad av

2 år), dvs ca 4,2% i jämförelsen mellan den och nya 171/2-årsgruppen. Effekten av detta
framgår också av tabell 26.

Tabell 25 Medelålder för när man tar körkort i de olika grupperna

 

16-års Gamla 171/2-års Nya 171/2-års

     

Medelålder (decimaltal) 18,32 år 18,31 år 18,40 år
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Tabell 26 Skillnader mellan de jämförda grupperna efter korrigering för bakomliggande faktorer

             

Skillnader baserade Efter korrigering Efter korrigering Efter korrigering

på registerdata för social bakgrund för olyckstrend för ålder vid körkort

(5 eller 10%) (2,5%) (1 månad = 4,2%

av 2år)

Jämförelse Olyckor Olyckor Olyckor Olyckor Olyckor Olyckor Olyckor Olyckor

per 1 000 per mil- per 1 000 per mil- per 1 000 per mil- per 1 000 per mil-

förare jon mil förare jon mil förare jon mil förare jon mil

16 mot gza 17% -48,2% -45,9% -45,5% -43,1% -43,0% -40,6% -43,0%* -40,6%*

16 mot nya 17% -45,5% -45,8% -39,5% -39,8% 39,5%* -39,8%* -37,5% -37,4%

Efter mot före -20,8% -17,2% -20,8%* -17,2%* -18,3% -14,7% -18,3%* -l4,7%*

   

* Ingenjustering gjord i detta steg

5.3.2 Attityder och självskattningar
I enkäterna direkt efter körkort och ett resp. två år senare har ungdomarna fått besvara en rad

frågor och ta ställning till en rad påståenden som syftar till att mäta attityder, motiv för
bilkörning, vad som är viktigt vid val av bil, egen beskrivning av körstil samt jämförelser av

egen körförmåga med genomsnittsförarens. Vissa av dessa frågor har ställts i alla tre

enkäterna medan Vissa bara har ställt i enkäten direkt efter körkort. Genomgående för dessa
mätningar är att grupperna inte skiljer sig signifikant. Vissa skillnader finns när man delar upp

resultaten på frågorna där de jämfört sig med andra, på män och kvinnor.

Figur 7 visar profiler över gruppernas medelvärden på 32 olika attitydpåståenden. Man kan

konstatera att attityderna inte skiljer sig vare sig mellan grupperna eller mellan de tre

mättillfällena. Attityderna, så som de mätts i enkäterna, har inte påverkats av den sänkta

åldersgränsen eller förändrats under de första två åren med körkort.
Eleverna har i båda enkäterna också fått bedöma sin egen skicklighet som förare i

jämförelse med bilförare i allmänhet. Figur 8 visar att grupperna inte skiljer sig signifikant vid

något av mättillfällena. Man kan dock konstatera att man under de två första åren förflyttar sin

bedömning mot att man är bättre än andra.
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Figur 7 Attitydprofiler enligt svar på enkätfrågor (förklaring till numreringen 1-32 finns i fråga 34 i formuläret i
bilaga 2)
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Den ofta redovisade tendensen att unga män bedömer sig bättre än genomsnittsföraren

finns också i detta material. Figur 9 och 10 visar fördelningen för män och för kvinnor. Man

kan se att män bedömer sig något duktigare på de flesta körbeteenden medan kvinnor

bedömer sig bättre på att köra försiktigt.

 

Halt väglag

Köra fort_ _ _ _16-ars enkät 1

Häva sladd - Gamla 17,5 enkät 1

Nya 17,5 enkät 'iFörutse händelser-

Köra försiktigt- 16_års enkät 2

Köra i mörker-

Kritiska situationer-

Nya 17,5 enkät 2

Tät trafik -

16-års enkät 3

Reagera snabbt- ...... .

Gamla 17,5 enkät 3

Nya 17,5 enkät 3

Säkra bedömningar-

 

Undvika kritiska sit _

1,0 2,0

   

4,'0 5,0

Skala: Bättre - sämre

Figur 8 Jämförelse av sig själv med bilförare i allmänhet
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Kritiska situation er -
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Nya 17,5 enkät 3

Säkra bedömningar -

  

Undvika kritis ka S it

  

1,0 2,0 4,0 5,0

Skala: Bättre - sämre

Figur 9 Jämförelse av sig själv med bilförare i allmänhet, enbart män
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Figur 10 Jämförelse aV sig själv med bilförare i allmänhet, enbart kvinnor
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6 Effekter på körstil
0 Mätning av körstil i instrumenterad bil

0 Skattning av mental arbetsbelastning

6.1 Bakgrund och syfte
Ett sätt att försöka öka trafiksäkerheten för unga nyblivna bilförare är att öka mängden

övningskörning före de får sitt körkort. Ökad mängd övningskörning leder förhoppningsvis

till ökad körerfarenhet som i sin tur bör ge högre grad av automatiserad bilkörning och

därmed lägre mental belastning när man väl får sitt körkort. Om ökad övningskörning leder

till minskad mental belastning hos unga nyblivna bilförare bör också deras olycksrisk minska.

Ovanstående resonemang är bla syftet med den lö-årsgräns för övningskörning som finns i
Sverige sedan september 1993. lö-årsgränsen förlängde den möjliga övningstiden från sex

månader till två år.

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lö-årsgränsen påverkar nyblivna

bilförares körstil.

6.2 Metod
Studien är upplagd enligt en kvasiexperimentell design där försökspersoner i tre olika grupper

har fått köra en sk instrumenterad bil längs en fördefinierad körslinga i trakterna kring

Linköping. De tre grupper som jämförs är följ ande:
l. Försöksgrupp: 10 st nyblivna bilförare, ca 18,5 år, som haft sitt körkort ca sex månader,

men som började övningsköra ingen 17,5 års ålder.
2. Kontrollgrupp: 10 st nyblivna bilförare, ca 18,5 år, som haft sitt körkort ca sex månader,

men som började övningsköra vid 17,5 års ålder eller senare.
3. Referensgrupp: 10 st erfarna bilförare mellan 30 och 60 år som kört bil minst 1000 mil

per år de senaste fem åren. De flesta av dem har dock kört betydligt mer än så. Samtliga

skall också ha vana att köra bil i och kring Linköping.

Designen beskrivs grafiskt i tabell 27:

Tabell 27 Körstilsstudiens design

   

 

 

 

Medel 110 tim Medel 30 tim Äldre erfarna
övn.körn. övn.körn. bilförare

Stadstrafik 10 Fp 10 Fp 10 Fp

 

Landsväg

 

Motorväg och

motortrafikled

      

Deltagarna till försöks- och kontrollgrupp har rekryterats genom en urvalsprocess i tre steg.

Första steget utgjordes av ett urval från Vägverkets körkortsregister bestående av samtliga

ungdomar i Östergötland i åldern 18,2-18,3 år. Samtliga hade B-körkort sedan 2-4 månader. I

steg två tillsändes samtliga ungdomar en urvalsenkät med diverse olika frågor om

övningskörning, nuvarande körerfarenhet, etc. Samtliga tillfrågades också om de var

intresserade av att delta som försökspersoner om ca två månader. I steg tre valdes de slutliga

deltagarna i försöks- och kontrollgrupp ut bland de som sagt sig vara intresserade av att delta i
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försöket. Urvalet gjordes genom att matcha fram ' två jämförbara grupper utifrån

bakgrundsfrågor i urvalsenkäten. Matchningskriterier var kön, ålder, körkortsålder, antal

körda mil efter körkort samt bostadsort.

Valet av referenspersoner har styrts så att gruppen har samma könsfördelning som de två

ungdomsgrupperna. I övrigt baseras referensgruppen inte på något strikt slumpmässigt urval

utan har valts utifrån personliga kontakter. Kravet har dock varit att man uppfyllt kriterierna

enligt punkt 3 ovan samt att man inte bedömts ha någon kännedom om den instrumenterade

bilen.

Datainsamlingen har skett genom att var och en av de 30 försökspersonerna fått köra den

instrumenterade bilen (med dolda mätinstrument) i vanlig trafik. Bilkörningen har skett utan

medpassagerare och uppgiften var att köra från en punkt till en annan enligt en i förväg

uppgjord vägslinga i Linköpingstrakten (totalt ca 6,5 mil). Körningen innehåller olika

trafikmiljöer och är uppdelad i tre delkörningar - en i stads-/tätortstrafik, en på motorväg, och

en på landsväg. Delsträckorna har körts i en följd utan att avbrott och totalt tar körningen ca

en timme beroende på hur fort man väljer att köra. Samtliga försök har genomförts under maj,

juni eller augusti 1998, antingen på förmiddagen (start vid lO-tiden) eller på eftermiddagen

(start vid 14-tiden).

Det fullständiga syftet med försöket avslöjas för försökspersonerna först efter genomförd

bilkörning. Innan körningen informeras varje försöksperson om att de under försöket skall

köra bil som de brukar och att de efter avslutad körning kommer att få svara på olika

skriftliga frågor om hur ansträngande de upplevt själva körningen samt frågor om hur de

sj älva tycker att de kör i allmänhet.

6.2.1 Analys
De data som samlas in kommer i huvudsak från två källor, dels från den instrumenterade bil

som försökspersonerna kör och dels från subjektiva skattningar över mental arbetsbelastning

som försökspersonerna gjort direkt efter bilkörningen.

Datafrån bilkörningen
Den primära datakällan är körningen med den instrumenterade bilen där det erhålls en mäng

data, tex. körsträcka, körtid, bilens hastighet, sidokrafter, längdskrafter, avstånd till eventuella

fordon framför, motorns varvtal, användning av blinkers och bromspedal, etc. De flesta av
dessa data samlas in kontinuerligt två gånger i sekunden under körningen, vilket innebär att en

stor mängd information erhålls från varjeförsöksperson. Därtill videofilmas varje körning för

att efteråt kunna relatera insamlad information till olika körsträckor. För att kunna jämföra

olika försöksgruppers körstil kan inte hela körsträckan användas från varje försöksperson.

Istället har olika vägsträckor valts ut från den totala körslingan så att man får delsträckor som

är jämförbara mellan olika försökspersoner. Urvalet av delsträckorna har gjorts utifrån
respektive videofilmad körning. De preliminära resultat som redovisas nedan baseras på 4,3
mil av totala körslingan på ca 6,5 mil. De olika delsträckor som ingår i analysen framgår av
tabell 28 nedan.

I föreliggande analys har hänsyn också tagits till om vissa försökspersoner avviker mycket

från övriga genom att tex. köra mycket fort eller långsamt. Då analysen baseras på relativt få

försökspersoner kan enskilda extremvärden snedvrida resultaten eftersom de får ett

förhållandevis starkt genomslag på sammanfattande mått som tex. medelvärden. I

förekommande fall har extremvärden i vissa variabler plockats bort och istället ersatts med

medelvärdet för övriga personer. En mer detaljerad analys av hur dessa extremvärden

påverkar utfallet kommer att redovisas i projektets slutrapport.
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Tabell 28 Delsträckor som in är i anal s av hastighetsval

""

  

           

Stad 2 0,4
Totalt 1,5

Landsväg 1 5,8

Landsväg 2 14,6

Totalt 20,4

Motorväg 1 4

Motorväg 2 12,8

Totalt 16,8

Motortrafikled 4,6

Satliga delsträckor 43,3

  

Data från subjektiv mental arbetsbelastning

Två olika skattningsskalor har använts för att mäta mentalt ansträngande försökspersonerna

upplevda bilkörningen under försöket. I föreliggande redovisning presenteras dock endast

resultat från RSME-skalan:

0 RSME (Rating Scale Mental Effort). Skalan är sk endimensionell där försökspersonen gör
en totalbedömning av hur ansträngande körningen upplevdes. Skattningen sker genom att

sätta ett kryss längsen lodrät kontinuerlig skala från 0 till 150, där var 10:e skalsteg är

markerat med siffror (0, 10, 20...etc.) och där 0 innebär ingen ansträngning alls och 150

maximal ansträngning. Enligt De Waard (1996) är skalan utvecklad i Holland av Zijlstra

och visat sig vara användbar som mått på självrapporterad mental arbetsbelastning.

0 NASA-TLX (Task Load Index). Skalan är sk multidimensionell där försökspersonerna
anger hur höga eller låga krav köruppgiften ställde på ens förmåga i sex olika avseenden.
Skattningen sker genom att markera längs sex olika horisontella skalor, där ändpunkterna

är verbalt markerade med tex. mycket lågt eller mycket högt. Delskalorna omfattar
mentala krav, fysiska krav, tidspress, prestation, möda samt frustrationsnivå och är tänkt

att representera delkomponenter i en totalt upplevd arbetsbelastning. NASA-TLX är ofta

använd för att mäta subjektiv mental arbetsbelastning (Hart, Staveland, 1988, Wierwille,
Eggemeier, 1993). Skalan har också använts vid ett flertal tillfällen i samband med
simulatorstudie på VTI (Alm, Nilsson, 1994).

6.3 Resultat
6.3.1 Hastighetsval
I figur ll nedan redovisas medelhastighet i olika trafikmiljöer hos de tre grupperna. Det tycks
inte finnas något mönster i olika hastighetsval mellan grupperna.
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piga' 1 '1 Méáéihastigh'et :om Mmmmömma på"1"6;årngws;'175433 grupp samt referensgrupp.

När det gäller hur mycket hastigheten varierat för respektive person inom varje delsträcka

finns en tendens till en lägre genomsnittlig hastighetsvariation, dvs en jämnare hastighet, i

referensgruppen (figur 12). Det är dock inte signifikanta skillnader mellan grupperna.

   

Fight '12 ceiaragmanpå margigfupp, 17,5-ärs grupp samt
referensgrupp.

6.3.2 Krafter i sida och längdled
Analys av sid- och längdskrafter under körning har hittills begränsats till de krafter som

förekommit vid samma delsträckor som använts för att mäta hastighet ovan (se tabell 28). Det

som redovisas nedan gäller alltså enbart sid- och längdskrafter under normal körning .
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Krafter vid speciellt utvalda inbromsnings- eller accelerationssituationer återstår fortfarande
att analysera.

Ett sätt att beskriva hur ryckigt eller mjukt en person kör kan vara att mäta hur mycket

g-krafterna varierar under körningen och sedan beräkna ett genomsnitt av g-kraftsvariationen

hos respektive grupp. Ett annat sätt är att använda absolutvärden av g-krafterna under körning

och beräkna ett genomsnitt utifrån detta. Båda metoderna har använts i analysen, men då båda

sätten gav likartat utfall redovisas enbart genomsnittliga krafter beräknade efter

absolutvärden. Varken för sid- eller längdskrafter tycks det finnas någon skillnad mellan 16-

års gruppen och 17,5-års gruppen. Däremot finns tecken på att referensgruppen kört med

mindre krafter i såväl sid- som längsled i de flesta av trafikmiljöerna. Mönstret är signifikant

på landsväg och motorväg och också totalt när det gäller sidokrafter. Mönstret är också

signifikant stadstrafik när det gäller längdskrafter.

    

(absolutvarden) 1 ollka trafikmiljoer fordelat pa 16-års grupp, 17,5-års grupp
samt referensgrupp.
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Eigan4ce'hamgmgmgth'gummi-am"i"ai'kgtañkmiuser fördel'a't'påilö-års grupp, 17,5-års grupp
samt referensgrupp

6.3.3 Mental arbetsbelastning under körning
Som nämnt tidigare har varje försöksperson fått besvara ett antal skriftliga frågor efter själva

bilkörningen. Bland annat har man fått göra subjektiva skattningar av hur ansträngande man

upplevde bilkörningen under försöket.
I figur 15 nedan redovisas självbedömd arbetsbelastning enligt den sk RSME-skalan och

man ser ett tydligt mönster på att 16-års gruppen skattar bilkörningen som mindre mentalt

belastande än 17,5-års gruppen samt att referensgruppen tyckt det varit minst belastande.

Skillnaderna är signifikanta mellan samtliga grupper.

Figur subjektiv skattnlng av mental arbetsbelastning enllgt skalan RSME. Jämförelse mellan lö-års grupp,
17,5-års grupp samt referensgrupp.
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6.4 Avslutande kommentarer

Som nämnts tidigare innehåller föreliggande redovisning endast preliminära resultat från

beteendestudien om säkerhetsmarginaler. I studien har samlats in mer data kring de tre
gruppernas körstil än vad som redovisats ovan, men dessa data är ännu inte färdiganalyserade.

De resultat som redovisas gäller hastighet, vissa G-krafter samt skattning av mental

arbetsbelastning. Resultaten tyder på följ ande:

0 att det inte tycks finnas någon skillnad mellan grupperna vad gäller medelhastighet i olika
trafikmiljöer. Det finns heller ingen skillnad i genomsnittlig hastighetsvariation mellan
grupperna, även om en tendens finns till lägre variation hos referensgruppen.

0 att det inte tycks finnas någon skillnader mellan 16-års gruppen och 17,5-års gruppen vad
gäller G-krafter i sida eller längdsled. Däremot tycks referensgruppen har kört med mindre
G-krafter i vissa trafikmiljöer än 16- och 17,5 års gruppen.

0 att det finns en tydlig och signifikant skillnad mellan samtliga tre grupper vad gäller

helhetsupplevelse av mental arbetsbelastning under körningen. Referensgruppen upplevde
minst mental belastning än ungdomsgrupperna. 16-års gruppen upplevde också mindre

belastning än 17,5 års gruppen.

Resultaten från analysen av resterande data kommer att redovisas i projektets slutrapport.
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8 Enkät till Örebroelever
8.1 Syfte

Den sk Örebrokursen är en 3-dagars utbildning för 16-åriga ungdomar under övningskörning

och deras handledare. Kursen 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 koncentrerats
till de tre områden; säker övningskörning (kurs 1), mental belastning (kurs 2) och att

inse att man överskattar sin förmåga (kurs 3). Varje kurs har haft en teori- och en praktikdel.

Ett andra syfte med projektet var att få möjlighet att utvärdera effekterna av det

utbildningspaket som 16-åringarna fått.

7.2 Metod
Ett antal elever som gick årskurs 1 på gymnasiet tillfrågades om de ville delta i en kurs för
unga 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 få en möjlighet att statistiskt säkerställa en skillnad på cirka 18% vad gäller

självrapporterade olyckor bestämdes det i kursplaneringen att 1000 ungdomar skulle gå

kursen och att 1000 personer skulle bli projektets kontrollgrupp. Det bestämdes också att den
slutliga olycksuppföljningen skulle göras två år efter kursens slut.

Urvalsproceduren till kontroll- och försöksgrupp bestämdes innan projektets start att

genomföras enligt figur 16 nedan.

"Intresse-

/ förfrågan"

50% slumpas 750% slumpas

till utbildning till kontrollgrupp

     

Figur 16 Urvalsprocedur

Tanken bakom urvalsprocessen var att de som visade ett intresse för att delta i 16-års projektet

(svarade ja till att delta) skulle fördelas såatt varannan person hamnade i försöksgruppen och
där få genomgå tre kurser med handledare medan de andra personerna skulle hamna i
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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

eftersom 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 utvärderas.

Arbetet fördelades så att NTF Örebro skulle ansvara för att informera om kursen 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 de skulle förfara i

urvalsproceduren. VTI skulle ansvara för kursens utvärdering. I figur 16 visas projektets

uppläggning. Att notera är att varje elev och handledare skulle gå en kurs uppdelad 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)

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

fortfarande gälla.
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 som tillsänts 1053 personer. Av

dessa svarade 620 st (59%). 401 st kunde identifieras som kursdeltagare i en, två eller tre

kurser. Av dessa 401 personer säger sig 213 ha genomgått 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 nödvändigt att

kontrollera om de två grupperna är jämförbara på de sätt som varit tänkt. Är de inte det blir

olika resultat väldigt svåra att tolka. Tabell 29 visar hur många personer som finns med i varje

grupp, när de är födda samt fördelningen män och kvinnor.
Av tabell 29 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.

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

kontroll- och försöksgrupp, att det är ganska få personer som gått tre kurser och det är ännu

färre personer som tillhör kontrollgruppen måste läsaren av denna rapport uppmärksammas på

att inte dra alltför stora slutsatser av det resultat som kommer att redovisas i resultatavsnittet.

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
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Tabell 29 Könsfördelning i de två grupperna om man tar hänsyn till olika födelseår

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%

1 978,00 Antal 30 38 68

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

Totalt Antal 100 1 13 213

% 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%

1978,00 Antal 8 3 1 1

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

197900 Antal 1 0 1

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

Tom Antal 108 48 156

% 69,2% 30,8% 100,0%

7.3 Resultat

I resultatredovisningen nedan kommer signifikansnivån 1% att väljas då många test görs på
ett och samma material.

Frågeformuläret innehåller ett antal frågor som syftar till att få veta är vad de personer som

deltagit i de tre kurserna tyckt om dem. Figur 17 visar resultaten av dessa frågor. Siffran 1 ska

i figuren tydas som ett dåligt betyg och 5 som ett bra betyg. Av figur 17 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. Frågan om kursens nyttighet skiljer sig här något. Där
får kurs 1 och 2 samma betyg.
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Figur 17 Vad tyckte kursdeltagarna om delkurs 1-3?

Som mått på utbildningens effekt har följande 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). 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. Skillnaden är ganska marginell men ändå så pass betydande att den blir
signifikant (p <0,01).

Ett syfte 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 genomsnitt 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. Kontrollgruppen har i medeltal 35 timmar
mindre privat övningskörning (74,9 timmar) men 3,5 fler lektioner i trafikskola (16,3
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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).

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

åtminstone tre viktiga punkter. Ålder, kön och vilket är 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 regressionsanalys ger den fördelen att man kan

visa sambandet mellan en eller flera oberoende variabler (i detta fall ålder, kön och tidpunkt

för kk-tillstånd) och en beroende variabel ( t ex ett attitydpåstående, ett självrapporterat

beteende etc). Analysen 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
oberoende variabeln.

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

körkortstillstånd 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 framkommer ett tydligt samband mellan kön och olika effektvariabler men

inte mellan grupp och effektvariabler som borde ha varit fallet om någon effekt av kursen

skulle ha funnits. 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.
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8 Tidplan för återstående arbete

Utvärderingen är planerad att avslutas under hösten 1999. En slutrapport kommer då att
publiceras i form av en VTI-rapport. För följande delprojekt som inte avrapporterats

fullständigt gäller att de redovisas i slutrapporten som ges ut under hösten 1999:

0 Analys av trenddata från trendenkäter

Kunskapsmätningar

Ögonrörelsemätningar
Beteendestudie, val av säkerhetsmarginal

Beteendestudie, mental belastning

Felhandlingar

Ingående analys av olyckor 2 första åren
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9 Diskussion och slutsatser

Tvåårsuppföljningen av 16-årsgränsen har i stort sett bekräftat de resultat som erhölls vid

ettårsuppföljningen och som rapporterats i VTI-rapport 418. Man kan konstatera att den stora
skillnad som då uppmättes i olycksinblandning och olycksrisk efter ett år kvarstår också efter
två år. Det man dessutom kan konstatera är att resultaten överensstämmer trots att nya kullar
av övningskörande tillkommit. I den första avrapporteringen gjordes en tydlig reservation för

att resultaten gällde den första gruppen av lö-åringar som utnyttjade systemet och att dessa
kunde vara speciellt intresserade. Nu ingår alltså ungdomar som börjat övningsköra senare
och alltså inte tillhör den första kullen.

I ettårsrapporten hade grupperna i olycksanalysen begränsad storlek. Nu har grupperna

omfattat runt 100 000 personer i varje vilket ger jämförelserna en bättre styrka. Vad storleken

på grupperna inte kan avhjälpa är den osäkerhet som finns om orsakssambanden. Som

påpekats i inledningen och i sammanfattningen finns en viss osäkerhet om i vilken

utsträckning andra faktorer än övningskörningsformen påverkar resultaten. De faktorer som

kontrollerats, dvs vissa data om social bakgrund, olyckstrend under de aktuella åren och

skillnader i hur snabbt efter 18-årsdagen man tar körkort har utnyttjats för att korrigera

skillnaderna. De olycksresultat som kunnat visas här visar att effekten av 16-årsreformens

införande är mycket positiv när det gäller unga nyblivna förares säkerhet.

Sammanfattningsvis har denna utvärdering, med angivna reservationer, visat att:

0 Mängden privat övningskörning har ökat 2,5 - 3 gånger

0 Mängden trafikskoleutbildning är oförändrad men förläggs nu till slutet av utbildningen

0 Olycksrisken under övningskörning är inte större bland 16 - 171/2-åringar

0 Vissa sociala skillnader finns mellan dem som utnyttjar och dem som inte utnyttjar

systemet

Olycksrisken efter man fått körkort har minskat kraftigt

0 Attityder, så som de mätts här, har inte påverkats

0 Vissa körbeteenden har påverkats

Vad som har visats är också att deltagandet blivit stort och att man utnyttjat möjligheten till

mer övningskörning. Detta är förutsättningar som stärker sannolikheten för att man skall

kunna få en minskad olycksrisk bland de nyblivna förarna, ett resultat som också

olycksanalysen visar.

Trots att resultaten visar en minskad olycksinblandning så har detta inte gett utslag i

förarnas attityder. Man kan konstatera att erfarenheten bakom ratten har ökat bland 16-

åringarna men en påverkan på olycksinblandningen sker inte genom förändring av deattityder

som har mätts i denna undersökning.

Sett i perspektiv av Rasmussens (1984) teori om hur man tillägnar sig färdigheter så menar

han att detta sker som en ren utveckling från medvetet beslutande och reflekterande till

byggande av beteenderegler och successivt ökad automatisering av beteendet så att delar av

bilkörningen i högre grad kan ske utan medvetna ställningstaganden och beslut. Detta förlopp

är inte en konsekvens av ändrade attityder utan enbart en konsekvens av ökad exponering för

olika trafiksituationer där man bygger upp rutin och igenkännande. Möjligen skulle man

kunna förvänta sig att ökad erfarenhet också skulle påverka attityderna till vissa företeelser i

trafiken eftersom man i ökad grad har fått möjlighet att uppleva och iaktta konsekvenserna av

olika slags beteenden, men detta har alltså inte kunnat visas i denna studie.

Om man generaliserar resultaten till den nationella olycksstatistiken så bör man kunna anta

följande: Bland dem som utnyttjar möjligheten att börja öva tidigt har olycksrisken minskat
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med drygt 1/3 jämfört med olycksrisken före förändringen av åldersgräns. Hälften av

ungdomarna utnyttjar denna möjlighet. Utslaget på alla unga innebär det en riskminskning

med ca 1/6. Man har således minskat unga nyblivna förares risk från att tidigare ha varit 6

gånger högre än 35 - 54-åriga förare till att bli 5 gånger högre. En kraftig överrisk bland unga

nyblivna förare kvarstår alltså. Om man beräknar effekten av reformen som helhet på den
nationella statistiken för unga nyblivna förare får man också fram att den inneburit en

minskning av olyckor/miljon körda mil med ca 17% vilket motsvarar ca 1/6.

Genom de erhållna resultaten kan man konstatera att en god grund har skapats för att

fortsätta utvecklingen av förarutbildningen i nollvisionens anda. Detta innebär t.ex. utveckling

av utbildningsåtgärder för att ytterligare effektivisera kunskaps- och erfarenhetsuppbygg-

naden, minska antalet olyckor under övningskörning, öka riskmedvetenheten, minska unga
mäns överskattning av den egna körförmågan, förmedla insikt om vilken betydelse

grupptryck, livsstil och personlighet har för körstil och olycksinblandning och genom allt

detta öka motivationen att köra med förutseende och större säkerhetsmarginaler. För många

av dessa åtgärder har det pågått utvecklingsarbete under en längre tid, inte minst vid VTI, och

det finns nationellt en god beredskap för att bygga vidare på ett stegvis förarutbildningssystem

enligt de förslag om lagts i kommunikationsdepartementets promemoria På väg mot det

trafiksäkra samhället (Ds 1997:13) och det uppdrag Vägverket fått att föreslå ett nytt

körkortssystem som syftar till att minska debutantrisken.
Den svenska utvärderingen har väckt ett stort internationellt intresse, dels för att den varit

omfattande, dels för de positiva resultaten. Vad man bör beakta är att resultaten inte utan

vidare kan generaliseras till att gälla andra länder. Sverige har en mycket lång tradition av det

fria valet mellan att övningsköra privat eller i trafikskola. Det finns en väl etablerad tradition

att övningsköra privat, vilket kan vara en viktig förutsättning för att uppnå den kraftiga

ökningen av den privata övningskörningen som 16-årsgränsen innebär. I ett land med liten

vana att öva privat kan man tänka sig att effekten på övningskörningsmängd kan bli mindre

och därmed minska potentialen för minskad olycksrisk.

Efter en sammanvägning av de olika resultat som framkommit kan man konstatera att

sänkningen av åldersgränsen till 16 år har inneburit en förbättrad trafiksäkerhet för unga

nyblivna bilförare. Man kan inte helt säkert uttala sig om effektens exakta storlek eftersom

andra okontrollerade bakomliggande faktorer kan inverka på resultaten. Eftersom flera av

delstudiernas resultat faller in i ett rimligt mönster som väl överensstämmer med de hypoteser

som formulerats så blir ändå slutsatsen att den större mängd övningskörning som 16-åringarna

redovisar leder till säkrare bilkörning. Det är också tydligt att reformen som sådan lett till en

olycksminskning nationellt. lö-årsreformen har således inneburit en klar förbättring av

säkerheten för unga nyblivna bilförare. Trots de mycket positiva resultaten av 16-årsreformen

måste man också konstatera att det finns mycket kvar att göra för ungdomars säkerhet. Alla

ungdomar utnyttjar inte 16-årsgränsens potential vilket pekar på en möjlighet att inspirera fler

att skaffa sig den erfarenhet som 16-årsgränsen kan ge. Unga förares olyckor beror också på

annat än brist på erfarenhet. Utbildning bör ses i ett helhetsperspektiv där erfarenhet, i

betydelsen tid bakom ratten, är en del och den befintliga professionella trafikskoleunder-
visningen är en annan. Genom att utveckla förarutbildning till att också systematiskt omfatta

andra faktorer som hör ihop med unga, nyblivna förares säkerhet, bör man kunna nå betydligt

längre. Hit hör överskattning av den egna förmågan, social påverkan och grupptryck, låg risk-

värdering, trafikosäkra attityder, insikter om egna personliga tendenser mm. Genom rätt

åtgärder för att göra den privata övningskörningen säkrare, bör dessutom olyckor under
övningskörning kunna reduceras.
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