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FÖRORD

Denna lilla skrift har kommit till på uppdrag av NTF. Bakgrunden är att författaren

i ett flertal föredrag har presenterat det resonemang som här följer. NTF har an-

sett det av intresse att få resonemanget spritt till en större krets. Därav denna lilla

skrift.



Funderingar kring varför trafiksäkerhetsutbildning ofta har så begrän-

sade trafiksäkerhetseffekter

1 PROBLEMET

Utvärderingar av trafiksäkerhetsutbildningar, t ex körkortsutbildningar, vidareut-

bildningar av olika trafikantgrupper mm, visar ofta att utbildningen inte ger någon

trafiksäkerhetseffekt (se t ex OECD 1990, TÖI 1989 för en översikt). Struckman-

Johnson m fl (1989) visade för 65 st sk "Driver improvement programs", dvs di-

verse åtgärder som riktar sig mot förare som redan har körkort, att den genom-

snittliga effekten var nära noll. Avvikelser från detta snitt fanns naturligtvis, men

det var alltså lika vanligt med negativa effekter som med positiva. Dessa och lik-

nande resultat bekymrar naturligtvis personer som arbetar med trafiksäkerhets-

utbildning och brukar därför ibland bemötas med något av följande argument:

(1) Bristfällig utvärdering. Hade bara utvärderingen gjorts "korrekt" så hade re-

sultatet blivit ett annat.

(2) Just denna utbildning (den som inte visade positiva effekter) är erkänt dålig,

hade man bara tittat på någon annan utbildning (underförstått - vår utbild-

ning) så hade resultatet blivit ett annat.

Båda dessa argument är, generellt sett, felaktiga. Vad gäller utvärderingarnas

kvalité och deras resultat gäller faktiskt det motsatta förhållandet. Enligt Rossi &

Freeman 1985, refererad i Elvik 1990, gäller att "The better an evaluation is

technically, the less likely it is to show positive program effects". Detta kallas av

författarna "The Iron Law of Evaluation Studies". Sambandet hänger troligtvis

samman med att en svag utvärdering alltid ger en viss tolkningsfrihet, dvs man

kan välja att tolka resultatet i en positiv riktning (och gör uppenbarligen detta). En

stark utvärdering lämnar däremot inga utrymmen för egna tolkningar - den visar

verkligheten som den är.

Vad gäller argumentet att det bara är dåliga utbildningar som utvärderas, så faller

det på sin egen orimlighet. Innan en utbildning blir föremål för en utvärdering är

den ofta väl etablerad och något av den ansvariges stolthet. Man låter helt enkelt

inte utvärdera något man inte tror på - utvärderingar är dyra och riskabla (det går

ju inte alltid som man tänkt sig).



Efter att ovanstående argument prövats, infinner sig ofta ett tredje, nämligen;

(3) Utbildning fungerar ju i alla andra sammanhang, t ex i skolan, så varför skulle

den inte ha effekt inom trafiksäkerhetsområdet?

I det följande presenteras ett försök att besvara denna fråga.

2 FÖRKLARINGEN

Skillnaden mellan trafiksäkerhetsutbildningar och de flesta andra utbildningar är

följande; med en trafiksäkerhetsutbildning vill man minska antalet misstag eller fel

som trafikanten gör - inom andra utbildningar vill man öka elevens förmåga, pre-

station, kunskap eller liknande. Den första följdfrågan år då; leder inte en ökad

kunskap, förmåga etc., till att man gör färre fel? Nej, inte automatiskt. Några

exempel: Jämför två personer som skriver maskin (eller ordbehandlare), den ene

är självlärd, använder felaktig fingersättning mm, och den andre är proffs, dvs har

ordbehandling som sin huvudsakliga arbetsuppgift och är därför utbildad för sin

uppgift. Vad skiljer dessa åt? Troligtvis främst skrivhastigheten. Ser man till anta-

let fel/sida eller liknande mått, finner vi troligtvis ingen större skillnad. Dvs, perso-

nen som har en skrivutbildning använder främst utbildningen till att öka sin pre-

station - inte till att minska sina fel.

Ett annat exempel: vem gör flest fel på sina förstaservar - Stefan Edberg eller

författaren? Edberg ligger väl på ca 70 - 80% korrekta förstaservar när han har en

bra dag. Ganska lika som författaren. Dvs, år av träning eller utbildning i att slå

tennisservar har inte lett till att Edberg gör färre fel än en högst medioker amatör -

skillnaden ligger i prestationen - Edberg skulle lätt returnera alla mina servar, jag

skulle inte returnera någon av hans.

Men skolutbildning då, den måste väl löna sig? Ja, men återigen, den leder knap-

past till att man gör färre fel. Tror ni att en universitetsutbildad gör färre fel eller

misstag i sin yrkesutövning, än vad en person med gymnasiekompetens gör i sin?

Ja, om de hade exakt samma arbete så - kanske. Men vad använder människor

sin utbildning till? De skaffar sig mer krävande arbeten.



Det är detta som är den främsta skillnaden mellan trafiksäkerhetsutbildningar och

andra typer av utbildningar. När man utvärderar t ex en skolutbildning, gör man

detta genom att kontrollera om kunskaper, förmågor, prestationer eller liknande

har höjts. Ingen kräver t ex att man ska ha färre fel i matematikproven i 9:an än i

7:an för att man ska anse att eleven har lärt sig något mellan dessa årskurser.

Man är fullt tillfreds med lika många misstag om misstagen görs på svårare frå-

gor. Men när vi utvärderar en trafiksäkerhetsutbildning är det just färre misstag vi

kräver - vår elev ska använda sina kunskaper till att minska sina fel - inte till att

använda sin nyvunna förmåga till att öka sin prestation eller liknande, ty detta är

oftast ointressant för trafiksäkerheten.

3 IMPLIKATIONER

Vad betyder detta för framtida trafiksäkerhetsutbildningar?

1. Först betyder det att vi måste inse att vi inte automatiskt får säkrare trafikan-

ter genom att ge dem ökade kunskaper eller färdigheter. Det troliga är att de

allra flesta använder denna ökade kompetens till någonting annat än att öka

sin säkerhet.

2. Vi måste lära oss att påverka trafikanternas v_ilja att bli säkrare. När man lär

sig något i en trafiksäkerhetsutbildning står man inför ett (omedvetet) val; att

minska sina misstag eller att öka sin prestation. Det som är avgörande för

trafiksäkerhetseffekten är trafikantens vilja att använda det utbildningen ger

till ökad trafiksäkerhet. En ökad förmåga eller kompetens hos trafikanterna är

självfallet inget som ska undvikas, men det är inte heller något som automa-

tiskt leder till större säkerhet. Den avgörande faktorn i detta avseende är trafi-

kantens vilja att använda den ökade förmågan till större säkerhetsmarginaler.

Hur detta ska åstadkommas är en av de stora frågorna som forskningen kring

trafiksäkerhetsutbildning har att lösa i framtiden.
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