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Förord

För undvikande av missförstånd, och kanske även för att justera förväntningarna

inför resten av den här skriften, vill jag från början påpeka att det här är ingen

forskningsrapport. Möjligen skulle jag vilja kalla den en forskarrapport.

När jag ärvde det projekt, som småningom resulterade i detta alster, hette projektet

"Metoder för systematisk utvärdering av trafiksäkerhetsinformation", förkortat

 MESYS. Titeln fick mig att associera till en "kokbok" för utvärdering, i vilken en

potentiell utvärderare skulle kunna slå upp recept både för stora fina fester och för

mindre familjejippon. Jag bedömde att det, för att täcka enbart de mest typiska

kampanjuppföljningarna, skulle krävas en volym på åtskilliga hundra sidor (och

då är jag ändå inte säker på att recepten blivit så detaljerade att det t ex framgått

att man bör salta på potatisen).

I stället skrev jag en rapport om vad jag själv, som någorlunda rutinerad trafik-

forskare, tycker skulle vara viktigt att tänka på när man diskuterar utvärdering av

både trafiksäkerhetsåtgärder i allmänhet och kanske trafiksäkerhetsinformation i

synnerhet. När jag satt och skrev hade jag stundtals en känsla av att jag författade

mitt eget "forskartestamente", eftersom jag baserade så mycket av innehållet på

mina egna erfarenheter (men stöttade med referenser till diverse auktoriteter).

Framställningen blev också därefter - t 0 m delvis skriven i jag-form, vilket är för-

bjudet i en seriös forskningsrapport - .

Många av de forskarkollegor som välvilligt läste olika versioner av manus till

denna forskarrapport, blev också upprörda. Ändå skrev 'jag som jag skrev, ty jag är

fortfarande inte övertygad om att mina erfarenheter och åsikter blir ett dugg bättre,

sannare, eller mer användbara, om de framställs som "forskningsresultat". I stället

hoppas jag nog en aning att det här skrivsättet kanske kan få någon av dem, som i

vanliga fall möjligen läser sammanfattningen (Det finns ingen!) i en forsknings-

rapport, att ögna igenom åtminstone några sidor och kanske även anknyta till

något eget aktuellt utvärderingsproblem. För utvärdering är viktigt, även om det är

krångligt och ibland även dyrt.

sd
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1 INLEDNING - RAPPORTENS BAKGRUND, SYFTE OCH

STRUKTUR

Som redan antytts i förordet fick jag överta MESYS-projektet när det var ett par år

gammalt, och hade därför inte tillfälle att vara med om alla de inledande diskus-

sioner och spekulationer som normalt ger en naturlig bakgrundsteckning till ett

projekt. I stället har jag fått utgå från den tillgängliga dokumentationen och dess-

utom frågat dem som tidigare varit inblandade i projektet om sådant som inte

fanns antecknat, och sedan försöka rekonstruera projektets förhistoria.

Den viktigaste pådrivande faktorn torde ha varit att man på Trafiksäkerhetsverket

kände ett behov av mer utvärdering av olika informationsinsatser. Motiven kan ha

varit både att man önskade bättre återkoppling för att kunna bedöma effekterna av

egna insatser, och att man önskade någon form av resultatredovisning av andras

insatser (genomförda med TSV-medel). I detta behov låg också en ambition, eller

åtminstone förhoppning, att utvärdering av kampanjer om bilbälten, hastigheter,

cykelhjälmar etc skulle bli så självklart och rutiniserat att det skulle behövas ett

batteri av "Metoder för systematisk utvärdering av trafiksäkerhetsinformation".

Strävan mot systematik i både genomförande- och utvärderingsarbete framgår

också av den ursprungliga projektbeskrivningen, där det sägs att syftet med

MESYS är att specificera både målen för trafiksäkerhetsinformationen och möj-

liga utvärderingsdimensioner. När jag kom in i projektet hade jag invändningar

mot dessa formuleringar eftersom målsättningar rimligen inte bör specificeras av

forskare utan av Politiker eller Beslutsfattare somhar möjligheter att fördela

resurser i förhållande till uppsatta mål, och eftersom antalet möjliga utvärderings-

dimensioner är så många att det måste avgöras från fall till fall vad som är en vik-

tig utvärderingsvariabel.

Under diskussionerna med uppdragsgivaren utkristalliserades ett mera "funk-

tionellt" syfte som kan sammanfattas " ... att beskriva behovet av, och metoder för,

systematisk utvärdering av informationsinsatser inom trafiksäkerhetsområdet samt

belysa problem som kan vara förknippade med utvärderingar". I denna formule-

ring ligger också en markering att innehållet skulle riktas mot dem som inte själva

gör utvärderingarna utan som behöver utvärderingar, och som därför beställer

egna utvärderingar eller försöker dra nytta av andras.
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Det jag slutligen skrev (eller egentligen det som blev kvar av vad jag skrev) är ett

försök att förmedla några erfarenheter av, och åsikter kring, utvärdering i allmän-

het, och utvärdering av trafiksäkerhetsinformation i synnerhet. Betoningen ligger

dels på behovet och nyttan, dels problem och svårigheter, sett ur en utvärderares

synvinkel. Jag har inte i första hand riktat mig till dem som gör de praktiska utvär-

deringarna genom att skriva en kokbok, utan snarare till dem som beställer, som

diskuterar, och som senare skall försöka dra nytta av utvärderingar. Till denna

potentiella målgrupp vidarebefordrar jag bl a den ursprungliga projektspecifikatio-

nens uppmaning om att specificera målen för verksamheten.

Trots ordet "systematisk" i projekttiteln kan det vara svårt att hitta någon systema-

tik i form av någon självklar "röd tråd" i framställningen nedan. Denna brist vill

jag förklara/ursäkta med att ämnet utvärdering kan behandlas från så många olika

utgångspunkter att jag har känt mig tvingad att på det begränsade utrymmet göra

några abrupta övergångar från ett ämne till ett annat. För att ge en antydan om de

olika avsnittens sammanhang är innehållet disponerat ungefär enligt följande: Jag

börjar med att försöka motivera varför utvärderingar behövs, och varför de bör

göras enligt någon systematik som bör väljas så att enskilda utvärderingsarbeten

kan sättas in i ett större sammanhang. Sedan kommer ett par avsnitt som behandlar

förutsättningarna för, och inriktningen av, en meningsfull utvärdering. Några olika

frågor som berör hur en utvärdering genomförs och därmed sammanhängande

problem diskuteras därefter, och avslutningsvis behandlas några organisatoriska

frågor. Som ett extra avslutningskapitel ges en kort översikt över den aktuella

utvecklingen i USA.

För en annan, mera punktformad, version av rapportens disposition kan innehålls-

förteckningen rekommenderas.
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2 ATT UTNYTTJA ERFARENHETER

En av de bästa definitionerna på intelligens konstaterar i all enkelhet att

"Intelligens är att bara göra varje misstag en gång". I detta konstaterande fastslås

vikten av att kunna utnyttja alla de erfarenheter som man, frivilligt eller ofrivilligt,

drabbas av. Och även om definitionen ursprungligen gällde för enskilda individer

så torde den vara lika sann på alla andra samhälleliga nivåer, alltifrån enkla små-

grupper upp till stora, komplexa organisationer.

. Det som tenderar att göra denna enkla sanning allt mer betydelsefull, är att i en allt

hårdare konkurrens om begränsade resurser, tenderar även misstagen att bli allt

dyrare. Även om "misstagen" kanske är bagatellartade torde ändå de senaste årens

ekonomiska utveckling och ifrågasättande av "den offentliga sektorn" vara till-

räckligt motiv för att sammanställa erfarenheter så att kanske "suboptimala" lös-

ningar kan ifrågasättas, revideras och kompletteras.

Resonemanget bör inte heller begränsas till en defensiv, bokstavlig tolkning, efter-

som de flesta - såväl individer, som organisationer - oftast har mer produktiva

mål för sin verksamhet än enbart "att inte göra misstag". Och för ett rationellt och

effektivt handlande i en mångfacetterad, och dessutom mycket föränderlig, om-

värld krävs att tillgängliga erfarenheter kan utnyttjas för att positiva effekter skall

kunna tas till vara och mera negativa utfall helst undvikas helt.

I många fall då handlingar, och deras resultat, är relativt konkreta och näralig-

gande torde erfarenheterna komma mer eller mindre automatiskt. I andra situatio-

ner däremot, då effekten av en åtgärd kanske är mer subtil och inte heller direkt

avläsbar - som i mycket av trafiksäkerhetsarbetet - kan den spontana erfarenhets-

upplevelsen antingen helt utebli eller i värsta fall kanske baseras på några mera

näraliggande, men felaktiga, iakttagelser, förväntningar och förhoppningar.

Risken för att en erfarenhetssammanställning görs intuitivt, och kanske felaktigt, i

stället för mera systematiskt, grundligt, förefaller vara särskilt stor när det gäller

utvärderingar av "samhällsnyttig" informationsverksamhet inom t ex hälsovård,

miljövård och trafiksäkerhet. Orsaker, ursäkter och förklaringar till detta förhål-

lande torde inte vara svåra att hitta, vilket dock inte minskar det faktiska behovet

av ett långsiktigt, systematiskt kunskapsuppbyggande rörande när/om/ifall sam-

hällsinformation i allmänhet och trafiksäkerhetsinformation i synnerhet, fungerar.
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3 VIKTEN AV SYSTEMATIK

Betydelsen av noggranna utvärderingar av massmediakampanjer illustreras ganska

väl i en bok av Rice och Atkin (1989) och särskilt i deras eget förord. Där beskri-

ver de hur entusiasmen för samhällsinformation och propaganda via massmedia

har gått i vågor under 1900-talet (i USA). Enligt deras beskrivning spred sig en

allmän skepsis beträffande massmediakampanjers effektivitet från slutet av 1940-

talet till mitten av 60-talet. Småningomhar dock denna pessimism ersatts av en

mer nyanserad optimism att samhällsinformation, inom vissa ramar, kanske trots

allt är meningsfull. Anledningen till denna förändrade inställning anser de vara

bla systematisk utvärdering av lyckade kampanjer, men också identifiering av

orsaker till misslyckanden - dvs ett mera konsekvent utnyttjande av tillgängliga

erfarenheter.

I uttrycket "systematisk" ligger egentligen inget kvalitetsomdöme, även om det

ligger nära till hands att associera till "noggrannhet", "effektivitet" och liknande

honnörsord. Ordets faktiska innebörd är ju emellertid endast att man arbetar enligt

ett visst "system", och för "systematisk utvärdering av trafiksäkerhetskampanjer"

gäller det att välja ett "system" som kan bidra till att den samlade kunskapen verk-

ligen kan återfinnas och återvinnas när den behövs.

Att katalogisera trafiksäkerhetskampanjer alfabetiskt eller kronologiskt kan möjli-

gen vara lämpligt i några speciella fall. För mera systematisk erfarenhetsinsamling

- så systematisk att den kan kallas utvärdering - borde man dock åtminstone kunna

ställa sådana minimikrav på det tillämpade "systemet" att det ger en referensram,

som

skall bidra till att inga väsentliga moment glöms bort, hoppas över eller medve-

tet utelämnas

- skall kunna tillämpas vid planering och utförande av såväl själva kampanj-

aktiviteten som utvärderingen

- skall underlätta en strukturering av utvärderingsarbetet i logiska (eller på annat

sätt rimliga) arbetsmoment

- skall underlätta en kommunicering av såväl aktuella underhandsresultat som

mera långsiktiga erfarenhetsöversikter.
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Ett tänkbart sådant "system" att utgå ifrån skulle kunna vara de riktlinjer för

"Effective Road Safety Campaigns" som har formulerats av Elliott (1987 a-c, i en

sammanfattande version 1989). Hans diskussioner är dock ganska mångordiga, så

även om han behandlar hela kampanjproceduren, och ofta betonar vikten av

utvärderingar, så blir hans "systematik" något svåröverskådlig.

   

 

Identifiera | Specificera kampanjmål k | Utgå från

problem och effektkriterier olycksorsaksteorier

se 

   

 

Beteende- M kTa hänsy: t1_11: å Tidigare

modifikationsteori seskommunikationsteor! kampanjerfarenheter

W Preliminär

kampanjplanering
 

Bl a målgrupp, målbeteende,

budskap, media, tidläggning

sk
i o Förtestning av o
| Fältförsök -)» kampanimaterial - Labförsök

   

 

     

 
Definitiv

kampanjplanering

Forskmngso- Beslut om utvärdering
metodologi

Insamlmg av bakgrunds- |

och lamforelsedata

]
Datalnsamlmg |
under kampanjen

v

Eftermätningar |

  

  

  
Databearbetning

och analyser
 

Kampanjutvärdering, bl a

kort- och långtidseffekter,

kostnads/nyttoberäkningar,

riktlinjer för nya kampanjer,

återkoppling till målgruppen
 

Figur 1 Arbetsmoment vid planering och utvärdering av en trafiksäkerhets-

kampanj, något avkortat, efter Elliot (1987a) och OECD (1971)
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Elliotts framställning, som innehåller en utförlig genomgång av hur en mass-

mediakampanj med samhällsinformation (särskilt trafiksäkerhets-) bör genomfö-

ras, tar inte ställning till någon speciell modell eller teori för beteendepåverkan

eller massmediaeffekter. Han redovisar dock en "guiding model" i form av ett

sammanfattande flödesdiagram (Elliott, 1987a, sid 59), som han själv säger sig ha

tillämpat. Hans figur innehåller dock ett litet tyrckfel, varför det finns skäl att

hänvisa till OECD-originalet (1971). I svensk översättning och i något reviderad

form återfinns diagrammet i figur 1 ovan. Detta schema kan möjligen bidra till en

viss systematik i ett utvärderingsarbete genom att behovet av olika mätningar och

effektmått poängteras. Men som modell eller referensram för att sätta in erhållna

erfarenheter i ett större sammanhang än enbart den aktuella kampanjen torde ett

sådant "system" ha en begränsad användbarhet.

 

Källor:

Olycksstatistik, Fallstudier, Beteendeobserva-

tioner, Nya regler, Nya teknik, Expertsynpunkter

he | Kostnads/nytto-Val av ämne I

 

 

 
 

 

 analys

   

Planering och förberedelser

Tidsplanering

Val av:

budskap, ___ 0

målgrupp, För-

medium, ret stu- N
angrepps- = dier

sätt - Kampanj-

d genom-

p förande

Formulera effektmått

Olycksstatistiska

Beteendevetenskapliga D

X //'L J

Effektutvärdering
Mätningar, observationer, Slut- /
registreringar, intervjuer, |-> rapport

enkäter, analyser

 

  
   

 

 
   

 
 

 

      

Figur 2 Sammanfattning av en strukturering av arbetsmomenten vid trafik-

säkerhetskampanjer enligt OECD (1975). (Egen översättning och

tolkning ,SD)
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En något mer konkret hjälp att strukturera och systematisera såväl genomförande

som utvärdering av en kampanj, kan återfinnas i "Handledning för trafiksäker-

hetskampanjer" (Egen översättning, originalets titel: Manual on road safety

campaigns), som gavs ut av OECD (1975). Upphovsmännen till denna rapport är

delvis desamma som till OECD-rapporten från 1971, men innehållet i den nyare

rapporten är i många avseenden så mycket mer konkret och detaljerat, att försöket

i figur 2 till översättning och sammanfattning av rapportens eget genomförande-

schema, måste betraktas som en avsevärd förenkling. Den som vill ha mer detaljer

om innehållet i, och relationerna mellan, figurens alla olika "burkar" hänvisas till

originalet (OECD, 1975, sid 9).

En annan typ av systematik kan istället återfinnas hos Järmark (1993). Hon har

sammanställt ett klassificeringsschema (s k taxonomi) just med avsikt att katalogi-

sera data om massmediakampanjer och andra aktiviteter som syftar till en ökad

trafiksäkerhet. Schemat innehåller sex huvudgrupper - Ämne/ innehåll, Mål/syfte,

Målgrupp och geografisk spridning, Medium och fysiska åtgärder, Varaktighet

och frekvens samt Utvärdering/resultat -, de flesta med åtminstone tio färdiga

underrubriker. Inkluderande några "Övrigt"-rubriker ger detta ett heltäckande

schema som har den stora fördelen att vara utvecklat just för beskrivning av trafik-

säkerhetsaktiviteter. Tyvärr medför dock heltäckandet den nackdelen att schemat

blir mångdimensionellt och i vissa avsnitt så detaljerat att det kan bli för svåröver-

skådligt för att använda som en allmän referensram för planering och strukturering

av enbart utvärderingsmomenten.

En möjlig kompromiss mellan Elliott (OECD) och Järmark kan vara den

"kommunikationsmatris" som presenterats av McGuire (1989). Han strukturerar

massmediakommunikation enligt dimensionerna "input" respektive "output", där

"input" utgörs av en beskrivning av kampanjen i kategorierna "Source - Message -

Channel - Receiver - Destination". Hans "output"-variabler utgörs av en lista på

tolv olika responsnivåer, alltifrån passiv exponering via bl a förståelse och håg-

komst till beteende och beteendeförstärkning. Listan är uppställd så att de olika

processer och delresponser, som krävs för att uppnå en viss informationseffekt,

presenteras som en naturlig (logisk?) följd av varandra. Att nödvändigtvis se hela

förloppet fram till en effektiv kommunikation som bestående av tolv urskiljbara

delprocesser kan förefalla överdrivet detaljerat, men McGuire anger själv att andra

forskare/författare föreslagit ännu finare indelning av vissa processer.
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INPUT: Oberoende

variabler
  

 

   
OUTPUT:

Beroende variabler

(12 responsnivåer)

KÄLLA

tex

trovärdighet
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BUDSKAP

innehåll

utformning

KAÄNAL

medium

MOTTAGARE

demografi

intressen

AVSIKT

förändring

förstärkning
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7. Minneslagring

8. Sökning och åter-
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information- =- - - - - - =- - =- - - -

9. Beslut baserat på

återhämtad inform.

10. Beteende

enligt beslut

11. Förstärkning av

önskat beteende

12. Ytterligare konsoli-

  

________

- - - - - - - 4

 

________

________

+ - - - - - 23 s

________

........

k - - - - - - =-

________

    

dering av beteenden

Figur 3 Kommunikationsmatrisen med exempel på input- och outputvariabler.

Något förkortat och försvenskat från McGuire (1989, sid 45)

Det som gör att matrisen verkar lämplig som referensram för utvärderingsarbete är

att hans tolv beteendemässiga responsnivåer, kompletterat med olycksstatistik,

torde utgöra en uttömmande lista på de principiella effektmått som kan komma

ifråga för att utvärdera en trafiksäkerhetskampanj. En svensk översättning av en

något förminskad och förkortad matris återfinns i figur 3.

En annan tänkbar referensram för trafiksäkerhetsinformation kan vara Ajzen och

Fishbeins (1980) modell för samspelet mellan kunskaper, attityder och beteenden

som har fått en viss acceptans, men som kanske är något för teoretisk för att vara

till någon nytta som ett mera konkret hjälpmedel. Ytterligare ett exempel på en

möjlig utgångspunkt kan vara den ganska aktuella informationsstrategi som har

kallats "social marknadsföring" (social marketing). Med utgångspunkt från

Wiebes (1952) klassiska fråga "Why can't you sell brotherhood like you sell

soap?" har denna påverkansmodell utvecklats så att den nu har givits officiell

rekommendation av en expertgrupp inom OECD (1993).
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I denna framställning finns det egentligen ingen anledning att förorda någon viss

systematik som den "den enda", "den bästa" eller "den sanna". De alternativ som

antytts ovan bör därför snarast ses som exempel på tänkbara referensramar för

strukturering och systematisering av kampanjutvärderingar. För den eller de som

skall utvärdera trafiksäkerhetskampanjer torde det finnas åtskilliga tänkbara

system i form av olika modeller och teorier (handboksbetonade, metodinriktade

framställningar finns t ex i Rossi & Freeman, 1993, eller Cook m fl, 1985), som

kan tas som utgångspunkter för ett systematiskt arbete. Vilket sådant "system"

som faktiskt väljs torde inte ha så stor betydelse så länge som de fyra ovannämnda

minimikraven, samt ytterligare ett, är någorlunda uppfyllda. Det femte - och kan-

ske viktigaste - kravet är funktionalitet, dvs (upplevd) användbarhet och menings-

fullhet. Ett hjälpsystem som kanske känns mera som ett hinder än ett stöd torde

inte bidra till ett systematiskt arbetssätt i någon större utsträckning!
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4 KVALITETS- OCH AMBITIONSNIVÅ*?

Bara för att en liten lokal trafiksäkerhetsaktivitet är både liten och lokal så är detta

inte tillräckliga skäl för att inte företa någon form av uppföljning eller utvärdering.

Istället bör det vara så att för varje aktivitet, kampanj eller annat informationspro-

jekt bör regelmässigt åtminstone tio procent av budgeten avsättas för utvärde-

ringsarbete. Vid de tillfällen då en aktivitet kan anses vara av mer än "normal-

intresse", t ex vid prov av nya argument, nya utföranden eller nya informations-

kanaler, bör den relativa budgeten flerdubblas så att utvärderingserfarenheterna

kan bli så utförliga och tillförlitliga som möjligt. I sådana fall då den ekonomiska

budgeten är relativt liten och en stor del av resurserna utgörs av arbetstid/kraft bör

insatserna planeras så att ett ungefärligen motsvarande arbete läggs ner på utvärde-

ringen.

Frågan är alltså inte om, utan vad, hur, när, var... och av vem, som utvärderingen

skall göras. I detta avsnitt diskuteras några mera övergripande aspekter på inrikt-

ning, omfattning och innehåll i en utvärdering; och i de följande avsnitten kom-

menteras i tur och ordning knytningen till informationsmålen, några mera kon-

kreta synpunkter på utvärderingsmetoder respektive något om ansvarsfördelningen

vid utvärderingsarbetet.

Utgångsfrågan inför planeringen av en utvärdering torde vara ungefär den föl-

jande: Vad är utvärderingens syfte, och hur uppnår man det? I många fall kanske

den första frågan verkar helt trivial eller meningslös eftersom "Trafiksäkerhet"

känns som en självklarhet, eller för att man redan "anar" framgången, eller för att

man tar för givet att en tillräckligt stor satsning ger säkert några effekter, eller för

att ".. så här brukar vi göra..". Men även för den mest idealistiske trafiksäkerhets-

entusiast eller mest erfarne tjänsteman (kanske i samma person) borde det vara av

intresse att veta om "årets kampanj" fungerade bättre eller sämre än fjolårets - och

i så fall varför -, eller att kunna öka effektiviteten så att det kanske blir pengar

över till någon ytterligare insats inom något annat område. Ett sätt att inrikta en ut-

värdering är därför att utgå från tillgängliga tidigare erfarenheter och fråga sig: "

Vad vet vi säkert?" respektive "Vad tror vi att vi vet?" i förhållande till "Vad

borde vi veta?" respektive "Vad måste vi veta?".

Om det finns ett specificerat syfte för aktiviteten, och om det går att formulera

något svar på den fyrdelade frågan ovan, kan en meningsfull utvärdering planeras,

och man kan börja välja principlösningar.
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Skall utvärderingen tex göras intuitivt eller mera analytiskt? Med "intuitivt"

menas här att någon/några med anknytning till kampanjen/aktiviteten "tycker till"

och redovisar sina åsikter, och med "analytiskt" avses alla andra, oftast något be-

svärligare, utvärderingsmetoder. Den intuitiva metoden kan av flera skäl knappast

rekommenderas, trots att den torde vara särklassigt vanligast när det gäller att be-

döma effekten av olika trafiksäkerhetsåtgärder. Den kan möjligen accepteras för

mycket grova klassificeringar av mindre aktiviteter om de redovisade åsikterna

kan motiveras och bedömningsgrunderna specificeras.

Den som gärna vill nöja sig med intuitiva utvärderingar bör dessutomfundera

över hur han/hon själv skulle bedöma värdet av andras utvärderingar om dessa

utgjordes av bedömningar i stil med "Jag tror nog de flesta tyckte det var bra" eller

"Enligt kommitténs/nämndens/gruppens bestämda uppfattning torde länets/kom-

munens/företagets nyligen genomförda kampanj i många väsentliga delar nog

kunna betecknas som en framgång....". För att en utvärdering skall kunna bidra till

en meningsfull successiv erfarenhetsuppbyggnad torde det oftast krävas något

mera väldefinierade mätningar och något mera tillförlitliga mått.

Ett vanligt sätt att karaktärisera mätningar är att ange om (eller i vilken utsträck-

ning) mätningarna görs med objektiva eller subjektiva metoder, och beskriv-

ningsmåtten brukar med en näraliggande tudelning betecknas som kvantitativa

eller kvalitativa. I det här sammanhanget kan objektiva metoder sammanfattas

som sådana som görs med hjälp av ett standardiserat och beprövat verktyg eller

instrument, vilket kan vara mer eller mindre sofistikerat. Alla andra mätningar kan

därför, enligt uteslutningsmetoden, betraktas som subjektiva. Men det bör kanske

betonas att avgränsningen mellan de båda metodklasserna inte är helt entydig.

När det gäller klassificering av mått kan de kvantitativa i korthet sägas karaktäri-

seras av att de anger storheter och mängder som naturligt låter sig rangordnas och

översättas till numeriska värden. Kvalitativa "mått" ger däremot snarast en be-

skrivning av egenskaper eller tillstånd och kan oftast inte översättas till några

storleksrelationer (även om siffror ofta används som beteckningar av rent prak-

tiska skäl, t ex man=0, kvinna=1). I figur 4 har ett försök gjorts att illustrera kate-

goriseringen av metoder och mått med några exempel som kan vara aktuella i

olika trafiksäkerhetssammanhang.
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MxETOD: Objektiv Subjektiv

MÅTT:

Fordonshastigheter Upplevd hastighet

Kvantitativa |[Blodalkoholhalt Nyanserade attityduttryck

Bromsreaktionstider |Körvana

Årlig körsträcka

Formellt företräde Faktiskt företräde i

i korsningar korsningar

Kvalitativa Enkla opinions- och

Trafikantkategori attityduttryck

Bedömning av tillräck-

Fordonstyp lig omkörningssträcka   

Figur 4 Exempel på några trafik- eller trafiksäkerhetsrelaterade variabler inde-

lade efter metodkategori och måttkategori

Som framgår av exemplen är det ofta möjligt att studera olika aspekter av besläk-

tade fenomen med endera av kvantitativa/kvalitativa mått respektive subjek-

tiva/objektiva metoder. I de fall det finns möjlighet att välja mellan olika tänkbara

mått och metoder är det viktigt att i första hand låta valet styras av det aktuella

problemet. Om man tex skulle vara intresserad av bilisters riskupplevelse bör

givetvis det primära måttet vara subjektiva riskuppskattningar, även om det skulle

vara möjligt (och kanske också enklare) att beräkna faktiska risksannolikheter

med åtskilliga decimalers noggrannhet.

I det här sammanhangat kan det också vara befogat att påpeka en olycklig språk-

förbistring, som blivit allt tydligare under senare år, nämligen användningen av

uttrycket "kvalitativa metoder". Denna benämning har kommit att användas inom

en forskningstradition som inte primärt syftar mot förenklade beskrivningar av

generella lag- (eller regel-) bundenheter utan snarare mot fördjupade redogörelser

för, och kanske analyser av, enskilda fall. Det som gör att uttrycket förefaller illa

valt är att det i en sådan "kvalitativ studie" mycket väl kan användas kvantitativa

begrepp och resonemang. Eftersom benämningen förefaller ha blivit etablerad

återstår endast för den uppmärksamme läsaren/uppdragsgivaren att själv avgöra

om/när ordet "kvalitativ" används för att beteckna en egenskap hos t ex en utvär-

deringsvariabel, eller för att beskriva en forskningsstrategi.
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Under sådana förutsättningar att det finns möjlighet att välja mellan olika utvär-

deringsstrategier bör man annars i allmänhet sträva mot den övre vänstra rutan i

figuren ovan, dvs kvantitativa mått erhållna med så objektiva metoder som möj-

ligt. Skälen härtill är bl a att kvantitativa mått medger databearbetning med de

mest effektiva statistiska teknikerna och objektiviteten minskar risken för miss-

förstånd och misstolkningar vid analys och redovisning av resultat. Här bör kanske

också påpekas att det "objektiva" mätinstrumentet behöver inte nödvändigtvis vara

ett teknologiskt hjälpmedel; det kan också utgöras av ett väl utprovat kunskaps-

eller attitydmätningsformulär (t ex det teoretiska körkortsprovet) eller t om en

lagbok, om den används som en otvetydig referens för att t ex klassificera beteen-

den.

Samtidigt kan det också vara befogat med en liten, men dock, varning för en viss

övertro på de objektiva metoderna. För alla typer av mätningar brukar man kräva

reliabilitet och validitet, där reliabilitet innebär mätteknisk noggrannhet och till-

förlitlighet, medan validitet kan sägas ange graden av relevans för det fenomen

som man egentligen är intresserad av. Inom fysikaliskt-tekniska discipliner är

validiteten oftast självklar, men inom samhälls- och beteendevetenskaperna lika

ofta ett stort problem. Härvid finns det en risk att den som inte är uppmärksam på

validitetsfrågorna utnyttjar en objektiv metod med mycket hög reliabilitet utan att

överväga om resultaten överhuvudtaget är meningsfulla eller användbara. Inom

trafiksäkerhetsbranschen, där det slutliga målet, minskat antal olyckor och skador,

ofta är mycket svårt att knyta till enskilda åtgärder, förefaller det ibland vara sär-

skilt frestande att välja lättillgängliga, reliabla utvärderingar snarare än mera

krångliga och dyrbara metoder med bättre validitet.

Ett användbart praktiskt exempel på reliabilitets- kontra validitetsfrågor är bilist-

beteende vid STOP-skyltar. Vid dessa skyltar är ju bilisterna (och även andra for-

donsförare) tvungna att stanna för att lämna företräde och för att skaffa sig en

säker överblick över trafiksituationen. Alltför ofta händer det att uppmärksamhe-

ten fokuseras på själva stannandet, ett förlopp som ju kan registreras visuellt eller

maskinellt med mycket hög reliabilitet. Enbart det faktum att en förare stannat sitt

fordon motsäger emellertid inte att han i nästa ögonblick kanske gör en rivstart för

att komma före en annalkande bilkö; och själva stannandet säger inte heller något

om de trafiksäkerhetsmässigt mest valida måtten, nämligen förarens uppmärksam-

hetsnivå och uppmärksamhetsinriktning (som givetvis är ganska besvärliga att

registrera).
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Det finns således inga skäl att generellt förkasta subjektiva metoder, särskilt om

deras användande kan motiveras med en förbättrad validitet. Det viktiga i sam-

manhanget är istället dels att presentera sina subjektiva - kanske t om "flum-

miga" - mått och metoder så att det klart framgår vad de innebär, dels att verkligen

kunna (be-)visa ett samband med det uppsatta kriteriet. (

Om man väljer en subjektiv utvärderingsmetod, och särskilt om den endast ger

kvalitativa data, finns en risk att reliabiliteten blir oroväckande dålig. I värsta fall

blir effekten den att vad som kanske skulle utnyttjas som ett effektmått i själva

verket bara består av slumpeffekter. Vid användning av mera subjektivt betonade

metoder bör därför alltid en reliabilitetsbestämning genomföras och redovisas.

I framställningen hittills har uttrycken "utvärdering" och "effektmätning" använts

utan några närmare definitioner för att beteckna uppföljningsaktiviteter i allmän-

het som görs för att fastställa om en genomförd åtgärd har haft någon effekt, och i

så fall vilken. För att undvika missförstånd när det gäller ambitionsnivån i sådana

uppföljningar är det dock väsentligt att specificera om "utvärderingen" endast är

en effektmätning eller om "utvärderingen" syftar till någon form av faktiskt vär-

deringsomdöme i t ex ekonomiska termer. Skillnaden mellan dessa ligger i att om

effektmätningen skall utgöra en reell värdering så bör de konstaterade effekterna

sättas in i ett sammanhang med hjälp av kostnads/nytto-, eller kostnads/effekt-

analyser. Det som avgör hur en sådan analys skall benämnas ligger i att vid kost-

nads/nyttoanalyser (cost/benefit) räknas både kostnad och nytta i ekonomiska ter-

mer, medan man vid kostnads/effektberäkningar (cost/effectiveness) endast anger

kostnaderna i ekonomiska termer. Sådana reella utvärderingar blir givetvis mera

omfattande och komplicerade än de rena effektmätningarna och torde (åtminstone

i Sverige) bara ha tillämpats i kommersiella sammanhang. Med tanke på såväl

konjunkturer och statsfinanser som vanlig sund "bondförnuftig" effektivitetssträ-

van förefaller det dock hög tid att låta utvärderingar verkligen syfta till värdeom-

dömen.

I båda uttrycken "utvärdering" och "uppföljning" finns en innebörd som kan vara

något missledande för den som kanske är intresserad av att beskriva t ex en trafik-

säkerhetskampanj och dess effekter, nämligen en viss betoning av tidsaspekten

"efteråt". Ofta kan det dock vara lika viktigt att göra utvärderingar även "före" och

"under", s k formativa utvärderingar i motsats till slutomdömen som med en ana-

log term kallas summativa utvärderingar (Scriven, 1967). I formativ utvärdering

inbegrips oftast både det som görs i ett inledningsskede och under själva genom-

VTI MEDDELANDE 729



15

förandet. Prövning och förtestning av t ex material och procedurer som utvecklas

under förberedelsearbetet torde vara ganska självklart, men att även själva genom-

förandet skall utvärderas kan kanske förefalla långsökt eller överambitiöst. Om ett

sådant arbete i stället betraktas som (och kanske även benämns) "processbeskriv-

ning" så kanske en del av betydelsen blir mer uppenbar. Särskilt om en kampanj

eller någon annan aktivitet har en litet större omfattning torde alla ansvariga på

olika nivåer ha behov av att, mer eller mindre kontinuerligt, få dokumenterat vad

som fungerar - och kanske ännu mera: vad som fungerar dåligt eller inte alls - i

själva kampanjprocessen, t ex informationsspridning i organisationen, samarbets-

former, utnyttjande av kampanjmaterial, etc. Ett annat stort värde i formativa ut-

värderingar ligger i att deras resultat kan utnyttjas för att tolka eller förklara resul-

taten av den senare summativa utvärderingen.
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5 INFORMATIONSMÅL

I kommersiella sammanhang torde det vara regel snarare än undantag, att det för

varje informations-, reklam- eller marknadsföringsaktivitet sätts upp ett direkt

mål, t ex att öka försäljningen med X enheter, eller att öka marknadsandelen med

Y %.

När det gäller samhälleligt betonad reklam och information, som t ex trafiksäker-

hetskampanjer, torde det tyvärr snarast vara tvärtom, dvs att explicit formulerade

_målsäättni ngar är lysande undantag, snarare än något regelmässigt. Förkla-

ringen(-arna) till detta förhållande ligger långt utanför syftet med denna skrift,

varför det i stället endast konstateras att utan klart formulerade mål som kriterier

för utvärderingen, förlorar även den mest ambitiösa uppföljning det mesta av sin

meningsfullhet.

Elliott (1987a), som nämnts ovan, har gjort en ganska omfattande analys av hur

och när massmediakommunikation kan fungera för en effektiv trafiksäkerhetspå-

verkan. Hans slutsatser är att det finns egentligen endast sju realistiska informa-

tionsmål inom trafiksäkerhetsområdet, nämligen

att öka medvetandet om ett problem eller ämne

- höja "informationsnivån" (=kunskaper?) om ett ämne

- bidra till att skapa åsikter, särskilt om gamla åsikter inte är alltför fastlåsta

- aktualisera eller popularisera ett trafiksäkerhetsämne, så att målgruppen därige-
nom blir mera mottaglig för annan typ av påverkan _

- stimulera till personliga kontakter i ämnet

- generera egna informationssökande aktiviteter

- förstärka existerande åsikter, attityder och beteenden (Min kursivering, SD).

För att en utvärdering skall vara riktigt meningsfull krävs det att såväl omfattning

och inriktning som en preciserad nivå kan anges. Om en kampanj syftande mot

tex något av Elliotts sju informationsmål skulle genomföras, så är det givetvis

ganska meningslöst att försöka bedöma kampanjens effekter om utvärderingen

råkar behandla något/några av de sex andra tänkbara målen; och ännu mera

-m
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meningslöst att bedöma eventuell framgång eller misslyckande såvida det inte

finns en specificerad "målnivå" som kriterium.

Ett annat, inte helt ovanligt, sätt att arbeta är att sprida ett ganska allmänt formule-

rat budskap, för att sedan i en eventuell uppföljning försöka mer eller mindre på

måfå att fastställa vilka effekter man erhållit. Uppföljningen av sådana kampanjer

försvåras inte bara av den mycket otydliga målformuleringen; den blir dessutom så

mycket mer omfattande. Om en kampanj t ex har riktats mot någon konkretisering

av ett av Elliotts sju tänkbara informationsmål, så kan en sådan kampanj utvärde-

ras med hjälp av ett enda begränsat mätinstrument (kunskapstest, attitydformulär

el dyl). Om det inte finns en explicit målsättning och man ändå vill fastställa

eventuella effekter så krävs det minst sju motsvarande mätningar för att täcka

Elliotts tänkbara informationsmål - samt dessutom några ytterligare för att täcka

av några ytterligare effekter som inte Elliott räknat upp -. Eftersom det varken

finns resurser eller intresse för så omfattande mätningar görs istället en liten

"universalmätning" med så tveksam reliabilitet och validitet att det oftast kan

sägas på förhand att man inte kommer att kunna konstatera några effekter.

Även om arbetet - såväl informations- som uppföljnings- - styrs av andra model-

ler än Elliotts gäller samma resonemang. Om man t ex väljer en hierarkisk refe-

rensram med ett dussin nivåer enligt McGuire (1989), är det minst lika väsentligt

att specificera på vilken nivå man vill nå sina informationsmål och hur stora effek-

ter man vill åstadkomma. Alldeles för ofta händer det att kampanjer som syftar

mot de djupare nivåerna, såsom beslut, beteende eller beteendeförstärkning, enbart

"utvärderas" på de allra ytligaste nivåerna "exponering" eller "uppmärksamhet".

Det finns vissa fall då det kan vara motiverat att göra mätningar av olika effekter

på olika nivåer, men det bör då göras systematiskt och inte på måfå som enligt

diskussionen ovan. Ett sådant exempel kan vara om man vill förmedla ett något

komplext budskap till en målgrupp som det inte finns några självklara informa-

tionskanaler till. I ett sådant fall är det i högsta grad rimligt att förutom en effekt-

mätning på "målnivå" även genomföra vissa mätningar på tidigare nivåer för att

kartlägga hur budskapet nått fram, - exponering, uppmärksamhet, intresse, förstå-

else, inlärning, etc.

Om man förlitar sig på en sådan trappstegsmodell för hur informationen fungerar

kan man även, enligt McGuire, använda kunskapen om effekterna på olika del-

nivåer för grovuppskattningar av totaleffekten av en aktivitet. Mycket förenklat
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säger han att om man kan uppskatta effektsannolikheterna på alla nivåer till och

med "målnivån", så kan dessa sannolikheter multipliceras för att ge en uppfattning

om storleksordningen på de sluteffekter man kan förvänta sig. I ett tänkt fall då

informationsmålet är att förmedla en ny kunskap skall informationen passera fem

av McGuires nivåer innan den har avsedd effekt; Om effektiviteten på varje nivå

antas vara 50% blir den 0,5x0,5=25% på den andra nivån och 0,5x0,25=12,5% på

den tredje, osv. Den sannolika sluteffekten i ett sådant fall blir ungefär 3%, och

om deleffekterna antas vara 60% blir den sannolika sluteffekten ca 5%. För varje

ytterligare nivå som informationen skall passera minskas den sannolika sluteffek-

ten ännu mera. Även om McGuires resonemang är förenklat kan det ändå ge en

viss ledning för att precisera informationsmålen inom realistiska gränser.
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6 UNDERSÖKNINGSMETODIKEN

Eftersom det inte gjorts tidigare kan det vara dags att fastslå att genomförandet av

en utvärdering sällan är en helt trivial uppgift; Vid grundforskningsbetonad kun-

skapsuppbyggnad har forskningshantverkaren oftast kontroll över hela projektet,

och kan till och med ändra inriktning om vetenskapliga, eller andra, konjunkturer

svänger under projektets gång. Vid tillämpad forskning är motsvarande hantver-

kare något mera låst av uppdragsgivarens förväntningar om resultatens tillämp-

barhet, men det är dock forskningsaspekterna som är primära vilket ger en viss

frihet vid metodval och genomförande. Vid utvärdering har samma hantverkare

ännu mindre möjligheter att påverka sin arbetsuppgift eftersom det är kampanjen i

sig (eller vad som nu skall utvärderas) som är det primära, varför det oftast är

nödvändigt att försöka göra det bästa möjliga av situationen och ändå prestera

resultat som kanske skall ligga till grund för beslut med stora ekonomiska

och/eller praktiska konsekvenser. Inte minst mot denna bakgrund är det viktigt att

betona att en utvärdering måste anpassas till kampanjens mål och ambitionsnivå,

bl a så att rimliga resurser avsätts.

Förutom grundförutsättningen "resurser", i form av folk, tid och pengar, finns det

ytterligare en grundförutsättning för ett lyckat uppföljningsarbete, som tyvärr kan

vara ännu svårare - ibland praktiskt taget omöjlig - att uppfylla, nämligen behovet

av sant jämförbara jämförelsedata. Inom mera konventionellt forskningsarbete,

tillämpat lika väl som grundforskningsmässigt, strävar man efter att kunna isolera

eventuella försökseffekter och att kunna relatera dem till referensvärden på ett

sådant sätt att man otvetydigt kan avgöra vad som är utslag av experimentella

manipulationer och vad som kan anses vara normalvariation. Vid utvärderings-

arbete kan det dock ofta vara lite mera komplicerat både att urskilja åtgärdseffek-

terna och att jämföra effektmåtten med några opåverkade referenser.

Att planera uppläggningen av en undersökning så att erhållna data verkligen ger

möjlighet till önskade jämförelser och slutsatser är en konst/vetenskap (eller kan-

ske konsthantverk) av största betydelse för en meningsfull utvärdering. I det ideala

fallet kan en försöks- (experiment-) och en jämförelse- (kontroll-) grupp väljas ut

på ett sätt så att grupperna blir lika i alla relevanta avseenden. Medlemmarna i för-

söksgruppen utsätts sedan för den behandling/påverkan man vill studera (t ex en

informationskampan;), varefter grupperna jämförs med varandra. Om försöks-

gruppen då skiljer sig från, den förhoppningsvis opåverkade, jämförelsegruppen

kan man dra slutsatsen att behandlingen (dvs kampanjen) haft effekt.
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Att planera uppläggningen av en utvärdering innebär oftast att så många förut-

sättningar redan är låsta att det är omöjligt att åstadkomma ideala experiment-

/kontrollgruppsjämförelser, vilket amerikanen Patton kärnfullt har sammanfattat i

konstaterandet "There are no perfect evaluation designs, only more or less useful

ones" (1989, sid 107). Så länge som utvärderingar inte kan göras under helt ideala

forskningsförhållanden gäller det således att sträva mot "more useful" och kanske

främst se till att en utvärdering åtminstone inte kan karaktäriseras som "less use-

ful".

När det gäller utvärderingen av trafiksäkerhetsinformation tillkommer ofta ytterli-

gare ett problem, som inte verkar vara lika vanligt vid utvärderingen av andra

typer av samhälleliga åtgärder, nämligen att trafiksäkerhetsinformationen sällan

förekommer som en isolerad aktivitet. Tvärtom, torde det oftast vara så att man

försöker kombinera flera insatser samtidigt, för att de skall komplettera varandra.

Typexemplet torde vara att man satsar på ökad övervakning tillsammans med

information vilket förväntas ge en bättre sammanlagd effekt än om respektive åt-

gärd genomfördes helt fristående; men som samtidigt gör det omöjligt att fastställa

hur mycket av en eventuellt konstaterad effekt som beror på den ena eller andra

åtgärden.

För att kunna isolera effekten av enskilda faktorer kan det därför, från utvärde-

ringssynpunkt, verka önskvärt att kampanjer inte kombineras med andra insatser.

En sådan slutsats måste dock betraktas som förhastad, dels eftersom det ligger i

utvärderingens natur att den måste anpassas till verkligheten och inte tvärtom, och

dels eftersom kampanjer inte genomförs bara för att utvärderas utan för att uppnå

vissa mål, vilka oftast torde nås bäst om flera olika insatser kan samordnas och

koordineras. Lösningen torde istället vara att utvärderingarna görs så systematiskt

som möjligt så att det på sikt kan bli möjligt att avgöra vilka effekter som erhålls

med olika (kombinationer av) insatser.

Eftersom det så sällan är möjligt att skapa riktiga experiment- respektive kontroll-

grupper vid uppföljningar som görs under mera realistiska betingelser är det oftast

nödvändigt att tillgripa olika "nödlösningar". Ett stort antal sådana tekniker har

också utvecklats, med vilka man försöker att på olika sätt åstadkomma någorlunda

jämförbarhet även om helt otvetydiga slutsatser sällan kan dras. Att gå in på detal-

jer hos dessa metoder skulle göra den här framställningen något för omfattande. I

stället ges bara ett par varningar för några av de vanligaste fallgroparna. För den

som är intresserad av sådana försökstekniska problem, och hur de kan undvikas
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(eller åtminstone minimeras), rekommenderas boken "Quasi-Experimentation"

(405 sidor) av Cook och Campbell (1979).

- Fallgrop 1: Den förmodligen vanligaste försöksuppläggningen för enklare upp-

följningar är den som kallas "före-efter". Den går ut på att man gör en mätning

(kanske av ett trafikantbeteende), genomför sin åtgärd (kampanjen) och gör en ny

mätning. Om det då föreligger en skillnad mellan före- och eftermätningen kan

detta vara ett tecken på att åtgärden haft förväntad effekt. Men en sådan skillnad

. kan också bero på att trafikförhållandena varit olika vid de båda mättillfällena, att

mätbetingelserna inte varit identiska, att de studerade grupperna inte innehåller

samma trafikantkategorier eller att de studerade personerna dessutom varit utsatta

för någon annan påverkan. Om man inte med någorlunda säkerhet kan fastslå att

alla sådana störande faktorer har eliminerats (eller kontrollerats) finns det anled-

ning att hysa en lagom sund skepsis mot före/efter-studier.

- Fallgrop 2: För att undvika några av problemen med enkla före/efter-studier kan

man använda sig av en (eller flera) jämförelsegrupp(er) som inte utsätts för den

åtgärd man vill utvärdera. Om resultaten för en sådan grupp skiljer sig från för-

söksgruppens vid en eftermätning kan man dra slutsatsen att den påverkan som

försöksgruppen utsatts för haft effekt. Det kan tyvärr också vara så att man drab-

bats av vad som kan kallas "okontrollerad kontrollgrupp". Ofta bestäms urvalet av

dessa jämförelsegrupper av praktiska hänsyn; en stadsdel jämförs med en annan,

en kommun jämförs med en annan kommun eller en viss vägsträcka jämförs med

en annan sträcka. Vad som då kan inträffa, om inte grupperna kontrolleras i rele-

vanta avseenden, är att grupperna skiljer sig så mycket när det gäller t ex trafik-

vanor att alla jämförelser kan vara helt missvisande.

- Fallgrop 3: För att öka säkerheten när man använder en försöksuppläggning med

jämförelsegrupper kan man använda en teknik somkallas "matchning". Man för-

söker då aktivt skapa grupper som är så lika som möjligt genom att fördela med-

lemmarna till grupperna så att dessa skall bli jämförbara. Vid bestämningen av

vem som skall höra vart, jämförs de tänkta gruppmedlemmarna med avseende på

en eller flera "matchningsvariabler", vilka oftast utgörs av socioekonomiska egen-

skaper såsom ålder, kön etc. Sådana variabler har den stora fördelen att vara lätt-

åtkomliga och kan relativt enkelt ge en viss ytlig jämförbarhet mellan olika grup-

per. För att en matchning skall vara riktigt meningsfull för t ex utvärdering av tra-

fikinformation bör den dock helst baseras på något mera svåråtkomliga variabler

som trafikvanor, trafikintresse, bilintresse eller åtminstone körvana.
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- Fallgrop 4: I många sammanhang när man försöker få människor att frivilligt

(mer eller mindre) delta i någon aktivitet eller avge någon form av respons finns

det risk att råka ut för vad som kallas självselektion, vilket fullständigt kan sned-

vrida resultaten av en utvärdering. Uttrycket innebär att deltagarna i olika försöks-

eller kontrollgrupper själva avgör om, eller var, de skall vara med och därigenom

systematiskt påverkar alla utvärderingsmått. Några typiska exempel från trafik-

branschen kan vara - att bara de som redan är trafiksäkerhetsintresserade kommer

till ett säkerhetsarrangemang, - att de som inte kan halkkörning och är rädda att

göra bort sig, inte kommer till en halkkörningskurs, - att erbjudanden om vissa

priser eller ekonomiska ersättningar bara lockar dem som är intresserade av just en

sådan belöning (eller är riktigt snåla, alternativt fattiga), - eller att erbjudanden om

tex serviceåtgärder eller tillbehör till bilen endast är intressanta för dem som har

bilar av en viss kategori, etc, etc. Självselektion kan också ha effekter på t ex

svarsfrekvenser vid enkätundersökningar genom att de som är minst intresserade

av det ämne man vill fråga om även är de som är minst svarsbenägna och därige-

nom ger en systematisk snedvridning av resultaten. Många andra typer av själv-

selektion är möjliga, varför det alltid är befogat att fråga sig vilka svårgenomskå-

dade selektionsmekanismer som kan ha bidragit till något redovisat resultat.

- Fallgrop 5: I sådana fall då man vill rikta en åtgärd mot ett urval som på något

vis utgör en extremgrupp, t ex de som i något avseende är de allra sämsta, eller

omvänt, de allra bästa, föreligger en stor risk att man råkar ut för en felkälla som

kallas regressionseffekt. Den innebär att om man tar ut en extremgrupp med hjälp

av något mätförfarande och sedan gör om samma mätning på samma urval så blir

de nya resultaten inte lika extrema, dvs de allra sämsta verkar inte riktigt lika

dåliga och de tidigare allra bästa är inte längre så extremt bra. Orsakerna till reg-

ressionseffekten är av statistisk-mätteknisk natur vilket förmodligen bidrar till att

denna felkälla inte alltid är så enkel att upptäcka. Regressionseffekter i trafiksam-

manhang har diskuterats och illustrerats vid flera tillfällen av Bräde (1981) och

Bride & Larsson (1985, 1992).

Ett annat skäl till att regressionseffekter inte alltid uppmärksammas kan vara att de

i hög grad bidrar till självuppfyllande profetior. Det som oftast inträffat i sådana

sammanhang är att man lokaliserat någon kategori som verkat ha extremt stort

behov av samhällsinsatser av något slag, varefter man på prov genomfört någon

åtgärd eller "program" och sedan gjort en effektmätning. P g a regressionseffekten

är det praktiskt taget självklart att man skall få bättre resultat vid den andra mät-

ningen, vilket dock sällan har uppmärksammats utan istället har man tolkat resul-
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taten som "sanna" effekter och kanske fattat beslut om meningslösa investeringar

eller verkningslösa åtgärdsprogram.

Sammanfattningsvis kan alla fem uppräknade problemen sägas gälla undersök-

ningsmaterialets representativitet och resultatens generaliserbarhet; är de stude-

rade människorna, trafikanterna, fordonen, korsningarna, trafiktflödena, etc repre-

sentativa för hela Sverige eller kan resultaten kanske bara generaliseras till natt-

arbetande sjukvårdsbiträden med tillgång till egen bil (och med körkortsbehörig-

het för buss!)? Om det kan finnas misstankar om ett undersökningsmaterials bris-

tande representativitet bör resultaten tolkas med mycket stor varsamhet (för att

inte säga skepsis, eller t om misstänksamhet) eftersom felaktiga generaliseringar

kan medföra så stora konsekvenser (= kostnader) i ett nationellt perspektiv.

Två andra fallgropar, som kanske bör nämnas, gäller hur stort datamaterial som

utvärderingen omfattar, t ex antalet intervjuade personer eller mängden registre-

rade fordon, dvs vad som brukar kallas "antalet observationer". Det förhåller sig

nämligen så att såväl för få, som för många, observationer kan ge vissa problem

vid tolkningen av erhållna resultat.

- Fallgrop 6: När man förväntar sig relativt små effekter, kanske förändringar i

storleksordningen 5-10%, och dessutom arbetar med sådana mätvariabler som

man vet har relativt låg reliabilitet måste antalet observationer ökas för att sam-

manfattningsmått som t ex medelvärden skall få en rimlig tillförlitlighet. Risken

finns annars att en faktiskt existerande effekt (kanske en ökad benägenhet hos

bilister att lämna företräde för fotgängare) inte kan konstateras därför att den

slumpmässiga variationen i mätningarna är så stor att det faktiska resultatet

"dränks".

Detta problem har bl a behandlats av en arbetsgrupp inom OECD, som i sin rap-

port (1981) diskuterar metodfrågor med anknytning till utvärdering av trafiksäker-

hetsåtgärder i allmänhet, men där det mesta även är tillämpligt på utvärdering av

informationsåtgärder. I rapporten finns en figur som illustrerar hur många obser-

vationer som krävs för att man med någorlunda säkerhet skall kunna konstatera en

effekt av viss storleksordning. Som exempel kan nämnas att om man (under vissa

givna förutsättningar) vill kunna påvisa en 20%-ig olycksreduktion så krävs det ca

300 observationer, men om man endast räknar med en 10%-ig minskning (och för

övrigt samma förutsättningar) så räcker det inte ens med 1000 observationer för

att med samma säkerhet kunna konstatera en sådan effekt.
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- Fallgrop 7: Å andra sidan kan också stora undersökningar, med "för många"

observationer, ge vissa problem för dem som skall tolka resultaten, nämligen om

de leder till s k "signifikadunst"-effekter. Uttrycket kommer av att vissa utvärde-

rare/forskare urskiljningslöst slår dunster (blå eller andra?) i ögonen på sin om-

värld genom att presentera statistiskt signifikanta resultat garnerade med små

stjärnor. (Ju fler stjärnor, desto bättre resultat?). I själva verket är det så att även

den allra minsta lilla avvikelse från ren slump kan påvisas som "statistiskt säker-

ställd" om beräkningarna kan baseras på tillräckligt många observationer. En sta-

tistiker som bl a har berört detta problem har framhållit att ett "signifikant" resultat

endast behöver tolkas som att undersökningen omfattat "tillräckligt många" obser-

vationer (Jämför fallgrop 6 ovan), och att man måste skilja noga mellan

"substantiell signifikans" och "statistisk signifikans" (Klecka, 1980). Det kan kan-

ske vara befogat att poängtera att bara för att ett resultat är signifikant behöver

detta inte nödvändigtvis innebära att det också spelar någon praktisk betydelse.

För en beställare av en undersökning/utvärdering torde det i de allra flesta fall vara

minst lika viktigt att få reda på storleken av en konstaterad effekt, som att få veta

om denna eventuella effekt kan betraktas som statistiskt signifikant. Redan på 60-

talet konstaterade Hays i kapitlet "Testmanship" (Hays, 1963, pp 323- 327) att det

är "sad but true" att många forskare är alltför fixerade vid enbart den statistiska

signifikansprövningen, och han rekommenderade användningen av olika komplet-

terande mått för att ange i vilken utsträckning en konstaterad effekt kan anses bero

på (förklaras av) de experimentella, eller andra, ingrepp/åtgärder som man vill ut-

värdera. I en modern metodbok (Keren & Lewis, 1993) återkommer flera förfat-

tare till samma tema, nämligen att det ofta är trivialiteter som med hjälp av stora

stickprov kan påvisas i ett signifikanstest, medan de faktiskt mest intressanta indi-

katorerna på de erhållna resultatens storlek (effect size) ofta glöms bort eller hop-

pas över. De förda resonemangen syftar främst mot teoretisk akademisk forskning,

varför det egentligen endast behöver tilläggas att kraven på en redovisning av

effektmått torde vara ännu större om resultaten skall ligga till grund för praktiska

tillämpningar och beslut.

Förutom försöksuppläggningsfrågor, som just avhandlats, brukar även själva data-

insamlingsprocedurerna hänföras till metodikfrågorna vid diskussion av forsk-

nings- och utvärderingsarbete. I trafiksäkerhetssammanhang utgörs data nästan

alltid av någon beskrivning av en mänsklig aktivitet, och det finns egentligen tre

olika sätt att erhålla sådana data, nämligen med hjälp av tekniska registreringar,

eller genom att observera folk, eller genom att fråga dem. I praktiken kan ju
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emellertid dessa principmetoder varieras och kombineras i det oändliga, och i de

allra flesta fall, utom kanske vid rent journalistiska framställningar, finns det an-

ledning att redovisa relativt noggrant dels vad "registreringarna", "observation-

erna" och "svaren" faktiskt innebär, dels hur de har åstadkommits. Detta i sin tur

kräver att det redan på planeringsstadiet kan bestämmas vad som är de viktigaste

effektmåtten.

Ett motiv för sådana explicita definitioner är att så många begrepp i trafikbete-

endesammanhang är så vaga att de kan betyda nästan vad som helst. Några exem-

pel på sådana begrepp kan vara "hastighetsanpassning", "företrädesbenägenhet"

eller "bältesanvändning". Ännu luddigare kan det bli om ämnet gäller kunskaper

eller attityder eftersom innebörden i sådana begrepp är helt beroende av vilka frå-

gor som ställts. För att undvika många beklagliga, och onödiga, missförstånd bör

därför lämpligen alla väsentliga variabler definieras operationellt genom att det

klart anges hur data har erhållits.

Ett annat problem vid en del mätningar är att det fenomen man vill studera inte går

att mäta utan att det finns en risk att mätningsproceduren i sig påverkar resultatet.

Några exempel på sådana situationer kan vara vägkantsintervjuer med polis-

assistans, beteendestudier med hjälp av apparatur som missuppfattas som över-

vakningsanordningar, upprepade mätningar på samma individer vilket gör dem

extra uppmärksamma (eller misstänksamma!), eller intervjuer om känsliga, kanske

integritetshotande, ämnen. Om en uppföljning görs så att det föreligger sådana ris-

ker för systematisk snedvridning av (kanske bara vissa av) resultaten bör det

1) övervägas om mätningarna verkligen är meningsfulla trots misstanken om viss

snedvridning, 2) göras försök att uppskatta hur mycket de eventuella systematiska

felen kan ha påverkat resultaten, 3) åtminstone redovisas utförligt hur mätningen

gått till så att uppdragsgivare och alla andra intressenter kan bilda sig en egen

uppfattning om resultatens värde.
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7 VEM GÖR VAD?

Av framställningen ovan borde det ha framgått att en kampanjutvärdering, - utom

i de enklaste fallen som inte har berörts - kan innebära ett antal problem som

måste lösas. Ett av de allra bästa sätten att undvika många av dessa, och att mini-

mera de flesta av de återstående, är att börja planera in alla uppföljningsåtgärder så

tidigt som möjligt. - Alldeles för ofta händer det att någon kommer på att det hade

behövts en "före-"mätning när "efter-"resultaten föreligger och dessa skall jämfö-

ras med någonting!

I de flesta fall är det nog en fördel om kampanjledaren inte själv leder utvärde-

ringen utan delegerar ansvar och resurser för detta arbete på ett så tidigt stadium

som möjligt. Ett bra skäl för en sådan arbetsfördelning är (bl a) att det inte sällan

kan finnas konflikter mellan kampanjgenomförande och utvärderingsgenom-

förande och att det då är lättare att konstruera explicita kompromisser om två

(eller flera) personer diskuterar med varandra, snarare än att kampanjledaren själv

förtränger en del "underordnade" bekymmer. Detta resonemang innebär också att

utvärderingen måste ges ett egenvärde och inte bara betraktas som något nödvän-

digt ont med allra lägsta prioritet.

Det är väsentligt att utvärderingen ges ett egenvärde, och att den har en lagom

självständig status, men det svåra kan vara att avgöra hur mycket som är "lagom

självständigt". Den som ansvarar för utvärderingen måste ha nära kontakter med

de kampanjansvariga för att kunna anpassa uppföljningsaktiviteterna efter hur

kampanjen utvecklas, men kanske inte så nära kontakter att det medför ett eget

personligt engagemang. Å andra sidan kan det hävdas att en helt utomstående per-

son kan ha lättare att opartiskt bedöma olika aspekter på en kampanj, men samti-

digt kanske kräva större insatser för att sätta sig in i olika personliga, historiska

och traditionsbetingade aspekter som kan vara av intresse om en utvärdering skall

sättas in i ett sammanhang.

Scriven (1967), som redan omnämnts i samband med formativ utvärdering, har

också framfört en del synpunkter på arbetsfördelningen vid utvärderingar. Han

diskuterar bl a två andra möjliga problem med att anlita externa utvärderare, näm-

ligen dels risken för att en utomstående person kan uppfattas som ett "hot" av alla

andra inblandade, dels risken att en nitisk utvärderare upplevs som så skeptisk,

eller kanske direkt negativ, att det får effekter på andra medarbetares "strids-

moral", dvs kreativitet, arbetsglädje etc. Efter att ha resonerat kring olika lösningar
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verkar han ändå föredra externa utvärderare, och allra helst två stycken - en för

den formativa, och en för den summativa, utvärderingen.

Det kanske också bör framhållas att en organisatorisk självständighet inte nöd-

vändigtvis behöver innebära en faktisk självständighet. En inhyrd konsult som är

bunden av ett lagom detaljerat kontrakt, och som dessutom behöver presentera

"bra" resultat för förnyade uppdrag, kanske inte alls fungerar lika självständigt

som en tjänsteman med viss anställningstrygghet. - Det kanske t o m är så att det

ibland skulle behövas en utvärdering av själva utvärderandet för att tex studera

om olika organisationsvarianter har någon inverkan på utvärderingsarbetets effek-

tivitet och kvalitet!

Medan en kampanj eller annan aktivitet pågår, samtidigt som givetvis alla upp-

följningsarbeten bedrivs, torde intresset för aktuella resultat vara ganska stort och

de flesta inblandade tar säkert till sig de omdömen som kanske redovisas i delrap-

porter eller preliminärrapporter. Men vad händer sedan?

Den viktigaste utgångspunkten för hela denna betraktelse har ju varit behovet av

uppbyggnad, utbyte och utnyttjande av erfarenheter. Och betoningen var i första

hand tänkt att ligga på den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden, även om kortsiktig

direkt återkoppling är betydelsefull i sig. Hur kan man få all den kunskap, som

borde kunna byggas upp, att bli tillgänglig så att den verkligen kan bidra till allt

bättre och effektivare trafiksäkerhetskampanjer och andra åtgärder?

Om det går att införa ett mera systematiskt utvärderingstänkande i trafikbranschen

torde nästa lilla utmaning bestå i att skapa en fungerande kunskapsbank, databas

eller kanske ett levande uppslagsverk så att de samlade erfarenheterna kan utnytt-

jas och inte bara blir till kuriosa på en arkivhylla!
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8 NÅGRA YTTERLIGARE KOMMENTARER

Till dem som orkat läsa så här långt har jag ännu några synpunkter, som inte har

passat in i sammanhanget tidigare. De är av den mera personliga karaktär som

brukar hänföras till ett förord, men eftersom ingen läser förord har jag tagit mig

friheten att framföra motsvarande budskap i detta avslutningskapitel.

Inledningsvis berörde jag hur svårt det varit att formulera ett explicit syfte för

denna lilla skrift. Under skrivandet har ytterligare ett syfte mer eller mindre smugit

sig på mig, nämligen att försöka förklara, eller åtminstone illustrera, vad som

skiljer en bra utvärdering från en mindre bra. Det förekommer tyvärr inte alltför

sällan att rent kuriosabetonade opinionsyttringar eller andra "undersökningsresul-

tat" presenteras utan några reservationer och kanske t om som en "seriös" utvär-

dering. Om sådana data bara betraktas som kuriosa och behandlas därefter är väl

oftast ingen större skada skedd, men i värsta fall kan en sådan presentation bli

ungefär vad som brukar kallas "desinformation". När jag satt och skrev hade jag

nog en förhoppning om att kunna bidra till att någon beslutsfattare i trafik-

branschen, kanske någon gång, blir lite mindre desinformerad.

Avslutningsvis vill jag referera till några undersökningar, som jag mer eller min-

dre haft någonstans i bakhuvudet under MESYS-arbetet. De behandlar inte kon-

ventionella trafiksäkerhetskampanjer utan några andra, relativt näraliggande, tra-

fiksäkerhetsåtgärder och är intressanta för att de illustrerar dels hur svårt trafik-

säkerhet kan vara, dels hur svårt utvärdering kan vara, men också hur viktig utvär-

deringen är.

Lund och Williams (1985) gjorde en genomgång av 14 utvärderingar (innehål-

lande 17 jämförelser) av kurser i "defensive driving". Utvärderingssvårigheterna

torde illustreras av att endast fem av de 17 jämförelserna var gjorda på ett sådant

sätt att de medgav några säkra slutsatser. De slutsatser som kunde dras av de fem

acceptabla utvärderingarna illustrerar trafiksäkerhetssvårigheterna; ingen av de

_ fem studierna visade nämligen på några säkerhetseffekter.

Några år senare gjorde Struckman-Johnson och medarbetare (1989) en liknande,

men mera omfattande, genomgång av utvärderingar av "förarförbättringsåtgärder"

(inkl "defensive driving"). Svårigheterna att göra bra (= tillförlitliga) utvärderingar

framgår av att 46 av 65 genomgångna rapporter sorterades bort från närmare ana-

lyser pga undermålig metodik. De återstående 19 visade på problemen med att
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försöka förbättra trafiksäkerheten; nämligen få, och små, effekter på antalet

olyckor.

Ett ytterligare exempel utgörs av utvärderingen av den norska "Fase 2"-utbild-

ningen (Glad, 1988). Större delen av den rapportens metod- och diskussionsavsnitt

innehåller egentligen en lång lista över problem och olika störande faktorer som

behöver kontrolleras för att tillåta meningsfulla jämförelser. I den mån Glad lyck-

ades eliminera alla felkällor kan resultaten tas både som ett tecken på att det går

att öka trafiksäkerheten och ett tecken på hur svårt det kan vara; Fase 2-utbild-

ningens mörkerkörningskurs verkar nämligen ha haft en otvetydig positiv effekt

medan däremot halkkörningskursen snarast verkar ha medfört ett ökat antal

olyckor (särskilt bland män).

Huruvida de refererade undersökningarna verkligen blev en del av en erfarenhets-

bas som sedan utnyttjades för att utforma nya, bättre, effektivare trafiksäkerhetsåt-

gärder (som i sin tur utvärderades) är en annan fråga. Men åtminstone i ett samhäl-

leligt perspektiv förefaller det självklart att för både ett bättre resursutnyttjande

och för en vidare utveckling av trafiksäkerhetsarbetet måste fler aktiviteter utvär-

deras så att det bästa kan tas till vara och det sämsta kan undvikas för att ge ut-

rymme för nya initiativ.

Den föreliggande betraktelsen har ju fokuserats mot utvärdering av trafiksäker-

hetsinformation, men det allra mesta av innehållet torde ha en viss relevans även

för utvärdering av alla andra typer av trafiksäkerhetsåtgärder, alltifrån generell

lagstiftning till specifika punktåtgärder på utvalda vägsträckor eller i specifika

gathörn. Denna inriktning har jag försökt att balansera mot innehållet i en relativt

näraliggande rapport, som behandlar effektmätning av trafiksäkerhetsåtgärder i

allmänhet och som är något mera inriktad mot forskningsmetodiska frågor. Rap-

porten heter "Effektmåling av trafikksikkerhetstiltak" och är skriven av Elvik och

medarbetare (1989) efter initiativ av NKT respektive NTR. I flera avseenden har

jag bedömt den rapporten som värdefull, dock inte så konkret eller direkt tillämp-

bar att det varit befogat med någon hänvisning till referens i framställningen ovan.

När jag nu kommit till slutet av min egen rapport känner jag dock att jag bör

nämna Elvik & co så att främst den eventuella läsare som är intresserad av metod-

frågor och/eller andra åtgärder än enbart information, kan få ett uppslag för att

komplettera de synpunkter jag själv betonat.
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9 AKTUELL UTVECKLING I USA

Mycket av det arbete som refererats eller citerats ovan har en anknytning till, eller

en bakgrund i, den FoU-verksamhet som bedrivits inom utbildningssektorn i USA

under de senaste årtiondena. I de tidigare avsnitten har det inte funnits någon

naturlig anknytning till utvecklingstendenser i allmänhet inom utvärderings-

branschen. Denna korta översikt har därför fått infogas som ett extra avslutnings-

avsnitt eftersom det verkar motiverat att informera om ett just nu pågående arbete

med en amerikansk standard, som med stor sannolikhet kommer att påverka

utvärderingsarbeten inom de flesta samhällssektorer (förmodligen även trafik och

transporter) relativt snart.

Främst med syfte att utveckla arbetet inom utbildningssektorn har mycket arbete

och intresse ägnats åt utvärderingsfrågor och utvärderingsmetoder. Detta arbete

resulterade 1981 i en U S standard för utvärdering av undervisningsmaterial och

pedagogiska projekt. Sedan dess har emellertid intresset, och behovet av riktlinjer,

för utvärdering spritt sig och ökat så mycket att man 1989 beslutade att revidera

den existerande standarden, bl a för att göra den mera generellt tillämpbar för

utvärdering av samhällsinsatser inom de flesta områden. Arbetet har letts av en

kommitté, som i februari detta år publicerade en remissutgåva (JCSEE, 1993) för

att få in synpunkter till den definitiva versionen av "The Program Evaluation

Standards" som planerats till våren 1994.

Som framgår av titeln är syftet nu att standarden skall kunna tillämpas vid utvär-

deringen av de flesta samhälleliga "program", alltifrån samhällsplanering till häl-

sovård, och kanske t om vid utvärderingen av transport-, trafik- och trafiksäker-

hetsåtgärder. Om standarden antas som förväntat, kommer den sannolikt att ha så

stor genomslagskraft - dels pga att de flesta amerikanska utvärderare kommer att

tvingas att ta hänsyn till standarden både vid genomförande och rapportering, dels

eftersom man kan misstänka att även många icke-amerikaner kommer att följa

standarden utan att vara tvingade till det - att det finns skäl att ge en kortfattad

förhandsinformation.

Det mest anmärkningsvärda - åtminstone i remissutgåvan - är att den inte innehål-

ler en mängd specifika kriterier och tekniska detaljer. Istället är tanken (enligt för-

ordet) att hela standarden skall ge "en arbetsfilosofi för utvärdering". Något mera

explicit formuleras syftet som "att ge riktlinjer för uppläggning, genomförande
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och kritik (Min kurs./SD) av utvärderingar.." samt ".. ge råd om hur utvärderings-

åtgärder bedöms som lämpliga/tillräckliga [adequacy of evaluation activities]".

Hela standarden består av 30 satser, som kanske snarast bör benämnas regler eller

riktlinjer eftersom de är formulerade mera som "bör-krav" än som "skall-krav"

("should" i stället för "shall" eller "must"). Reglerna är så allmänt formulerade,

med ett absolut minimum av utvärderingsteknisk forskarjargong, att de skall

kunna utnyttjas av såväl utvärderingsentreprenörer som uppdragsgivare och lek-

. mäni allmänhet.

För att strukturera de 30 reglerna har de delats in i fyra huvudgrupper efter aspek-

terna användbarhet, genomförbarhet, metodik och etik. De kursiverade svenska

översättningarna torde inte motsvara originalinnebörden helt perfekt, utan bör tills

vidare tas som min privata tolkning av de amerikanska ordvalörerna.

Gruppen användbarhet (Utility standards) innehåller sju regler som syftar till att

en utvärdering skall komma till praktisk nytta, vilket återspeglas i regler om bl a

rapportutformning, spridning av resultat och utvärderarens trovärdighet och kom-

petens. Genomförbarhetsaspekterna (Feasability standards) täcks av tre regler som

syftar till att ge utvärderingar som är realistiska, noga övervägda, kostnadseffek-

tiva och inte provokativa. I dessa krav ligger mest en strävan att se till att utvärde-

ringar anpassas till en praktisk verklighet och att de inte blir till partsinlagor.

Metodikdelen (Accuracy standards) berör undersökningstekniska frågor och syftar

till att åstadkomma en hög kvalitet på den information som anses relevant som

beskrivning av utvärderingsobjektet. Denna grupp är den mest omfattande och

innehåller 12 regler om bl a reliabilitet och validitet hos olika utnyttjade mått,

analys av kvantitativ respektive kvalitativ information, explicit beskrivning av

syfte och metoder och även krav på klara motiverirlgar av dragna slutsatser så att

de kan bedömas av beställare/användare.

Etikreglerna (Propriety standards), slutligen, skall se till att en utvärdering genom-

förs korrekt, både från juridisk och moralisk synpunkt, och att hänsyn tas såväl till

dem som drabbas direkt av själva undersökningen som till dem som kanske indi-

rekt berörs av undersökningsresultaten. Etikdelen innehåller även ett par riktlinjer

som avses reglera förhållanden och ansvarsfördelning mellan utvärderare och

uppdragsgivare; bl a förutses intressekonflikter.
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För den som är intresserad av den kompletta remissutgåvan med alla exempel och

kommentarer (287 sid) kan det kanske vara värt att försöka beställa ett ex från

The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation

The Evaluation Center

Western Michigan University

Kalamazoo, Mich 49008-5178

USA

Andra, som är mera intresserade av den definitiva standardens utseende och inne-

håll, borde kunna beställa den definitiva versionen från ANSI (The American

National Standards Institute) från sommaren 1994 (under förutsättning att standar-

den blir antagen enligt programmet).
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