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Förord

Antologin Utvärdering av STEFUS vad, hur och varför? tankar och idéer från
fem kompetenser har tillkommit på uppdrag av Vägverket inom ramen för deras

utredningsarbete gällande ett stegvist förarutbildningssystem för Sverige

(STEFUS). Avsikten med antologin är att ge fem olika forskare från lika många

olika discipliner en möjlighet att ge sin syn på vad som bör utvärderas i ett nytt

och framtida förarutbildningssystem och hur det bör gå till med tanke på att

STEFUS avses bidra till en ökad säkerhet. Varje forskare har skrivit ett eget

kapitel och där fört fram sin syn på hur man kan utvärdera STEFUS. Varje enskilt

kapitel ligger sedan till grund för ett gemensamt kapitel där en sammanfattande

och en mer generell bild över de fem kapitlen ges.

Gruppens arbete är en del i Vägverkets pågående utredningsarbete kring

STEFUS. Gruppen som även kallats för Satellitprojekt vetenskaplig utvärdering
har haft två huvuddirektiv för sitt arbete:

0 att utarbeta ett förslag på hur en vetenskaplig beskrivning av tillståndet inom

svensk förarutbildning kan utformas med betoning på både för- och eftermät-
ning. Här avses mer specifikt en analys av vilka effekter som skall utvärderas

i en framtida utbildningsreform och mot bakgrund av detta föreslå en upp-
läggning av en förmätning

' lämna förslag på lämpliga utförare av tillståndsmätningen och den efter
följande utvärderingen

Dessutom finns i texten till utredningsuppdraget en mängd olika begrepp som

speglar Vägverkets vilja i inriktningen på utredningsuppdraget. Exempel här är:

bred, inte bara traditionella olycksdata, vilket/vilka säkerhetsmått ska användas?,

stabil vetenskaplig grund, en ramfaktormodell där nya förare sätts in i sitt sociala

sammanhang som värderingar och normer, körkortets sociala betydelse, ekono

miska villkor, människan som kritisk faktor, lagstiftning etc.

Varje författare har haft cirka 10 arbetsdagar var för sin medverkan i satellit

projektet. Gruppen tillsattes under december 1998 och hade sitt första möte i

januari 1999 och arbetet planerades vara klart i mitten på mars 1999. Tid har där

för varit gruppens främsta bristvara. Däremot har entusiasm och rutin varit grup

pens stora tillgång. Tidsbristen vändes också till en fördel i och med att alla insåg

att en stark fokusering på den uppgift gruppen hade att lösa var ett måste.

Gruppen har haft fyra möten. Redan till det första mötet hade varje deltagare

börjat att arbeta med sitt kapitel och innan mötet delgivit de andra i gruppen sina

första tankar och idéer. Under det första mötet fick alla tillfälle att delge varandra

vad de hade tänkt att fokusera sitt skrivande på och hur de tänkt att fortsätta med

sitt arbete. Efter varje dragning diskuterades innehåll och upplägg. Till möte två,
tre och fyra hade alla arbetat vidare på sina kapitel och skickat ut dem till alla i

gruppen innan varje möte. Samma procedur med diskussion och kritik upprepa

des. Under möte två fick gruppen tillfälle att träffa Vägverkets projektledare som

höll i arbetet med STEFUS. Dessa frågades ut grundligt och kunde ge svar på
många oklarheter.

Under möte tre diskuterades också vilka likheter som fanns mellan allas kapi-

tel. Likheterna bestämdes ligga till grund det gemensamma kapitlet. Under det

sista mötet, nummer fyra, diskuterades antologin i sin helhet och det bestämdes att

några smärre förändringar behövdes. Dessa förändringar gjordes och antologin
delgavs Vägverket.
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I ett av gruppens direktiv står det att den ska ge förslag på lämpliga utförare av

en tillståndsmätning och den efterföljande utvärderingen. Gruppen har valt att inte

göra detta då ingen dialog har förts med andra möjliga utförare. Gruppen föreslår

istället att en arbetsgrupp sätts samman som får i uppdrag att samordna STEFUS

utvärdering. Frågan om lämpliga utförare kan då behandlas inom den eventuella

samordningsgruppen.

Gruppen har med tillfredsställelse noterat Vägverkets öppna attityd till nya och

ämnesöverskridande utvärderingsmetoder. Gruppen stöder också Vägverkets strä

van att sätta in förarutbildningen i ett mer övergripande socialt sammanhang och

på så sätt möjliggöra för nya tankar och idéer om förarutbildningens roll och nytta

i ett modernt samhälle.

Projektledare för satellitprojektet har varit Hans-Yngve Berg, VTI.

VTI Särtryck 332-1999



lnnehåH

Inledning

Tankar och idéer från fem kompetenser

Några tankar utifrån frågeställningen Vad anser jag bör utvärderas
för att kontrollera om STEFUS gett någon effekt?
Widar Henriksson

En utvärdering av STEFUS med etnologiska glasögon
Håkan Andréasson

Förslag på utvärdering och uppföljning av STEFUS ur ett
tillämpat trafiksäkerhetsperspektiv

Hans Yngve Berg

Ett stegvist förarutbildningssystem för att minska skaderisker bland
nyblivna förare. Förmätningsbehov ur ett socialmedicinskt perspektiv
Lucie Laflamme

Förslag på en modell för utvärdering av en ny förarutbildning
Jan vaer

Författarpresentationer

VTI Särtryck 1332 1999

16

25

33

40

46



VTI Särtryck 332 1999



1 Inledning Därför STEFUS
STEFUS eller _ST_Egvis EöraerbildningsSystem är en företeelse som kanske inte
säger så mycket för den eller de som inte varit involverade i utvecklingsarbetet

kring den, förhoppningsvis, kommande nya svenska förarutbildningen. För att ge

läsaren av denna antologi möjlighet att förstå vad STEFUS står för och därigenom

få en möjlighet att värdera det som föreslås kommer en kort historisk tillbakablick

att ges om STEFUS ursprung och vad som skiljer STEFUS från många länders

Graduated Licensing System, GLS.

STEFUS ursprung
I USA, New Zeeland, Australien och Kanada finns det många benämningar på

olika licensieringssystem. Tre system, conventional licensing, probationary

licensing och provisonal licensing speglar körkortslicensieringens historia och

utveckling genom 1900 talet. I conventional licensing eller konventionell licensie-

ring, får man efter att ha genomgått några enklare kontroller sitt körkort och anses

därmed vara en färdigutbildad förare. Det kända faktum att unga förare har en

alldeles för hög olycksrisk har gjort att enskilda stater eller länder har modifierat

denna licensiering till att bli en probationary licensing eller på svenska körkort

på prov eller provlicens . Som namnet antyder har förare med ett körkort på

prov en prövoperiod där körkortet lättare kan dras tillbaka jämfört med en förare

som har genomgått sin prövoperiod. På detta sätt försöker man uppmuntra nybör

jare att köra säkert genom att straffa dem om de inte gör det (Mayhew & Simpson

1996a). För att få ytterligare en möjlighet att minska olycksrisken hos nyblivna

förare har provisonal licensing införts på flera håll i världen. Detta system liknar

prövosystemet men har en viktig skillnad.

Vill man översätta provisional licensing (TL) till svenska blir det ungefär

tillfällig eller interimistisk licensiering. Som namnet antyder innebär detta

system att förare med ett tillfälligt körkort befinner sig i ett stadium mellan elev

och färdig förare till skillnad från prövosystemet där en förare anses färdigutbil

dad i och med att han/hon klarat av de prov som gäller. En viktig skillnad finns

dock. I TL-systemet utgår man från att nyblivna förare är oerfarna och att det

finns vissa situationer där nya förare får en betydligt högre risk jämfört med

erfarna förare. Detta har medfört att vissa restriktioner har införts gällande när, var

och hur en TL-förare får köra bil. Det tillfälliga körkort eleven får kan dras till
baka om de olika restriktionerna inte följs och eleven får då börja om med sin

övningskörning under överinseende av en handledare.

GLS lika med utbildningsform

GLS styr till största delen endast formen eller ramverket för en förarutbildning.

GLS fokuserar inte på utbildningens innehåll. Mayhew och Simpson (1996b) har

uppmärksammat detta. De anser att utbildningens innehåll måste följa de olika

stegen i GLS. De anser också att man måste förändra dagens förarutbildning så att

utbildningen mer påverkar vissa kända nyckelområden som har ett samband med

unga bilförares höga olycksrisk.

STEFUS fokuserar både på innehåll och form
I utredningsarbetet (VV 1998) kring STEFUS har man tagit fasta på det faktum att

GLS mer fokuserar på utbildningens form och inte på dess innehåll. Sverige har
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dessutom genom den nya 16 årsgränsen och den tvååriga prövotiden efter körkort

redan en utbildningsform som liknar GLS. STEFUS fokuserar därför mest på att

förändra förarutbildningens innehåll. Givetvis måste STEFUS få ett ramverk som

harmonierar med dess form men tyngdpunkten ligger på vad utbildningen bör

innehålla.

I Vägverkets målbild för STEFUS framgår att det system som eftersträvas ska

ge den blivande bilföraren en lärandesituation med lång tidsrymd och ge en

personlig kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad som karaktäriseras av säkerhet

och en väl genomtänkt struktur (VV 1998). Vägverket framhåller också att det

nya förarutbildningssystemet i större utsträckning än i dagens system ska ge grup

pen nyblivna förare en skaderisk som mer liknar gruppen erfarna förare (VV
1998). Dessutom vill man skapa ett utbildningssystem som är belönande och inte

bestraffande. Detta kan ta sig uttryck i att eleven får större och större frihet ju

närmare uppkörning han/hon kommer. Det kan till och med tänkas att elever med

vissa restriktioner får öva på egen hand några månader innan uppkörning (VV

1999).

STEFUS av idag är under uppbyggnad och är för tillfället mer ett sätt att tänka

än ett färdigt förslag. Denna rapport ska ses som en del i VV:s utredningsarbete

och som hjälp till att utveckla STEFUS till att bli 2000-talets nya svenska förarut

bildningssystem.

Referenser

Mayhew, D. & Simpson, H. (1996a) Types of Licensing Systems, Transportation

Research Circular, April (458), pp. 13-18.

Mayhew, D. & Simpson, H. (1996b) Efectiveness and Role of Driver Education

and Training In a Graduated Licensing System, Ottawa, Traffic Injury

Research.

Vägverket (1999) Personlig kommunikation, P O Grummas Granström, Borlänge,

Vägverket.

Vägverket. (1998) Utredningen om ett stegvist förarutbildningssystem Del

rapport. Publikation 1998:l 14, Borlänge, Vägverket.
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2 Tankar och idéer från fem kompetenser
Det kan direkt konstateras att när fem representanter från olika forskarmilj öer sätts

samman och ges möjlighet att i ett eget kapitel skriva ner sina tankar och idéer

uppstår dynamik som kan vara svår att sammanfatta så att både djupet och skär

pan i det som enskilt skrivits bibehålls. Läsaren av denna antologi uppmanas där-

för att själv bilda sig en egen uppfattning genom att läsa de fem enskilda kapitlen

som ligger till grund för detta gemensamma kapitel.

När man läser igenom alla kapitel är en första tanke att det inom gruppen är en

stor spännvidd vad gäller metodik och syn på hur ny kunskap bör genereras. Det

man också slås av är att skillnader på detaljplanet blir till likheter på en mer gene

rell och övergripande nivå. Några väsentliga och gemensamma utgångspunkter

som kan skönjas är:

0 Att man hela tiden måste se till helheten. Ingen del får ses enskilt utan måste

bedömas utifrån det sammanhang det verkar i

0 Formerna för den nya utbildningen är ännu inte framtagna. Allt som görs fram

till dess måste ses som en process. När utbildningssystemet är satt i funktion

får det inte ses som ett statiskt system utan som en del i en föränderlig värld

och då förändras i samma takt som omvärlden gör det

0 För att möjliggöra en bred acceptans och därigenom en lyckad introduktion

måste en folklig förankring ske och rätt tidpunkt för introduktion väljas

0 En bred och mångvetenskaplig utvärdering är ett måste

0 Utbildningssystemet och utvärderingsdesignen av STEFUS måste vara fram

tidsinriktad för att kunna verka i många år framåt

0 Ett nytt utbildningssystem ska öka trafiksäkerheten och förbättra hälsotillstån-

det i Sverige. En utvärderingsdesign måste kunna ge svar på dessa frågor

För att en utvärdering ska kunna bidra till att uppnå ovanstående utgångs-

punkter ses följande behov:

. En mångfald av förmätningar och studier som visar på ett nuläge

0 Ständiga processmätningar och uppföljningar under reformens införande

0 Eftermätningar för att kunna se förändringar. Eftermätningar ska kunna kopp-

las till förmätningar

Två övergripande strategier när det gäller utvärderingen förordas:

0 En longitudinell ansats dvs. att samma personer eller frågeställningar följs

under lång tid och en tvärsnittsansats dvs. att nya grupper eller frågeställningar

följs i jämförbara faser med tidigare insamlade data

0 Kvantitativ och kvalitativ metodik i kombination

Följande datainsamlingsmodeller bör nyttjas. Alla data ska kunna kopplas till

varandra:
0 Data på aggregerad nivå t.ex. statistik på samhällsnivå)

0 Data på gruppnivå ( ex enkäter, gruppintervjuer)

0 Data på individnivå (ex livshistorier, djupintervjuer)

Utvärderingarna måste ges olika tyngdpunkt. Följande områden anses extra

viktiga att beakta:

VTI Särtryck 332-1999 3



0 Allmän olycksstatistik t.ex. antal döda, skadade, olyckor och incidenter. Varje

mått ska kunna delas upp på grupp, tid eller körd km i olika miljöer, genus,
geografi och sociala/etniska grupper

0 Genus, geografiska områden och sociala grupper

0 Hur utbildningsmetodiken teoretiskt och praktiskt fungerar

0 Värdering och attityd till trafiksäkerhet i allmänhet och till den nya förarutbild-

ningen i synnerhet

0 Beteende

0 Olika ramar (t.ex. ekonomi, tid, biltillgång etc.) som försvårar eller underlättar

för en förarutbildning

Utvärdering i tre nivåer:

0 Nivå 1, lägsta acceptabla nivå för vetenskaplig korrekthet som inte får under-

skridas

' Nivå 2, ett önskvärt läge där balansen bredd och djup är lagom

0 Nivå 3, mycket omfattande utvärdering med större mängd material och mycket

hög tillförlitlighet

Nedan kommer en modell som är konstruerad utifrån den fem enskilda kapitlen

att presenteras. I modellen fokuseras det på fyra huvudområden; efekter, proces

ser, kunskap och metodutveckling. I effekter ingår, för trafiksäkerhetsforskningen,

traditionella frågeställningar som mått på antal döda, skadade, olyckor, expone

ring, attityder, beteende etc. Dessa mått bör kunna användas för att kunna värdera
om en måluppfyllelse nåtts och för att ge en förklaring till detta. I processer ingår

mer mjuka frågeställningar som hur och varför nyttjas systemet som det görs?

nyttjar olika grupper systemet olika och varför? hur har utredningsarbetet med

STEFUS fungerat? etc. Kunskap finns med för öka möjligheten att förklara olika

utfall och för att sätta in förarutbildning och körkort i ett övergripande samhälle

ligt sammanhang. Metodutveckling finns med för att öka kvaliteten på utvärde

ringen av STEFUS. Studierna under metodutveckling föreslås genomföras innan

STEFUS sätts i funktion.

De förslag om studier/mätningar som finns i modellen nedan har delats i tre

nivåer. De studier/mätningar som förordas för att de anses bidra till att utvärde

ringen håller en lägsta acceptabel nivå för vetenskaplig korrekthet har fet ram

omkring sig. De studier som anses bidra till att en utvärdering hamnar på en önsk-

värd nivå har enkla ramar omkring sig och studier eller mätningar som bidrar till

att en utvärdering kommer att ligga på en mycket omfattande nivå kommer att ha

streckade ramar omkring sig. I den önskvärda nivån ingår givetvis de förslag som

ingår i den lägsta acceptabla nivån. I den mycket omfattande nivån ingår alla för

slag. Varje ruta kommer också att vara utmärkt med en eller flera siffror. Siffrorna

hänvisar till ett eller flera kapitel där en utförligare information finns. Dessutom

kommer det i varje ruta finnas information om den kunskap som varje studie ger

kan användas som för och/eller eftermätning dvs. om studien genomförs före (F)

eller efter (E) det att STEFUS införs. I rutorna kan det också att specificeras om

studien är tänkt att vara longitudinell (L) och/eller ha en tvärsnittsansats (T).

Den linje som är dragen mellan boxen kunskap för implementering, förståelse

och utveckling och boxen metodutveckling finns där för att visa på att metod-
utveckling egentligen inte tillhör utvärderingsdesignen men bör finnas med för att

möjliggöra en så högkvalitativ utvärderingsansats som möjligt.
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Effekter/ | Processer | Kunskap för & Metod-

implementering, | utveckling

förståelse och
utveckling

Olyckor Olika Prakt k och Utforma tvärveten- Försäkrings-

målupp- teori Förankring - skaplig utvärder- olyckor/
Döda/ fyllelser ( 2,4,F,E,L,T) opinion - ing och samordna skador (4)

skadade acceptans utvärderingen (2,4) |
Övnings- O ika ( 2,F,E,L,T) | Prediktiva

Incidenter körning gruppers | |Grad av skada (2) | modeller (4)

nyttjande Sociala | |
Exponering Risk av STEFUS skillnader Bygga upp data- Funktions-

( 4,F,E,L,T) i skade- bas (2,4) hindrade (4)

Attityder | risker | |
Resvanor ( 5,F,E) Effekter av Utforma skydds-

Värderingar (2,3,4,5,6) ( 5,F,E,L,T) | utbildning (2) åtgärder (4)

F, E, L,T) | Geografiska |
Beteende Utrednings- och sociala Mäta fram-

arbetet - skillnader gång efter
Kunskaper STEFUS i uppfattning utbildning (2)

4,F,E om körkort |
| ( 3,F,E) Longitudinella

Införandet | studier (2)
av STEFUS Differentiella |

4,E exponeringar | VTl:s mätbil (4) |

| ( 5,F,E)
Gynnar

eller miss-

gynnar
STEFUS
ett lärande

( 4,F,E,L,T)    
 

| F=före, E=efter, L=longitudinellt, T=tvärsnittsansats, siffra=hänvisning till kapitel

 > Lägsta nivå

 

+ Önskvärd nivå 

 

E+ Omfattande nivå

Figur] Mätningar eller studier som behöver ingå
STEFUS

i en utvärdering av

För att få en större förståelse om modellens olika delar uppmanas ännu en gång

till läsning av de enskilda kapitlen. Modellen kommer troligtvis också att verka

bäst om den inte styckas upp i alltför många bitar. Vill man stycka upp modellen

måste detta göras utifrån en Väl utformad tanke och idé.
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3 Några tankar utifrån frågeställningen - Vad
anser jag bör utvärderas för att kontrollera om
STEFUS gett någon effekt?

Widar Henriksson

Min utgångspunkt
Jag representerar en inriktning som har getts den svenska benämningen pedago

giska mätningar (PM). Sett såväl i ett svenskt PM perspektiv, som ett inter

nationellt perspektiv är pedagogiska mätningar av två karaktärer, dels mätningar

av grundforskningskaraktär (psychometry), dels mätningar av mera tillämpad

karaktär (educational measurement). Pedagogiska mätningar, enligt den utform

ning som det har i Umeå, har tonvikt på tillämpningsperspektivet men har också

inslag av ett grundforskningsperspektiv.

Allmänt uttryckt kan mätningar utformas på olika sätt. En mätning kan exem-

pelvis utföras som en strukturerad intervju där erhållna data sorteras och kategori

seras och bildar sedan mätningens resultat. Mätningar kan också genomföras

utifrån att man administrerar en enkät eller ett attitydformulär. En domares

bedömning, utifrån ett definierat regelsystem, är ytterligare ett exempel på en

mätning liksom den bedömning som en förarprövare gör av en körkortselevs kun

skaper och färdigheter. I det senare fallet är kravet att regelsystemet utgörs av en

modell över vilka kompetenser som ska bedömas, och även hur dessa kompeten

ser ska vägas ihop för att resultera i en sammanfattad bedömning; god

känd/underkänd.

En mätning kan också ha karaktär av ett standardiserat test, exempelvis mät

ningar av förmåga att genomföra akademiska studier (högskoleprovet) eller mät

ning av kunskaper och färdigheter i matematik i gymnasiets årskurs tre (nationella

prov). Det teoretiska körkortsprovet är ett annat exempel på en mätning som

utformats som ett standardiserat test.

Som framgår av ovanstående har således begreppet mätning olika innebörd i

olika sammanhang och slutsatsen är också att en mätning kan ge data som har

olika karaktär. Just detta faktum - att data kan (och har) olika karaktär, är en

mycket viktig fråga att ta hänsyn till när man beskriver, analyserar och värderar

resultatet av en mätning. Ytterligare en viktig aspekt på en mätning är att mät

ningen ska vara tillförlitlig (reliabilitet) och relevant (validitet). Sett i ett förar

prövningsperspektiv innebär det förstnämnda att en mätning (bedömning) av en

elevs färdigheter ska utfalla på exakt samma sätt, oavsett vilken förarprövare som

gör bedömningen. Fråga om validitet inriktar på huruvida man som förarprövare

verkligen observerar de relevanta indikatorerna på förarfärdighet.

Avslutningsvis vill jag också hävda att den inriktning som jag representerar

(PM) har som ledstjärna för sin verksamhet att alltid ta hänsyn till såväl mätning

ens reliabilitet och validitet som att erhållna data, beroende på hur mätningen

genomförts, är av olika karaktär.
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Olika modeller för ett stegvist förarutbildningssystem

(STEFUS)
Av tillgängliga styrdokument framgår att olika modeller för STEFUS ska utarbe
tas. Detta framgår exempelvis av såväl Vägverkets Projektdirektiv för utrednings-

uppdrag avseende stegvist förarutbildningssystem (Vägverket, l998c) som

Vägverkets Direktiv för satellitprojektet Vetenskaplig utvärdering (Vägverket

1998d). Idet senare dokumentet uttrycks detta på följ ande sätt:

skall ett eller flera förslag till ett stegvistförarutbildningssystern med till-

hörande körkortsadministrativa åtgärder lämnas (s 4).

I anslutning till detta vill jag således införa något nytt, som inte står i vårt upp-

drag, men som jag finner angeläget (jag motiverar i nästa stycke). Jag kallar detta

förankring.

Förankring

Ett genomgående intryck, och även en uttalad rekommendation från utländska

företrädare med erfarenhet av GLS (Graduated Licensing), är att opinionens

inställning är mycket avgörande för ett lyckat resultat. I exempelvis Vägverket

(1998b) återges också detta faktum på följ ande sätt:

det är absolut nödvändigt att läsa av Opinionen för Olika system

modeller innan en modellföreslås (Bilaga 2, s 9).

Jag delar till fullo denna inställning och min egen tolkning är att, oavsett inne

håll och utformning av STEFUS, är det helt avgörande att i förväg förankra till

tänkta principer och åtgärder hos berörda intressegrupper (beslutfattare, allmän

het, utbildare, elever, föräldrar etc.).

Detta innebär också att man måste ställa förväntade effekter av en åtgärd i

relation till huruvida åtgärden har acceptans och stöd hos berörda där det sist-

nämnda har större betydelse än det förstnämnda.

En fråga som också kan ställas är huruvida grupperna varierar i betydelse, dvs.

om någon grupps (positiva) inställning till en föreslagen modell för STEFUS är

viktigare än någon annan grupps inställning? Även om jag är medveten om att
frågan är svår att ta ställning till måste man, för att kunna väga ihop enskilda

gruppers uppfattning till en total som kan ligga till grund för en sammanfattad

värdering, göra ett sådant ställningstagande.
Förutsatt att man tagit ställning till vilken modell för STEFUS som är mest

optimal återstår att marknadsföra denna modell. Jag utnyttjar således medvetet

begreppet marknadsföring och tycker mig även ha stöd för detta utifrån de

erfarenheter som redovisats av ansvariga för införandet av ett stegvist förarutbild

ningssystem i Toronto (Vägverket, 1998b).

Detta leder i sin tur fram till följ ande behov av en genomtänkt marknadsstrategi

(några exempel på innehåll):
elever - att inte säga restriktioner utan i stället säga möjligheter

att de inte kan erhålla körkortet före 18 år, men att de ges
möjligheter till övning i syfte att tillskapa en erfarenhet (som är

något positivt)

en definierad kostnadsram, ex 8.000 kr

att de tilldelas en viktig roll

att de har ekonomiska betingelser för sin verksamhet

föräldrar

körskolorna
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myndigheten att utbildnings- och skyddsåtgärder samt administrativa åtgärder

kan kontrolleras

samhället - att STEFUS är lönsamt , i termer av exempelvis mindre

olycksfrekvens och högre nivå vad avser trafikkunskap.

I detta sammanhang är det också relevant att omnämna att berörda aktörers

synpunkter på ett preliminärt förslag på ett stegvist förarutbildningssystem

inhämtats via ett förenklat remissförfarande (Vägverket 1998e). Några av de syn

punkter som framfördes var exempelvis behovet av relevans, kostnader för

skyddsåtgärder (samhället), kostnader för STEFUS (elev, förälder), vem som ska

göra vad i ett utbildningssystem (körskolorna) etc. Sammanfattningsvis indikerar

utfallet av detta förenklade remissförfarande också mycket klart på behovet av en

förankring och en genomtänkt marknadsstrategi.

Vårt uppdrag
För att komma till insikt om innebörden i vårt uppdrag har jag utgått från

Direktiv för satellitprojektet Vetenskaplig utvärdering (Vägverket 1998d) och

formuleringen av uppdraget i detta dokument. Min tolkning av det skrivna är att vi

ska ge förslag på beskrivningsvariabler avseende tillståndet inom svensk förarut

bildning. Dessa variabler ska kunna användas för att beskriva tillståndet inom

förarutbildningen FÖRE och EFTER en utbildningsreform, dvs. före och efter

STEFUS. Låt oss kalla denna del av vårt uppdrag för en tillståndsbeskrivning.

Tillståndsbeskrivningen
Den svenska förarutbildningen är således uppdelad på en teoretisk utbildning och

en praktisk utbildning. Kunskaper och färdigheter mäts, dels via ett teoretiskt

prov, dels via ett praktiskt förarprov. Vägverket har också, i sin egenskap av

ansvarig myndighet, utformat måldokument för såväl den teoretiska som den

praktiska förarutbildningen (se exempelvis VVFS 1996: 168).

Tillståndsbeskrivningen ska således inriktas på att identifiera relevanta

beskrivningsvariabler som ger reliabel och valid information om tillståndet före

och efter införandet av STEFUS för den teoretiska och den praktiska förarutbild-

ningen.

Ett problem som naturligtvis försvårar ett exakt ställningstagande till vilka

beskrivningsvariabler som ska väljas för såväl den teoretiska som den praktiska

utbildningen är att vi i detta läge inte har exakt kunskap om hur modellen för

STEFUS kommer att se ut i praktiken. Slutsatsen blir därför att först när vi har

denna kunskap kan vi i detalj ange vilka beskrivningsvariabler som är relevanta.

Beaktat detta är en generell strategi för att utforma tillståndsbeskrivningen att

strukturera beskrivningen i termer av vilka intressegrupper som är aktörer (elever,

föräldrar, körskolor, myndigheter etc.). Ett annat sätt att strukturera beskrivningen

är att fokusera förarutbildningen i termer av de tre komponenterna; mål, utbild

ning och kontroll. Det sistnämnda innebär exempelvis att man för det första ska

jämföra måldokumenten, för det andra att man ska jämföra hur utbildningen

genomförs och för det tredje att man ska jämföra hur kontrollen utformas för den

nuvarande förarutbildningen (=före) i relation till den förändrade förarutbild-

ningen (STEFUS). I samtliga fall görs en uppdelning på teoriutbildning och

praktisk förarutbildning.
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Utvärdering

Förutom en tillståndsbeskrivning anges även, i dokumentet Direktiv för satellit-

projektet Vetenskaplig utvärdering (Vägverket 1998d), i en efterföljande mening

som ska vara förklarande: Här avses mera specifikt en analys av vilka effekter....

Här finns en glidning som, åtminstone enligt mitt synsätt, inriktar på en utvärde-

ring av STEFUS i termer av Vilka effekter som denna ger (eller förväntas ge).

Denna del av vårt uppdrag kallar jag således för utvärdering.

Utvärderingen bör inrikta på relevanta resultatvariabler. Här är det angeläget

att uppmärksamma att man också ska inrikta utvärderingen på en vidare typ av

resultatvariabler. Man skulle även kunna inrikta på attityder hos föraren, via ett

innovativt grepp, dvs. variabler som inte låter sig ingå i en förmätning. Ställ-

ningstagandet är därvid att processen i sig, dvs. STEFUS, skapar något unikt och

att det är detta unika som man ska inrikta på.

Förmätningens innebörd

I vårt uppdrag Vägverket (1998d) omnämns bland annat:

Förmätningens huvudsyfte ska vara att, med olika metodik, fånga in data

som tillsammans ger en bild av tillståndet före en eventuell förändring av

förarutbildningssystemet (s 1).

Jag menar att begreppet förmätning kan ges två betydelser, dels förmätning

relaterad till eftermätning enligt konventionell designterminologi, dels förmätning

som en isolerad företeelse i syfte att erhålla indikatorer på berörda intresse

gruppers inställning till olika modeller för STEFUS (= förankring).

Vad gäller frågan om vilka indikatorer som ska väljas, och hur eventuella skill

nader mellan olika intressegruppers inställning ska värderas, torde forsknings-

litteraturen kunna ge ett antal förslag.

Om man sedan fokuserar begreppet förmätning i ett sammanhang där detta

relateras till en eftermätning (och eventuellt en processmätning) kan förmodligen

två övergripande strategier utkristalliseras; dels en longitudinell ansats, dels en
tvärsnittsansats. Det förstnämnda innebär att man följer samma personer

(intressegrupper) under en längre tid och registrerar eventuella förändringar. Tvär

snittsansatsen innebär att man indikerar förändringar över tid via en beskrivning

av grupper som befinner sig i olika faser av processen, exempelvis före-under-

efter STEFUS. I det sistnämnda fallet tillkommer, förutom det generella proble

met att erhålla ett representativt urval, problemet att åstadkomma jämförbarhet på
individnivå.

Behov av en referens

Ytterligare en viktig aspekt, när det gäller att utvärdera effekter av STEFUS, är

frågan om vilken referens som ska utnyttjas.

Det förefaller rimligt att man i detta sammanhang tillämpar dels ett nationellt

perspektiv, dels ett internationellt perspektiv för att komma fram till vilka variab-

ler som ska ligga till grund för slutsatser om eventuella effekter.

Det nationella perspektivet innebär att man, i sitt sökande efter en referens,

utgår från relevanta och tillgängliga data om körkortselever i Sverige. I ett

sökande efter variabler som anknyter till den praktiska förarutbildningen skulle
man exempelvis kunna utgå från två kategorier av körkortstagare, dels elever som

följt det gamla systemet, dels elever som följt den s.k. lö-års reformen (se exem
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pelvis Gregersen, 1997; Gregersen et al, 1998). Tillsammans med den kategori

elever som kommer att följa STEFUS har vi således en design som innefattar tre
grupper.

De frågor) som kan ställas är: Vilken information (variabler) finns tillgänglig

om de elever som följt det gamla systemet och vilken information finns tillgänglig

för elever som följt den s.k. 16 årsreformen? Vilken information är gemensam?

Tanken är således att man ska utnyttja exakt samma variabler för att erhålla en

referens för att beskriva tillståndet för STEFUS.

Det internationella perspektivet innebär att man utnyttjar de variabler som

ingått vid utvärdering av utländska motsvarigheter till STEFUS. Beaktat att man

aldrig ska tro att det går att överföra internationella iakttagelser till svenska för

hållanden är det ändå, enligt mitt synsätt, av intresse att överväga ett utnyttjande

av vissa av dessa variabler i en svensk utvärdering av STEFUS.

Metodisk ansats

Nedan beskrivs en s.k tre stegsmodell som innefattar data på tre nivåer med

koppling mellan de olika nivåerna.

Data på aggregerad nivå (:> Gruppnivå © Individnivå

(ex statistik på samhällsnivå) (ex enkäter) (ex livshistorier)

Innebörden i vad jag betecknar som en tre stegsmodell är att man medvetet

utformar en koppling mellan respektive nivå via en speciell urvalsstrategi. Data-

basens uppbyggnad gör att enskilda fall eller grupperingar hela tiden kan ses i

relation till den större populationen. Som utgångspunkt för tänkandet i olika

nivåer kan man också utgå från den s.k. faktormodell som beskrivs i Vägverket

(1998a). Innebörden i denna modell är att den utgår från ett perspektiv som inne

bär att ett förarutbildningssystem och dess delkomponenter inte ska ses isolerade
från varandra.

För att ytterligare konkretisera hur jag tänker kan man exempelvis utgå från en

databas som erhålls genom samkörningar mellan olika SCB-register. Den erhållna

databasen fungerar sedan som en urvalsram för enkäter/intervjuer/levnads

historier, genom vilka man eftersträvar att studera hur STEFUS fungerar. När man

väljer individer som ska ingå på gruppnivå från denna databas kan man med för

del tillämpa ett strategiskt urval som utgår från exempelvis ett regionalt eller ett

socialgruppsrelaterat perspektiv (exempelvis urval av regioner i syfte att inkludera

regioner med skiftande "förarutbildningshistoria"). Innebörden i begreppet strate-

giskt urval är att man väljer grupper som är intressanta med hänsyn till den eller

de problemställningar som är aktuella. Urvalet kan således betecknas som teore

tiskt begränsat (Jfr Glaser & Straus, 1967). Intervjuresultaten används för att för

söka förstå hur den sociala verkligheten hänger ihop och bör kunna uppfylla de

krav som uppställs på teoretisk generaliserbarhet även om antalet intervjuer är

relativt få (se ex Daun, 1980).

Fördjupade studier

En ansats som bör ingå i en samlad beskrivning och värdering av STEFUS har jag

gett den sammanfattande beteckningen fördjupade studier. Med detta menas att

den kunskap som etablerats via de två nivåerna ska ligga till grund för ytterligare
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en kompletterande datainsamling i syfte att belysa eventuella skillnaders upp
komst och orsak.

Den metod som förväntas bli aktuell är intervjuer med valda elever och katego

rier av elever. Såväl avvikelser från mönster i data som erhållits på de två över-

ordnade beskrivningsnivåerna, som uppkomna kunskapsluckor, samt reviderade

och nya hypoteser om skillnader i olika avseenden, kan utgöra bas för den nya

datainsamlingen och fördjupade studier. Formen för denna datainsamling avgörs

efter analys och värdering av erhållna data på de två överordnade nivåerna men

det förtjänar att uppmärksammas att den inte med nödvändighet, dock troligtvis,

kommer att ha den s.k. kvalitativa ansatsens förtecken.

Kvalitativ-kvantitativ

I många sammanhang används begreppen kvalitativ och kvantitativ ansats som

om det vore två helt väsensskilda företeelser. Enligt mitt synsätt är dock båda

exempel på mätningar där resultatet av mätningen ger data av olika karaktär. En

s.k. kvalitativ mätning ger i många fall data som ligger på nominal- eller ordinal-

nivå (se ex Andersen & Finn, 1996). I det förstnämnda fallet klassificeras den

information som erhålls via mätningen i kategorier och i det senare fallet resulte

rar mätningen i data som kan kategoriseras men dessutom även ordnas. En s.k.

kvantitativ mätning resulterar ofta i att man erhåller data som föreligger på en

högre metrisk nivå, exempelvis intervall- eller kvotnivå.

Oavsett om mätningen resulterar i att man erhåller data som föreligger på

nominal ordinal intervall- eller kvotnivå gäller exakt samma krav på mätningens

tillförlitlighet (reliabilitet) och relevans (validitet). Uttryckt på ett annat sätt måste

således en kvalitativ ansats uppfylla exakt samma krav på tillförlitlighet och rele-

vans som en kvantitativ ansats (se ex Wolming, 1998). Ansatsen i de mätningar

om genomförs i de fördjupade studierna bör således kännetecknas av kvalitativ

design enligt den innebörd som exempelvis Janesick (1994) och Morse (1994)
utformat.

Analys av data som har olika karaktär

Det finns i många sammanhang en påtaglig förtjänst i att utforma en design som

resulterar i att man erhåller data av olika karaktär, eller annorlunda uttryckt

data som föreligger på olika metrisk nivå. Den metodiska ansats som jag före

språkat för utvärderingen av STEFUS (en s.k. tre-stegsmodell) utgör ett exempel

på en design som förväntas ge data på olika metrisk nivå.

Sett i detta perspektiv av att erhållna data med största sannolikhet har olika

karaktär är det viktigt att också uppmärksamma att den analysmetod som utnyttjas

måste ta hänsyn till detta faktum. Ett sätt att göra detta är att göra en åtskillnad

mellan parametrisk och icke-parametrisk metod där den sistnämnda metodkate

gorin utnyttjas i de fall då data föreligger på nominal eller ordinalnivå (se ex

Henriksson, 1996).

Behov av en multivariat analys

En studie av den karaktär som en utvärdering av STEFUS representerar innefattar

många variabler av olika karaktär. Skolningsprocessens mångfacetterade karaktär,

tillsammans med olika elev-, skol-, och systembetingelser, ställer krav på att mät-

ningar görs av många variabler i olika sammanhang. En analys i syfte att beskriva
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orsaksfaktorer och komma fram till förklaringar bör därför vara kapabel att samti

digt beakta de många variabler som beskriver dessa sammanhang.

De matematiska och statistiska procedurer som i många fall är förknippade

med denna typ av analyser, s.k. structural equation modeling, fortsättningsvis

betecknade SEM, har i många fall varit utvecklade sedan många år men i prakti-

ken gjorts tillgängliga först i och med en dator- och programutveckling. SEM kan

sägas vara en vittomspännande statistisk ansats för att testa modeller och hypote

ser om relationer mellan observerade och latenta variabler (Hoyle, 1995). Det

finns idag också ett antal dataprogram som kan hantera de flesta typer av modeller

med varierande villkor (se exempelvis Arbuckle, 1997).

Samtidigt är det också angeläget att uppmärksamma att de statistiska tekniker

och metoder som sammanfattat går under beteckningen SEM inte ersätter det

klassiska begreppet experimentell manipulation som grund för uttalanden om

kausalitet. Maruyama (1998) uttrycker detta på följ ande sätt:

They cannot provide that any cariable causes another variable. At the same

time, however, they also do not accept as truth an assertation that causality

can and hould be examined only through experimentation. Rather, they

provide an alternative and complementary methodology to experimentation

for examining plausibility of hypothezied models (p 6-7).

Ansatsen är dock, enligt mitt synsätt, speciellt lämpad i sammanhang som

exempelvis STEFUS, dvs. där variabler inte har manipulerats och där gruppjäm-

förelser inte kan baseras på i förväg ekvivalerade grupper, men där en stor mängd

variabler av olika karaktär finns att tillgå. Av intresse i detta sammanhang är

också att nämna att Kaplan & Elliot (1996) inom ramen för SEM approachen

redovisar ett, som de betecknar det, didaktiskt exempel på hur man kan analysera

hierarkiska data av den typ som, enligt min skisserade tre-stegsmodell, ska

insamlas inom ramen för en utvärdering av STEFUS. Med hierarkiska data avses

exempelvis att elevbeteenden observeras, att dessa elever ingår i en större grupp

vars inställning undersökts exempelvis via enkäter, att denna större grupp i sin tur

ingår i ett distrikt osv. Fördelar med att utgå från en hierarkisk struktur eller en

stickprovsdesign omnämns även av exempelvis Goldstein et al, 1993.

Det är också angeläget att uppmärksamma att SEM approachen tvingar forska

ren att i förväg ge uttryck för sina tankar om förhållandet mellan samtliga variab

ler i ett dataset, exempelvis samtliga data som samlats in inom ramen för
STEFUS. Rimligheten i dessa tankar och hypoteser är sedan tillgänglig för empi-

risk prövning. Processen är således stegvis. Först etableras hypoteser om rela

tioner mellan observerade data och till grund för dessa hypoteser kan ligga, som

eventuellt kommer att vara aktuellt i fallet STEFUS, resultat från tidigare forsk-

ning. Härledda hypoteser utsätts sedan för statistisk prövning där rimligheten i

respektive hypotes tilldelas en sannolikhetsutsaga.

Vad bör utvärderas för att kontrollera om STEFUS gett
någon effekt?
Av den beskrivning som jag hittills har gett torde det framgå, om än inte i detalj,

hur jag ser på frågorna vad, varför och hur i anslutning till utvärderingen av

STEFUS. Detta beaktat har jag i det nu följ ande avsnittet inriktat min beskrivning

på att exemplifiera hur man, via ett för trafikområdet kanske nytt men enligt mitt
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synsätt innovativt - sätt skulle kunna angripa problemet att utvärdera effekten av

STEFUS. Jag uttrycker mina tankar som ambitioner, och i att satser.

a. Att tillskapa en databas där data av olika karaktär ingår. Här är således tanken

att man ska samla all relevant information som kan ligga till grund för en
utvärdering i samma databas och att denna databas är strukturerad enligt den
strategi som omnämndes ovan under rubriken Metodisk ansats . Denna data
basuppbyggnad ställer krav på, dels samkörning av redan befintliga register,
dels insamling av ny kompletterande information på olika nivåer. Förmodligen
krävs också Datainspektionens tillstånd för att kunna åstadkomma en koppling

mellan de olika nivåerna eftersom en sådan koppling utgår från att enskilda

personer kan identifieras.

b. Att försöka nyansera mätningen av effekter och av beroendevariabeln. Dvs. att

inte enbart utnyttja antal döda som effektvariabel (beroende variabel) utan att

försöka åstadkomma en kontinuerlig skala med definierade positioner någon

form av skadeindex i exempelvis 21 skalsteg där den ena ändpunkten (=20)

innebär dödsfall och den andra ändpunkten (=O) innebär ingen skada. Utan att

ha någon ingående kunskap om detta område tycker jag mig veta att det finns

skalor som redan utnyttjas, exempelvis för att mäta grad av invaliditet. Finns

det andra skalor/prototyper som används, vilka vi kan utnyttja eller modifiera,

eller ska vi utveckla en egen beroendevariabel?

c. Att utveckla metoder/strategier för hur man mäter effekter av utbildning under
förvärvandefasen, dvs. under den tid som fortlöper från det att man påbörjar en

körkortsutbildning till dess att man förvärvat ett körkort. Med utbildning avses

såväl teoriutbildning som praktisk förarutbildning. Den fråga som är relevant

att ställa är om den typ av utbildning som är aktuell vid körkortsutbildning

skiljer sig från annan utbildning? Beroende på hur man svarar på denna fråga

utformas en effektmätning och enbart i det fall då ställningstagandet är att

utbildning inom körkortsområdet är något unikt och väsensskilt från annan

utbildning blir det fråga om en innovativ metodutveckling i syfte att komma

fram till hur man mäter utbildningseffekter.

d. Att utveckla metoder/strategier för att mäta framgång efter körkortsutbild

ningen. Tanken är således att man inte ska mäta framgång i termer av miss

lyckande. Självklart är olyckor en viktig variabel, men ställningstagandet är

att man ska försöka få fram såväl individrelaterade indikatorer som omgiv

ningsrelaterade indikatorer som återspeglar framgång efter körkortsutbild
ningen. Med individrelaterade indikatorer menas körbeteenden som utmärker

en framgångsrik förare en observation av föraren. Med omgivningsrelaterade

indikatorer avses en observation av föraren i en omgivning, exempelvis en

omgivning som leder till framgång en observation av omgivningen. Det är

också viktigt att uppmärksamma att identifiering av omgivningsrelaterade indi

katorer inte innebär att man observerar i vilka omgivningar som flest olyckor

sker. Ansatsen är snarare att identifiera hur omgivningar som leder till fram

gång för den nyutbildade körkortsinnehavaren ser ut.

e. Att utveckla praktiska rutiner och metoder för att utforma en samlad tvärveten-

skaplig ansats. Vi har således, via arbetet i vår grupp, insett att det finns
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mycket klara fördelar med en tvärvetenskaplig ansats. Men, den fråga som

således infinner sig är hur det ska gå till? Även här blir frågan om man kan dra

nytta av de erfarenheter som redan gjorts angående tvärvetenskapligt arbetssätt

eller om vi ska utveckla innovativa metoder/strategier för att optimera vårt

arbete?

Att utveckla en metod för longitudinella studier livslinjestudier för att

beskriva före-under efter körkortsutbildningen. En form av metodutveckling

skulle exempelvis kunna vara att utnyttja någon form av livslinjestrategi där

man försöker ringa in kritiska händelser som gynnar/hämmar körkortsförvär

vandet. Tanken är således att man väljer ut ett antal elever som man följer

under perioden före under efter STEFUS. Datainsamlingen genomförs vid
strategiskt valda tidpunkter och innefattar såväl upprepade mätningar av samma

begrepp och attityder som mätningar som är unika för respektive tidpunkt.

Att tillskapa tilltro till den goda utbildningens efekt, dvs. bra utbildning ger bra

resultat. Mitt ställningstagande är att även om man inte kan påvisa effekt av

utbildning via en mätning så innebär inte detta nödvändigtvis att utbildningen

saknar effekt det kan vara fel på mätinstrumentet, eller man kan ha använt

fel mätinstrument! Det finns uppenbara risker med att utvärdera en utbildning i

termer av misslyckanden eller frånvaro av framgång. Låt oss exempelvis utgå

från att man (som man faktiskt ofta gör inom körkortsområdet) baserar mät

ningen på en negativ aspekt, dvs. på olyckorl. Min tes är därför att man måste

tro på den goda utbildningens effekt.

. Att utveckla och anpassa individuella inlärningsmetoder för pojkar och flickor.

Mitt ställningstagande är att det föreligger sådana skillnader mellan pojkars och

flickors inställning och värderingar att man, för att optimera inlärningsproces

sen med avseende på kön, måste utforma specifika strategier för pojkar och

flickor. Här behövs således en metodutveckling.

Att utnyttja skolan som en resurs för skolningsprocessen. Ställningstagandet är

att skolan med största säkerhet skulle kunna fungera som arena för en medve

ten påverkan i syfte att åstadkomma en förändring av de attityder som hämmar

ett trafiksäkert uppträdande och beteende. Metodutvecklingen skulle således

innebära att man utvecklar metoder för att innefatta skolan i skolningsproces

sen.

 

14

1 Jfr att man skulle utvärdera effekten av läkarutbildningen i termer av

hur många dödsfall, eller bestående men, som den examinerade läkaren

förorsakar under sina första år som läkare!
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4 En utvärdering av STEFUS med etnologiska
glasögon

Håkan Andréasson

Min kännedom och kunskap om vad STEFUS stod för var i det närmaste obefint

lig när jag blev tillfrågad om att vara med i en grupp som skulle föreslå olika

vetenskapliga utvärderingar av de kommande förändringarna inom det svenska

utbildningssystemet för körkort. Efter att ha läst in mig på bakgrunden till pro-

jektet klarnade bilden något. Jag noterade att det fanns tydliga signaler om ett

behov av en vid och genomarbetad utvärdering med många discipliner inblan

dade, Vilket jag ser som oerhört Viktigt och positivt.

Ett sådant utanförskap som jag representerar kan i sammanhanget ha både

positiva och negativa värden. Det kan vara en fördel såtillvida att man låter

annorlunda och nya idéer få spelrum, något som kan vara svårt inom en etablerad,

traditionell utredningsorganisation. Samtidigt är det givetvis en brist att inte ha

deltagit i processen så långt den framskridit, eller ha en bredare kunskap eller mer

realistisk känsla för hur reformen verkligen så småningom kommer att landa.

Glappet mellan visionära idéer och en realpolitisk verklighet kan många gånger

vara gigantiskt. Men sådana har förutsättningarna varit, och då det också varit

uppdragsgivarnas uttryckliga önskemål om en bred syn på den förestående föränd-

ringen - en sådan tillståndsbild bör vara bred och inte bara omfatta traditionella

olycksdata har arbetet kommit att kännas Väldigt stimulerande.

Den forskningsmässiga erfarenhet jag har av just ungdomar och trafik härrör

sig från en kvalitativ intervjustudie som genomfördes 1995 1996 med 17-åriga

gymnasister i Göteborg och Kungsbacka (Andréasson & Sjöberg 1996). Syftet var

att se på de ungas resvanor i stort, deras syn på bil och kollektivtrafik samt få en

uppfattning om de rådande framtidsbilderna gällande resvanor. Bland de viktigare
indikationerna som framkom var att körkortstagandet och framför allt -

tankarna på att skaffa egen bil var lågprioriterat, samt att ungdomarna med

bestämdhet markerade mot föräldragenerationens slentrianmässiga användande av

bil. Det är viktigt att påpeka att studien har omfattat en storstad på landsbygden

gäller andra förhållanden. Annika Sjöberg har i ett pågående, ännu oredovisat

arbete, fortsatt att studera unga människors syn på detta. Fokus i den nya studien

har gällt 21 respektive 24 åringar, män och kvinnor, yrkesarbetande respektive

studerande. Mitt forskningsfält omfattar också resvanor bland äldre, mer etable

rade grupper med vilka kvalitativa intervjuundersökningar har utförts. Resvanor

inom familjer i två socioekonomiskt skilda områden i sydvästra Göteborg har

studerats (Andréasson 1993), rutiner, drivkrafter och mer eller mindre vanemäs-

siga beteenden bland bilister och kollektivtrafikresenärer har beskrivits (se t.ex.
Andreasson 1997, 1998). I centrum för min forskning står det vardagliga resandet

i en storstad sett i ett kulturellt perspektiv.

Vid den första genomläsningen av det material om STEFUS som stod till för

fogande, främst gäller detta Förstudie angående utredningen om ett förändrat

förarutbildningssystem (Vägverket, publikation 1998134) samt delrapporten

Utredningen om ett stegvist förarutbildningssystem (Vägverket, publikation
1998: 1 14), var det vissa argument som jag särskilt fäste mig vid. Dessa har kom-
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mit att få en stor betydelse i det förslag till utvärdering som presenteras längre

fram i texten. Det jag tänker på är att utredningsförslaget, enligt den huvudstrategi

som presenteras, är framtidsinriktat och skall präglas av helhetssyn och långsik-

tighet och ha sin grund i nollvisionen. Den s.k. ramfaktorsmodellen (1998: 1 14: 18)

Visar på ett illustrativt sätt detta. De idéer till vetenskaplig utvärdering som jag

skissar på i denna artikel kan sägas ha denna modell som ledstjärna och förslaget

skall ses som ett bidrag till helheten. De faktorer ur modellen som närmast är

aktuella att utvärdera enligt denna, med etnologiska glasögon framtagna skiss, är

först och främst ,,Attityder/Värderingar/Normer kopplade till trafiksäkerhet

respektive Människan som kritisk faktor och Körkortets sociala betydelse .

STEFUS som en process

Med utgångspunkt i ovanstående, samt genom de diskussioner vi inom gruppen

haft, vill jag se STEFUS som en process som i en ständig känslig avstämning med

berörda parter på alla nivåer, från departement till den enskilde körkortstagaren,

skall finna sina former. Denna process måste ha en bred förankring för att de

visionära idéerna skall vara verkningsfulla. I detta sammanhang har de veten-

skapliga utvärderingarna en viktig roll att fylla. De kan komma att peka på områ

den som är nödvändiga att ta hänsyn till, och justera efter, vid genomförandet av

utbildningsreformen. För att en förändring som STEFUS skall närma sig högsta

optimala nivå såväl vad gäller acceptans som positiva säkerhetsmässiga effekter

måste en så stor harmoni som möjligt finnas på alla nivåer.

Att ha nollvisionen som grundackord är en styrka som också andra samhälls-

sektorer borde ta efter. Tänk t.ex. på sjukvården och de brister som alltmer uppda-

gas. Jag tänker då inte bara på en ökad stress och personalbrist som kan leda till

felbehandlingar med tragisk utgång, utan också på faktorer som längre och längre

vårdköer, eller brister i efterbehandlingen av patienter, något som kan leda till

ökad ohälsa eller t.o.m. död eftersom insatser inte görs i tid. Denna utvikning görs

för att illustrera hur betydelsefullt det måste vara att ha den breda förankring som

nollvisionen för trafiken funnit i samhället. Detta trots att den i ett framtids

perspektiv kommer att innebär vissa inskränkningar i den personliga friheten och

mobiliteten.

Ett individuellt förankrat säkerhets- och ansvarstänkande bland unga män-
niskor måste ses som den absoluta grunden för ett lyckat genomförande av

STEFUS. Ett sådant har helt självklart sina bästa förutsättningar om det finns

generellt accepterat på värderingsplanet bland så breda grupper som möjligt. Den

allra bästa och ideala situationen är om det är självklart och finns latent inom

kulturen redan från början, helst inmundigat med modersmjölken . Ett exempel

på ett sådant inneboende, kulturellt accepterat tänkande är enligt mitt förme

nande attityden till alkohol och bilkörning. Rörande detta råder en djup sam

stämmighet: människor, unga som gamla, låter bli att köra bil i samband med

sådan förtäring. I nästan alla fall löses transportproblemen via planering, t.ex.

genom att istället åka kommunalt, ta taxi, eller genom att man turas om att köra

till festen, dansen, puben o.s.v. De allra flesta av dem som ertappas i trafiken med

höga promillehalter i blodet är grava alkoholister.
I anslutning till detta finns det anledning att påminna om vilken oerhört viktig

roll skolan (inklusive förskolan) skulle kunna ha vad gäller den individuella

inställningen till STEFUS. Genom att förmedla ett allmänt säkerhetstänkande,
som grundläggs tidigt, skulle också en positiv inställning till körkortsutbildningen
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kunna finnas tidigt. Istället för att se denna som ett nödvändigt obligatorium, som

bestämts uppifrån och som frestar plånboken, kunde den ses som personligt

utvecklande och berikande på samma sätt som när man frivilligt bestämmer sig

för en utbildning, t.ex. att ta fritidsskepparn och lära sig navigationsreglerna till

sjöss. (I sammanhanget måste dock påpekas att plånboksfrågan naturligtvis är

väl så väsentlig vad gäller acceptans, något som jag här bara låter stanna vid ett

krasst konstaterande.)

Det är oerhört viktigt att de unga själva på något sätt får finnas med och

påverka utformandet av reformen. Det förslag till vetenskaplig utvärdering som

jag presenterar längre fram har som avsikt att utröna hur unga människor upplever

det nuvarande systemet, och hur de ser på tänkta förändringar. Avsikten är också

att studera ungdomarnas individuella inställningar till stora livsfrågor, framtids

bilder m.m. Här finns säkert väsentliga skillnader mellan olika grupper -

pojkar/flickor, land/stad, socioekonomiska etc. - som är viktiga att utröna.

Risk och tillit
Ett flertal forskare har på 1990-talet lyft fram och önskat visa på viktiga föränd-
ringar i människors sociala och kulturella omvärldsorientering (se t.ex. Beck

1992, Giddens 1990 och Melucci 1991). Inte minst gäller detta bland nya genera

tioner unga människor, och det finns därför anledning att kort beröra några viktiga

områden som går att relatera till trafik och säkerhetstänkande. Framför allt gäller

det frågor som har med risk och tillit att göra.

Mycket kort beskrivet kan man säga att teoretikerna menar att en förskjutning

har skett bort från de lokala sammanhangen. Auktoriteter, och andra normstyrande

grupperingar, kopplade till en sådan traditionsstyrd miljö släkt, skola, kyrka,

ungdomsgrupper etc. har mist sin betydelse till förmån för mer abstrakta

system . Tillvaron präglas av att vara mer framtidsinriktad. En konsekvens av

detta blir att de egenhändigt skapade individuella personliga relationerna får en

ökad betydelse. Den tilltagande individualiseringen innebär att den enskilde, i

större utsträckning än vad som gällde tidigare, själv har att ta ställning till svåra

existentiella frågor. Det personliga förhållandet till samtiden och utvecklingen

präglas av en stigande ambivalens. Villkoren för de individuella övervägandena

ifråga om t.ex. bilkörande bär på en rad frågeställningar kring risk och tillit.

En annan hörnpelare i beskrivningarna över samtidsutvecklingen är att män

niskor blivit mer reflexiva. Olika flöden av kunskapsinhämtning problematiseras

individuellt och påverkar de sociala förhållandena. Moderna människor är inte

passiva vittnen till förändrade levnadsomständigheter, de är i högsta grad aktivt

handlande subjekt. Miljöfrågornas betydelse har kommit att ha en hög grad av

inflytande på unga människors handlande, inte minst gäller detta till den

komplexa karaktär som bilismen står för. Också ifråga om ansvars och säker

hetstänkande vid bilkörning finns det anledning att förmoda en ökande grad av

reflexivitet. Körkortet har idag ett annat värde än för tjugo år sedan, åtminstone i

urbana miljöer dit de flesta unga söker sig. Dess betydelse som vuxenmarkerare,

eller som en kraftig symbolisk markering inom en kamratgrupp, har definitivt gått

tillbaka. Så är också fallet när det gäller betydelsen av att ha egen bil. I detta finns

intressanta förändringar på Värderingsplanet som kan ha stor betydelse vad gäller

säkerhetsfrågor.
Det känns angeläget att i samband med denna mycket summariska komprime-

ring av en pågående vetenskaplig diskussion, göra vissa nyanseringar. Det är
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givetvis så att människor trots en tilltagande individualisering och en minskad

betydelse av traditioner ändå är aktivt verkande inom kulturen. Lokala samman

hang, kamratgrupper och socialisering spelar, förr liksom nu, en betydelsefull roll.

Men de gör det nu också i skenet av en ökad ambivalens och stigande reflexivitet.

Att arbeta som etnolog

Ett viktigt kännetecken för etnologin är det människonära perspektiv som utveck-

lats. Genom att intressera sig för enskilda individers subjektiva uppfattningar om

samhälleliga fenomen i stort och smått, blottläggs de sociala sammanhangen och

de kulturella faktorernas betydelse. Individer studeras som verkande inom kultu

ren där en mängd faktorer tradition, intressedominans, klassposition, individuella

färdigheter etc. - tillsammans skapar en helhet som ständigt "stäms av" i interak

tion med andra. Etnologin har hämtat mycket teoretisk inspiration från grann

discipliner som historia, sociologi och framför allt socialantropologi. Den tradi

tion som vuxit fram inom ämnet och som förmedlas till studenter på alla svenska
etnologiinstitutioner om än på varierande sätt och med olika teoretiska inspira-

tionskällor i bagaget är den kulturanalytiska. Det är här som styrkan ligger för

ämnets unika möjligheter till inlevelse, förståelse och närhet till mänskliga situa

tioner i "det lilla" utan att för den skull glömma bort "det stora" samhället.

Det finns några grundelement i den etnologiska forskarrollen - ett sätt att verka

som forskare som skiljer sig från andra ämnestraditioner (jfr. Ehn & Löfgren

1996177 87). De är viktiga vad avser såväl förståelsen av ämnet som förståelsen

av den arbetande etnologen. De betecknar också något fundamentalt betydelsefullt

som jag själv känner väl igen mig i, inte minst vad avser val av metod och analy

tiska redskap. De viktigaste av dessa presenteras här. Det gäller Inriktningen på

det alldagliga. Etnologer studerar vardagen, de små sammanhangen. Det etnolo-

giska intresset för samhället är ett annat än t.ex. sociologers eller historikers mer

makroinriktade. Vidare urskiljs Fältarbetsmentaliteten. Att arbeta med ett fält-

arbete, d.v.s. ett insamlande av material, har haft stora konsekvenser för ämnets

profil och vetenskapssyn. Att i första hand arbeta med ett empiriskt verklighets

material är ett starkt kännetecken. Ett ytterligare kännetecken är Dialogen mellan

historia och nutid. På exakt vilket sätt och hur långt det historiska perspektivet

sträcker sig skiljer sig mellan olika arbeten och avgörs bl.a. av vilket syfte forska-
ren har med studien.

Om kvalitativa intervjuer

Den mätmetod som allmänt dominerar i samhället vid vetenskapliga undersök-

ningar är den kvantitativa enkäter, frågeformulär etc. Etnologer arbetar i huvud-

sak med kvalitativa metoder, t.ex. intervjuer eller deltagarobservationer som utgör

grunden för tolkningar och slutsatser (jfr. Alvesson & Sköldberg 1994, Ehn &

Klein 1989). Intervjuer kan göras på många olika sätt och i olika varianter: ett

eller flera samtal med intervjupersonerna, gruppsamtal etc. De kan vara olika

långa samt arbeta med olika nivåer (djup). Det sätt jag huvudsakligen har arbetat

efter vill jag närmast klassificera som långa, strukturerade samtal. Detta ger de

intervjuade tid att utveckla sina åsikter och synpunkter kring vissa teman. Som

intervjuare följer man en frågelista i den bemärkelsen att vissa övergripande

teman avhandlas. Samtalen styrs inte av något krav på att exakt beta av detalje-

rade frågor. Ibland kan informanterna själva få styra intervjun naturligtvis så

länge de håller sig inom i sammanhanget relevanta områden. På det viset ges de
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intervjuade möjligheter att nyanserat utveckla sina synpunkter inom alla de grå-

zoner som inte kan täckas upp av t.ex. ett frågeformulärs olika svarsalternativ.

I en kvalitativt utförd intervju blir det möjligt att ge plats också för människors

ofta eftertänksamma och avvägda synpunkter kring olika problemkomplex. Den

"exakthet" som olika opinionsundersökningar alltid mer eller mindre strävar efter

att uppnå, utgör ingen ledstjärna för metoden med långa, strukturerade samtal. Ett

generellt exempel får illustrera detta. Individuellt ambivalenta känslor är mycket

komplicerade att få fram via ett traditionellt utformat "kryssformulär". För en

bättre förståelse och fördjupning av sådana personligt färgade åsikter krävs ett

samtal, en form av dialog, ett "tagande och givande".

Den kvalitativa intervjumetoden ger stora möjligheter att utröna och ta hänsyn

till individuella åsikter, men den innebär också tillfällen att se gemensamt förank

rade uppfattningar inom olika grupper, t.ex. skillnader i åsikter mellan män och

kvinnor eller mellan människor som lever under olika socioekonomiska omstän-

digheter. I närläsningen av ett sådant intervjumaterial går det att lägga märke till

förenande gemensamma åsikter och värderingar hos olika grupperingar. Analys

arbetet innebär att sådana mönster blottläggs och problematiseras. Nästa steg i

forskningsprocessen blir sedan att sätta in detta i ett vidare sammanhang genom

jämförelser med andra närliggande studier. När materialet tolkas sker detta genom

avstämningar med aktuella forskningsresultat, statistiska undersökningar och

annan litteratur som är relevant.

Om kvalitativa och kvantitativa undersökningar i symbios
De kvantitativa metoderna dominerar alltså forskningen. Som kvalitativt arbe

tande forskare inom en humanistisk hermeneutisk tradition kan jag många gånger

tycka att det överläget är alldeles för stort. Inte minst gäller detta inom trafik och

resvaneforskningen. Det är dock ingalunda så att jag vill ansluta mig till någon

slags uppfattning som säger att metoderna skulle vara väsenskilda , eller se det

som att det pågår en kamp mellan två skolor där det gäller att profilera sig på

bekostnad av varandra. Tvärtom menar jag att ett ökat samförstånd och samarbete

många gånger skulle vara berikande och verka för en ökning av kunskaperna. En

vetenskaplig symbios mellan dessa i sig skilda sätt att arbeta är att föredra. Precis

som i naturen där olika arter kan leva tätt tillsammans i samverkan för att bägge

tjänar på det, dock utan att inkräkta på varandras domäner, kan också vetenskaps

världen fungera. En samkörning av kvantitativt och kvalitativt har klara poänger

och jag tycker mig också ha konstaterat att det inom trafik och resevaneforsk

ningen har skett en ökning under de senaste åren vad gäller detta.

Ett sätt att arbeta är det som jag hittills praktiserat och beskrivit ovan, nämligen

att i tolkningsprocessen av det egna (kvalitativa) materialet bl.a. jämföra med

andra relevanta studier, t.ex. kvantitativa. På samma sätt kan det givetvis fungera

omvänt. Problemet är dock många gånger om nu överhuvudtaget sådant sker; i
de allra flesta fall uteblir detta helt att det då gäller att hitta forskning att kunna

jämföra med. Detta är nog tillräckligt problematiskt i sig, vilket gör att jämförel

serna ofta uteblir.
Den allra bästa arbetsmetoden erhålls självklart om ett samarbete, eller en sam

körning, finns skissad redan från början, eller byggs upp utifrån befintliga forsk

ningsresultat och antaganden. Sätten att arbeta skulle då grovt kunna beskrivas
efter två linjer (jfr. Berg 1997). Antingen genomförs en kvantitativ undersökning

först och ur de forskningsmässiga resultat som erhålls skissas på en kvalitativ
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studie som skall ge utfyllnad, kompletteringar och ökad förståelse. Ett sådant

arbetssätt kräver ett stort mått av förförståelse då underlaget för eventuella tele

fonintervjuer eller enkätstudier planeras. Enligt den andra vägen att gå fram

genomförs den kvalitativa undersökningen först. Vid bearbetning och tolkning av

det insamlade empiriska materialet utkristalliseras dominerande teman och områ

den, som sedan i sin tur ligger till grund för frågorna i en kvantitativ undersök-

ning. Även vid utformandet av de övergripande frågeblocken i den kvalitativa

undersökningen måste givetvis en förförståelse finnas. Arbetsmetoden i sig själv

är dock ett sätt att införskaffa denna kunskap då det så att säga är målgruppen för

undersökningen som själv får vara delaktig i skapandet av hur den kvantitativa

delen utformas.

Arbetsmetoderna kan självklart kombineras också på andra sätt och i olika

varianter telefonintervjuer, postenkäter, samtal individuellt och/eller i grupp

o.s.v. men det viktiga med det symbiotiska arbetssättet är att det är samma mål

grupp (dock inte nödvändigtvis samma individer) som studeras. På det viset kan

forskningsresultat bekräftas mycket tydligare, såväl i objektiv statistisk mening

som i de individuellt utformade och på djupet liggande åsikterna.

Allmänkunskap om bilsamhället, historiskt och kulturellt, i
körkortsutbildningen?

En tanke som följt mig under den tid som jag läst in mig på material med anknyt-

ning till STEFUS är det eventuella värdet av att integrera en allmänkunskap om

bilsamhället i den ordinarie körkortsutbildningen. Jag tänker då på en teoretisk

kunskap som inte omedelbart går att länka till vad som utgör gängse teori på en

körskola. Det som här åsyftas är istället en bred beskrivning utifrån ett samhälls

vetenskapligt humanistiskt perspektiv över bilsamhällets framväxt historiskt och

kulturellt. Varför har vi den form av bilism som vi har? Vad kännetecknar den?

Hur ser det vardagliga resandet ut, vad har ändrat sig under åren, vilken skillnad

är det mellan män och kvinnor när det gäller bilbruk? Vilka generationsskillnader

finns, hur kommer det att bli i framtiden? En sådan bredare kunskap skulle givet-

vis också ha sitt värde för unga människor i det stora steg som det trots allt inne

bär att bli en fullvärdig licensierad medlem i det idag dominerande sättet att indi

viduellt förflytta sig per bil.
Denna idé får väl betraktas som en liten utvikning och ligger naturligtvis utan

för mandatet med det här arbetet, men den har känts så angelägen att jag inte

kunnat låta bli att sätta den på pränt.

Hur en bred utvärdering om åsikter och värderingar kring
den nuvarande körkortsutbildningen i stort skulle kunna

utformas

Det känns angeläget att få en ordentlig bild av hur det nuvarande utbildnings

systemet för körkort uppfattas och upplevs av de unga, deras åsikter och värde

ringar. Detta för att kunna få ökad kännedom om vad som anses rätt eller fel, lätt

eller svårt, överpedagogiskt eller bortglömt etc. Efter vad jag förstått är kunskapen

tämligen bristfällig inom detta område. Det borde vara en fördel om den kunska-

pen förbättrades så att reformen kunde genomföras utgående från de sammanhang

som gäller i Sverige. I en sådan kartläggning vore det lämpligt om såväl unga som

nyligen har tagit, som håller på att ta, respektive valt att inte för tillfället ta körkort
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kommer till tals (inte minst den sistnämnda gruppen är intressant eftersom den har

Ökat under 1990-talet). Det är viktigt att beakta skillnader mellan stad/landsbygd,

män/kvinnor, yrkesverksamma/studerande, olika socioekonomiska grupperingar,

invandrargrupper o.s.v. Såväl privatister som de som går i körskolor måste få

komma till tals.

En sådan studie skulle, menar jag, inte enbart konkret upprätthålla sig vid de

praktiska/teoretiska delarna inom utbildningen och de förestående förändringarna,

eller vid frågor om vad det får kosta i tid och pengar (detta är i och för sig väl så

viktigt). Undersökningen kunde också fokuseras mot mer övergripande, kulturellt

förankrade åsikter inom rådande vardagsverklighet och livsvillkor. Den kunde

studera framtidsbilder, existentiella och livsfilosofiska frågor som engagerar de

unga. Det kan gälla åsikter om övergripande starka kulturella värden som präglar

vår samtid. Ett sådant exempel är hastighet (viktigt i det här sammanhanget)

något som är fyllt av dubbla budskap. Mycket i samhället har karaktären av att det

skall ske så snabbt som möjligt, personförflyttningar och varuleveranser skall

genomföras på ett effektivt vis. I Göteborg har i många år budbilar och cykelburna

snabbleverantörer farit fram som livsfarliga projektiler i trafiken. l bilreklamens

värld dominerar prestanda som anger accelerationsförmåga och maximal hastighet

vida överstigande den högsta tillåtna i trafiken. Reklamen kan ses som en av

många budgivare som riktar sig mot unga och på ett väsentligt sätt grundlägger en

uppfattning om hur bilen, trafiken och bilsamhället ser ut (Hagman 1999:123).
Men det är inte tillåtet att köra över hastighetsgränserna och farten dödar, det vet

vi, och det måste man ständigt förhålla sig till. Hur hanteras de dubbla budska

pen?
Andra områden som skulle kunna vara av intresse att studera är vilka uppfatt

ningar ungdomarna har om sina föräldrars socialiserande roll när det gäller bil

körande och säkerhet, hur de ser på budskap som framförs i TV och tidningar, i

musikvideos (där MC och bilar i hög fart ofta förekommer, se t.ex. den uppmärk

sammade videon med rockgruppen Cardigans och deras succelåt My Favourite

Game ), hur de skulle uppfatta det om en allmän, obligatorisk del i förarutbild-

ningen (som berör bilsamhället som fenomen, vad som har konstituerat det m.m.)

integrerades i utbildningen (kanske i skolan), vad de tycker om den rådande tra

fikmoralen, hur de skulle se på en utökad polisiär kontroll och hårdare gränser för

utdelande av fartböter m.m.

Vilket urval, vilken uppläggning kan en utvärdering ha?

En sådan här studie skulle kunna ske genom ett samprojekt där såväl kvantitativ

som kvalitativ metod ges utrymme enligt det som ovan beskrivits. Det är ange

läget att utgå från ungdomarna själva. Detta är också en grupp som kommer att

öka markant fram till år 2010. Kan man i samklang med deras åsikter utforma

betydelsefulla delar i utbildningsreformen så att det inte känns som något som

bara kommer uppifrån, måste mycket vara vunnet. Att föräldrarna vill att deras

barn skall bli säkra bilförare är väl ganska givet och odiskutabelt. Deras åsikter

behöver väl knappast kartläggas. Det intressanta är ju hur de unga blivande kör

kortsinnehavarna tänker.

Den undersökning som jag gärna skulle vilja se bör vara omfattande och tillgo

dose flera viktiga kriterier vid urvalet av de unga. Jag har här delat upp kriterierna

i fyra nivåer efter hur jag ser på prioriteringen:

22 VTI Särtryck 332-1999



1) Ålder. Det är stor skillnad på att vara 16 eller 25 år. Många unga väntar i flera

år innan de tar körkort. Förslagsvis riktar sig undersökningen mot fyra ålders

kategorier: 16 (lägsta ålder för att påbörja utbildningen), 18, 21 respektive 25.

2) Kön och bostadsort. Det är absolut nödvändigt att ha en rättvis könsfördelning

så att både pojkar och flickors åsikter finns representerade. Det är minst lika

viktigt att olika bostadsorter vad avser befolkningsstorlek finns med. För

slagsvis kan en indelning vara storstad, mellanstor tätort respektive landsbygd.

3) Utbildningsfas. Ungdomar som står i begrepp att påbörja körkortsutbild

ningen, ungdomar som håller på att ta, men också unga som valt att inte ta
körkort.

4) Socioekonomiska skillnader. Representanter för olika socioekonomiska grup-

peringar och invandrargrupper bör finnas med, liksom ungdomar som studerar

respektive är yrkesverksamma.

De områden som är viktiga att utvärdera kan delas in i åtta övergripande fråge

block:

1) Bakgrund, biografisk beskrivning.

2) Resvanor under uppväxten och i nuet.

3) Den nuvarande körkortsutbildningen.

4) Tänkta förändringar i körkortsutbildningen.

5) Säkerhet och ansvar i trafiken.

6) Synen på fart, hastighet, frihet, äventyr, trafikregler etc.

7) Möjligheter och användningsområden med eget körkort och egen bil.

8) Synen på bilen, bilismen i ett framtidsperspektiv.

Summering

Utifrån det resonemang jag fört i denna artikel, och med de avgränsningar som

angivits, ser jag det som väsentligt att en kvalitativ intervjuundersökning genom

förs inom ramen för utvärderingsarbetet med STEFUS. Syftet med denna skall
vara att studera attityder och värderingar hos ungdomar och på så sätt få viktiga

indikationer inför den förestående utbildningsreformen. Den kvalitativa studien

kan med fördel länkas samman med en kvantitativ undersökning för att ernå än

tydligare och Säkerställda forskningsresultat.
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5 Förslag på utvärdering och uppföljning av
STEFUS ur ett tillämpat trafiksäkerhetsperspek-
tiv

Hans-Yngve Berg

I titeln till detta kapitel står ordet tillämpat. Detta kräver en viss förklaring men

först ett påpekande. Kapitlet får inte ses som att det är det enda kapitel i denna

antologi som har en tillämpning i åtanke. Ordet tillämpad står med för att Väg-

och transportforskningsinstitutets (VTI) inriktning är reglerat av Sveriges

regering. I regleringsbrevet (Regeringsbeslut 21, 1997 12-18) står bl.a. att:

VTI ......... är att utföra kvalificerad tillämpad forskning och utveckling åt

myndigheter och andra uppdragsgivare inom områdena infrastruktur, trafik

och transporter. Institutets forskning och utveckling skall bidra till ett ejfek

tivare, tillgängligare, säkrare och miljövänligare trafik- och transport-

system.

Att allt ska vara tillämpat speglar mycket av det arbete som görs på VTI och

syns givetvis också i de förslag som förs fram i detta kapitel. Genom tillämp-

ningsperspektivet sätts ofta forskningsmetodiken i centrum och teoribildning får

då stå tillbaka något. För att klara av regeringsuppdraget finns också på VTI en

mängd olika kompetenser, allt från ingenjörer och kemister som jobbar med väg-

byggnad, krocksäkerhet, asfaltsfrågor och vägunderhåll mm till pedagoger,

psykologer, sociologer och medicinare som arbetar med frågeställningar där

människan sätts i centrum. De utvärderingsförslag som redovisas i detta kapitel

kan härledas till de senares kompetenser och de studier eller mätningar som före

slås i detta kapitel utgår därför ifrån många perspektiv på vad som bör utvärderas

inom ramen för STEFUS. Den metodik som föreslås är också mångfaldig. Allt

från djupintervjuer, enkäter, och registerdata till individuella beteendedata från en

mätbil. Allt för att göra den nya kunskap som tas fram direkt tillämpbar för

STEFUS utveckling.

I de förslag som redovisas i texten nedan ingår begreppen; effekt, process

analys och lärande. Dessutom ingår i texten kvantitativ och kvalitativ metod, samt

för och eftermätning. Att definiera vad de olika begreppen, metoderna och nivå-

erna står för känns därför viktigt för att få läsaren att förstå varför något föreslås.

Definitionerna av de olika begreppen utgår ifrån ett termlexikon (Egidius 1995)

men definitionerna har gjorts om något för att passa in i utvärderingen av

STEFUS.
Begreppet effekt definieras i detta kapitel som; en mätbar förändring av något

tillstånd som följd av att det nuvarande förarutbildningssystemet görs om. Effek

ten ska vara mätbar på individ , grupp och samhällsnivå. Processanalys definieras

som; att följa en social förändring gällande individers eller gruppers reaktions-

mönster, tankesätt, värderingar och beteende där varje steg ger förutsättning för

det följande steget. Lärande är ett begrepp som är mångtydigt och ofta svårt att

definiera. I detta kapitel används begreppet som; en term för inlärning där läran

det syftar till ge individer ett nytt kunnande och vetande. Begreppen kvalitativ och

kvantitativ metod syftar till två olika synsätt att införskaffa kunskap. Kvalitativt
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innebär att man undersöker hur olika typer av företeelser och händelser är

beskafade och försökerförstå innebörden i skillnaderna mellan dem och/eller hur

de inverkar på varandra. Här används oftast mjuka metoder som intervju och

observation m.m. Kvantitativ metod innebär att man inriktar sig på att nå resultat

genom att dra slutsatser utifrån mätningar av olika fenomen. Här används oftast

hårdare metoder som fysiska mätningar och enkäter. Förmätning innebär en

mätning innan STEFUS träder i kraft och eftermätning efter det att STEFUS trätt i

kraft. För- och eftermätning kan vara länkade till varandra för att möjliggöra en

kontroll om STEFUS medfört någon förändring i ett visst avseende.

Vad behöver utvärderas ur ett tillämpat trafiksäkerhets-
perspektiv?
Nedan följer förslag på tre huvudområden som en utvärdering bör fokusera på för

att man ska kunna uttala sig om införandet av STEFUS förändrat en mängd olika

nulägen eller inte. De tre huvudområdena är effekter, processer och lärande. I för

slagen nedan finns också ett område som kallas metodutveckling. Att ta med detta

område känns nödvändigt för att öka kvaliteten på olika för och eftermätningar

och därigenom kvaliteten på hela utvärderingen. Den kunskap som tas fram med

hj älp av utvärderingsförslagen nedan ska ses som en del i en kontinuerlig utveck

lingsprocess och som en kontroll om STEFUS uppnått vissa förutbestämda mål.

Ett sätt att få utvärderingen av STEFUS att bidra till detta är att följa upp olika

variabler över tid. Ett resultat eller tillstånd vid en viss tidpunkt kan då visa om

vissa mål uppnåtts eller om någon process kommit så pass långt som beräknat.

Två lika mätningar kan visa på om en utveckling skett och åt Vilket håll. Tre lika

mätningar kan visa på en trend. Flera mätningar och utvärderingar vid vissa

bestämda tidpunkter bör därför genomföras för att kunna utveckla STEFUS åt det

håll man vill.

Nedan kommer olika förslag att gås igenom.

Effekter

Olyckor, döda och skadade, exponering, attityder, värderingar och beteende

En mycket viktig variabel som måste tas med i ett utvärderingsförslag är om

STEFUS bidrar till att öka hälsan i samhället. Ett mått på detta är om olycks-,

skade- och dödsrisken bland nyblivna bilförare minskar. Ett av målen med

STEFUS är att få nyblivna förare att debutera på en lägre risknivå än idag. För att

få ett mått på utvecklingen av olyckor och risker bör man fokusera på att följa upp

polis , försäkrings- och självrapporterade olyckor. Mängd olyckor under övnings-

körning och efter körkort kan följas upp genom enkäter och registerdata. Antal

döda förare per år finns att hämta i den officiella statistiken. Exponering kan följ as

upp med hjälp av en resvaneundersökning. Attityder, värderingar och beteenden

kan följas upp med hjälp av enkäter. Skillnader i körbeteende kan mätas i Vles

mätbil. Mätning med hjälp av registerdata och olika kvantitativa metoder över tid

förordas i detta avseende. Att få möjlighet att koppla individdata till olika riskut-

fall känns också angeläget (se vidare under metodutveckling).

VTI har en mätbil som är konstruerad för att kunna mäta förares beteende

under verklig körning. Med denna bil uppkommer möjligheten att mäta skillnader

i körbeteende mellan en grupp ungdomar som genomgått STEFUS och en grupp

ungdomar som tagit körkort under vårt nuvarande system. Här föreslås en studie
där två grupper av ungdomar kör en förutbestämd slinga där deras beteende mäts

26 VTI Särtryck 332 1999



och sedan jämförs med varandra. Dessutom får de i efterhand kommentera sin

egen körning och ge olika skäl till varför de kört bilen på det sätt de gjort. Detta

kan ge en kunskap om STEFUS gett någon beteendeförändring i verklig trafik.

Kvantitativ metodik förordas i kombination med kvalitativ metodik.

Hälsa och livskvalité

Att studera vad körkortet betyder för människor i fysisk och psykisk hälsa känns

viktigt. Utan körkort kanske man får det svårt att söka arbete, delta i olika fritids

evenemang, familjer i glesbygd får svårt att transportera sig etc. Om vårt nuva-

rande utbildningssystem förbättrar eller försämrar människors möjlighet till en

god livskvalité vet man inte idag. Inte heller vet man om eller hur STEFUS

kommer att påverka detta i framtiden. Att studera vad ett körkort betyder för olika

grupper av människor och göra detta utifrån begreppet livskvalité känns ur ett

samhällsperspektiv viktigt. Här föreslås kvalitativ och kvantitativ metodik i kom

bination och en nulägesanalys av vårt nuvarande system.

Måluppfyllelse

Även om det under utvecklingsarbetet av STEFUS inte framkommer några

explicita målformuleringar kan ändå Vissa mål utläsas implicit. Exempel på mål

kan vara att den praktiska förarutbildningen ska omfatta ett minimimått av timmar

eller mil, systemet ska inte försvåra körkortstagandet, elever ska genomgå speci

ella kurser etc. Sammantaget ska detta ge upphov till att nyutbildade förare har det

kunnande och de attityder som kännetecknar mer erfarna förare med lägre skade

risk (VV 1998zll4). För att kontrollera om STEFUS ger den effekt som det är

tänkt bör man därför först ta reda på vilken kunskap och vilka attityder det är som

kännetecknar mera erfarna förare med lägre skaderisk för att sedan följa upp om

nyblivna förare efter det att STEFUS trätt i kraft liknar dessa. Här förordas en

nulägesstudie av både unga och äldre nyblivna förare och flera eftermätningar

med kvalitativ metodik i kombination med kvantitativ metodik.

I den delrapport Vägverket (1998zll4 sid 33) lämnat till regeringen finns en

modell som visar en hierarkisk indelning av olika förarkompetenser. Även om det

inte står utsatt som ett mål att man med STEFUS hjälp ska få nyblivna bilförare

att efter genomgången utbildning, mer än idag, närma sig modellens högsta förar

kompetensnivå som anses vara att realistiskt kunna uppfatta sin egen och andras

förmåga, måste man ändå tolka det som att det ultimata målet med STEFUS är att

utbilda förare så att de når modellens högsta nivå. En annan modell för

utbildningsmål (figur 1) har tagits fram inom EU projektet GADGET (Guarding

Automobile Drivers through Guidance, Education and Technology), ett projekt

som syftar till att bedöma potentialen av olika beteendeinriktade trafiksäkerhets

åtgärder. Inom det delprojekt i GADGET (WP3) som bedömer potentialen hos

förarutbildning har en Z dimensionell hierarkisk modell utvecklats där ambitionen

har varit att integrera den kunskap och de teorier som finns om förares beteende

och trafiksäkerhet och som dessutom kan vara relevant ur ett utbildningsperspek

tiv. Modellen är hierarkisk när det gäller beteendet och har i den andra dimen

sionen specificerat 3 kategorier av utbildningsinnehåll. Grovt uttryckt kan man

säga att den traditionellt täcker förarutbildning till största delen celler som befin-

ner sig i modellens nedre, vänstra del medan strävan bör vara att nå så långt upp
och så långt till höger som möjligt (Siegrist 1998).
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komponenter

Kunskaper och Internaliserad Självbedömning

Färdigheter kunskap om som leder till

riskökande beteende-

faktorer förändring

Kännedom om hur Förares olika Sj älvbedömning

de egna riskfyllda och insikt om sina

målsättningarna och tendenser som att riskfyllda/trafiksäk

Målsättningar olika handlingar acceptera risker, ra tendenser, motiv

och färdigheter inverkar på sj älv som hämmar eller

för livet körbeteendet ex förverkligande, förstärker säkerhet,

livsstil, motiv, alkohol och egna riskfyllda]

gruppnormer m.m. droger, sensation riskfria vanor

seeking attityd

gentemot

samhället m.m

Hur resans syfte, Olika faktorer i en Sj älvbedömning

färdval, tid, socialt social kontext och insikt om sin

Hierarkiska Målsättning med tryck från som kan ha ett planerings

beteendenivåer att köra bil till medresenärer etc. samband med förmåga,

viss plats påverkar olyckor tex varför målsättning med

(färdrelaterat) körbeteendet man kör, i vilken att köra bil,

omgivning man riskfylld/

kör, olika riskfri målsättning

extramotiv m.m

Kunskaper och Risker som Sj älvbedömning

färdigheter som hänger ihop med och insikt om sina

Kontroll över hänger ihop med att man som svagheter och

olika trafikregler, förare inte styrkor gällande

trafiksituationer säkerhetsmarginaler, bemästrar olika olika taktiska

körsätt etc. trafiksituationer färdigheter tex

egen körstil,

säkerhets

marginal

Kunskaper och Risker som Sj älvbedömning

färdigheter om hänger ihop med och insikt om sina

Manövrering av manövrering, fysik, att man som svagheter och

fordonet friktion, bilens nybliven förare, styrkor gällande

egenskaper etc. inte klarar av att olika

hantera ett fordon manövrerings

färdigheter

Figur 1 Färaratbildningens centrala komponenter uppdelat på tre hierarkiska

28

nivåer (Siegrist ] 998)
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Om man utgår från modellen i figur 1 Öppnas ett intressant utvärderings

perspektiv. Lyckas man att bryta ner modellen i mätbara komponenter kan man

kontrollera var elever som genomgått den nuvarande utbildningen befinner sig i
modellen, vikta de olika delarna och göra detta över tid. Givetvis kan man också

följa utvecklingen under utbildningen. När STEFUS införs kan man fortsätta

samma kontroll och på så sätt se om någon förändring sker. Tanken med STEFUS

är ju att väva samman bilkörning med andra sociala kompetenser och inte bara

träna upp en skicklighet i att manövrera och kunna kontrollera ett fordon i olika

trafiksituationer. Metoder som kan användas är rena experiment eller enkäter i

kombination med senare intervju. Modellen kan också användas för att följa upp

om det utbildningsinnehåll som bestäms vara i STEFUS kan bidra till att målen i

varje ruta uppfylls. Här kan med fördel de kriterier som finns framtagna inom

GADGET för att klassificera in olika utbildningsåtgärder i varje ruta användas.

Vill man gå ännu mer på djupet kan man följa individer eller små grupper

under deras övningskörning och några år efter det att de fått sitt körkort för att se

hur och när och varför de tror att de närmar sig kriterierna för en säker förare. Går

man mer på djupet bör man kunna få en kunskap som kan besvara frågan varför

en utveckling sker på ett visst sätt och inte bara se om en utveckling skett. Här

förordas också kvalitativ metodik.

Processer
Övningskörning
Ett förändrat utbildningssystem ger givetvis upphov till olika förändringar i den

praktiska verklighet som systemet är satt att styra upp. Att skapa olika trender för

när, var, hur man övningskör och om man följer de skyddsåtgärder som är tänkta

att ingå i STEFUS och göra detta uppdelat på trafikskola och privat

övningskörning är viktigt för att kunna följa en utveckling. Att få frågorna varför

eller varför inte besvarade kan också vara av nytta. Att följa upp hur systemets

tankar och idéer klingar ut från beslutsfattare till branschorganisationer och ner till

enskilda individer kan vara en hjälp till förståelse av olika utfall och till hjälp vid

en eventuell vidareutveckling av STEFUS. Här förordas kvalitativ metodik för att

försöka förstå vad olika intressenter anser om STEFUS. För att kunna se en trend

föreslås kvantitativ metodik med upprepade mätningar. Givetvis är det viktigt att

kunna koppla STEFUS till dagens system och därför behövs även en nuläges

analys av den nuvarande utbildningen.

Olika gruppers nyttjande av STEFUS

När STEFUS införts får det i ett jämlikhetsperspektiv och ur ett trafiksäkerhets
perspektiv inte hindra att olika grupperingar av människor, även om de vill, inte

kan nyttja systemet (se t.ex. Eliasson m.fl. 1994). Att fokusera på olika grupper av

människor som skapats med hjälp av ålder, kön, vilken del av Sverige man bor i,
olika funktionshinder, socioekonomi, bostadsområden, utbildning etc. och följa

upp om och hur de nyttjar STEFUS och dessutom finna orsaker därtill bör ge en

kunskap som kan användas i utvecklingen av STEFUS. Dessutom kan en sådan
kunskap ge förklaringar till olika utfall. Här kan med fördel kvalitativa metoder

kombineras med kvantitativa metoder som enkäter och registerstudier. Dessutom

kan upprepade mätningar över tid göras för att se en trend.
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Utredningsarbetet kring STEFUS

Att följa upp olika processer före och efter införandet av STEFUS känns

angeläget för att få möjlighet att uttala sig om hur en förändring av det nuvarande

systemet påverkar olika organisationer och människor i deras vardag. Frågor som

bör besvaras är; vad tycker olika individer och organisationer om

utredningsarbetet kring STEFUS, vad anser de har fungerat bra och vad har

fungerat dåligt? Vilka nya strategier framkommer när ett förarutbildningssystem

diskuteras, vilka strategiska val görs och i vilket syfte? Har man känt en

delaktighet i utredningsarbetet eller inte? m.m. Här förordas en förstudie med

kvalitativ metodik i kombination med kvantitativ metodik.

De funktionshindrades Situation

De funktionshindrade är en till antalet liten grupp men till förutsättningarna en

grupp med stor variationsvidd. Inom gruppen ryms de som har rörelsemässiga

funktionshinder såväl synliga (t.ex. CP skador, ryggmärgsskador, kortväxthet)

som osynliga (t.ex. hjärtsjukdomar, astma, whiplash skador) och de som har

kognitiva funktionshinder (t.ex. perceptionsstörningar, utvecklingsstörning, läs-

och skrivsvårigheter, DAMP). Dessutom tillkommer den grupp av personer som

varit körkortsinnehavare men på grund av sjukdom blivit av med behörigheten att

köra bil. Dessa personer kommer i en position då de eventuellt ska förarutbildas

en andra gång i livet.

Ett stegtvist förarutbildningssystem bör vara så utformat att det tillvaratar de

funktionshindrades möjligheter till förbättrad utbildning. Det innebär att de olika

stegen som utformas och de övriga förändringar som vidtas måste ta hänsyn till de

speciella förhållanden som råder för funktionshindrades förarutbildning. Denna

problematik bör därför följas upp för att kunna användas i utvecklingen av

STEFUS till de funktionshindrades fördel.

Införandet av STEFUS

När STEFUS införs kommer de olika mikro och makrosystem som byggts upp

kring det nuvarande utbildningssystemet att tvingas till olika praktiska föränd

ringar. Exempel på mikrosystem kan vara hur Vägverket, Trafikskolornas Riks

organisation, Sveriges Trafikskolors Riksförbund och enskilda trafikskolor infor

merar om det nya systemet, hur olika utbildare väljer att lägga upp en förarutbild

ning, hur en teoriundervisning planeras etc. Exempel på makrosystem kan vara

hur VV hanterar olika övergripande praktiska frågor med körkortstillstånd, hand

ledartillstånd, tillsyn, uppkörningsrutiner etc. För att ta reda på hur STEFUS

påverkar ett redan etablerat system och för att får reda på vilka hinder som upp

träder förordas kvalitativ metodik.

Lärande

E ektivt lärande

Mycket liten eller nästan ingen kunskap finns idag om vårt nuvarande förarutbild

ningssystem gynnar eller missgynnar ett effektivt lärande. Absolut ingen kunskap

finns om hur STEFUS kommer att påverka elevers lärande. En studie behöver

därför fokuseras på hur olika organisationer som Sveriges Trafikskolors Riksför

bund, Trafikskolornas Riksorganisation, Trafikövningsplatserna i Sverige och
olika elevgrupper lär ut och blir lärda och om detta är lika över riket. Här kan med

fördel kvalitativ metodik användas i kombination med kvantitativ.
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I stycket ovan föreslogs att man skulle kontrollera om olika organisationer lär

ut på ett mer eller mindre effektivt sätt och om olika elevgrupper lär olika. I

stycket ovan fokuserades frågeställningen mot att konstatera om det finns några

skillnader eller ej. Vill man utöka omfattningen av denna studie bör man även

fokusera på vilka mekanismer det är som gör att en eventuell skillnad uppstår och

hur de verkar. Här kan med fördel kvalitativ metodik användas.

Metodutveckling

Individdata kopplat till individuella utfall

När tidigare utvärderingar gjorts av olika stora trafiksäkerhetsåtgärder har man

ofta använts sig av samhällsdata som mått (se t.ex. Gregersen m.fl., 1998). Sällan

eller aldrig har man haft tillgång till en mängd olika individdata som sedan kunnat

slås samman till gruppdata. Kan man samla in data på individnivå och koppla

dessa data till olika utfall hos en och samma individ uppkommer möjligheten att

använda sig av mer kraftfulla statistiska analyser än tidigare. För att möjliggöra

detta bör olika metoder utvecklas för att kunna samköra olika dataregister.

Samordning av STEFUS utvärdering

En övergripande metod behöver utvecklas för att kunna samordna alla de utvärde
ringar som kommer att göras inom STEFUS. Görs detta bör stora samordnings-

vinster och en ökad precision i utvärderingen kunna uppnås.

Försäkringsbolagens medverkan viktig

För att drastiskt öka möjligheten att kunna uttala sig om STEFUS förändrat

olycks och skaderisken för nyblivna förare bör en kontakt tas med försäkrings

bolagen och få dem att delta i utvärderingen av STEFUS. Kan man få med försäk

ringsbolagen i en utvärdering ökar mängden kända olyckor och skador med det

tredubbla jämfört med mängden polisrapporterade olyckor. Dessutom kan man få

kännedom om när, var och hur olyckorna skedde mer utförligt än om bara polis-

rapporterade olyckor används. Försäkringsbolagen utreder också alltid en even

tuell skuldfråga och möjligheten att dela upp olyckor på vållande, lika vållande

och icke vållande bör öka kvaliteten på en utvärdering.

Prediktiva modeller

Något som är ovanligt inom trafiksäkerhetsarbetet och speciellt inom förarutbild

ningen är olika prediktiva modeller. Att utarbeta någon form av prognosmodell

som kan besvara vad som händer med beteende, olyckor etc. om en eller flera

delar i STEFUS förändras känns angeläget för att få underlag till beslut i olika

frågor. En prognosmodell kan byggas upp av redan tidigare känd kunskap genom

studier i Sverige och runt om i världen. Delar av STEFUS utvärdering kan också
användas.

Utforma skyddsåtgärder så att de blir utvärderingsbara

För att möjliggöra att de skyddsåtgärder som kommer att ingå i STEFUS ska

kunna tas med i en utvärdering bör de utformas för att verka på ett sätt som gör

dem utvärderingsbara. De bör vara tydliga i vad de ska uppnå och vid vilken tid-

punkt de ska göra det. Ett utvecklingsarbete bör därför göras med syfte att ta fram
lämpliga skyddsåtgärder som väl passar in i en utvärdering.
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VTI:s mätbil

VTI:s mätbil är gjord för att mäta en mängd olika beteenden. En låg kunskap finns

däremot om vad olika beteenden betyder i reell säkerhet. Ett stort utvecklings

arbete behöver därför göras för att få kontroll på vilka beteenden som korrelerar

med säkerhet och vilka beteenden som inte gör det. Dessutom behöver olika rela

tioner av beteenden kunna ställas mot någon form av säkerhetsmått. Frågor som

behöver besvaras kan vara av typen vad betyder kombinationen låg hastighet

men hård inbromsning? Är detta ett mått på riskfylld eller riskfri körning? Kvan-

titativ metodik förordas i kombination med kvalitativ metodik.

Kapitlet har arbetats fram i samråd med flera forskare på VTI. De som har

deltagit i arbetet är Sixten Nolén, Inger Engström, Nils Petter Gregersen, Anders

Nyberg och Torbjörn Falkmer.
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6 Ett stegvist förarutbildningssystem för att
minska skaderisker bland nyblivna förare

Förmätningsbehov ur ett socialmedicinskt perspektiv

Lucie Laflamme

Bakgrund

Skador är i Sverige som i övriga delar av världen ett av de stora folkhälso

problemen. De orsakar mycket mänskligt lidande och är en stor samhällseko

nomisk belastning. Det är dessutom den vanligaste dödsorsaken bland barn, ung

domar och yngre vuxna. Skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete i

Sverige baseras dels på tvärsektoriella, dels på sektoriella insatser. Sektoriellt är

det framför allt forskningen om arbete och trafik som varit mest framgångsrik.

Nollvisionen är ett koncept som idag kännetecknar trafiksäkerhetsarbetet i

Sverige. Det innebär att ingen människa ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.
Detta koncept har fått mycket uppmärksamhet bland annat i folkhälsoarbetet, inte

minst när det gäller förebyggande åtgärder inom olika miljöer.

Det mest bekymmersamma problemet när det gäller trafiksäkerhet är den stora

andelen dödsfall och allvarliga skador bland nyblivna förare, särskilt bland de

yngsta. För att komma till rätta med detta utvecklar Vägverket nu en särskild

åtgärd i form av en reviderad förarutbildning, där man ser till både tidsaspekt och

innehåll. Arbetsnamnet för det nya systemet är STEFUS: stegvis förarutbildning i

Sverige.

Vägverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda och lämna förslag till

utformning och införande av ett sådant system. Det ska göras i samverkan med

berörda myndigheter och organisationer. Vägverket vill att utredningens grund

läggande strategi har ett helhetsperspektiv och ett långsiktigt tänkande som

utgångspunkt (Vägverket 1998). Målgruppen enligt den föreliggande delrapporten

(Vägverket 1998) är nyblivna förare i alla åldrar, därför att de och särskilt de

yngsta bland dem är inblandade i många dödsolyckor och har en hög skade
frekvens.

Vårt satellitprojekt har fått följ ande uppdrag:

(. . .) att presentera förslag på en design för en vetenskaplig förmätning.

Förmätningens huvudsyfte skall vara att, med olika metodik, fånga in

data som tillsammans ger en bild av tillståndet före en eventuell föränd

ring av förarutbildningssystem. En sådan tillståndsbild bör vara bred

och inte bara omfatta traditionella olycksdata. Gruppen skall också

lämna förslag på hur en utvärdering efter en eventuell förändring skall

kunna bedrivas på en vetenskapligt stabil grund. (Vägverket 1998 s.

21)

Jag tolkar uppdraget så att det bör ha en design av typen före efter studie (se

figur 1). Den bör vara maximalt genomtänkt och omfattande för att man med så

stor säkerhet som möjligt ska kunna uttala sig om STEFUS generella påverkan på
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trafiksäkerheten och dess specifika effekt på skaderiskerna bland de nyblivna bil-

förarna.

 

Före * STEFUS "__ * Efter   

Figur 1 Studiens uppläggning enligt uppdraget

Det bör påpekas att uppdraget i dess nuvarande utformning inte omfattar någon

reflexion över hur STEFUS som utbildningssystem påverkar varje enskild

blivande förare i den önskade riktningen (dvs. individuella data om eleverna) utan

fokuserar på skaderisker på grupp- eller befolkningsnivå (s.k. aggregerade data).
Emellertid kommer det att bli nödvändigt att så småningom diskutera vad som bör

mätas på individnivå före och efter STEFUS, om man vill kunna koppla positiva

resultat i termer av minskade skaderisker till de kunskaper och färdigheter

eleverna fått under STEFUS. Vägverkets mål är att komma fram till (...) ett

förarutbildningssystem för lärande genom lång egen erfarenhet under säkra och

väl strukturerade former som ger nyutbildade förare det kunnande och de attityder

som kännetecknar mer erfarna förare med lägre skaderisker. (Vägverket 1998)

Utvärdering av åtgärders effekt
Att mäta effekterna av de insatser som görs för att förbättra folkhälsan typ

STEFUS är inte lätt, även om man inser hur nödvändigt det är. Mycket har skri-

vits i ämnet, men den text som följer baseras på Rossi och Freemans lärobok, som

ofta refereras i utvärderingssammanhang (1993). Man utvärderar påverkan för att

kunna uppskatta om insatserna haft tänkt effekt eller ej. Dessa uppskattningar kan

inte göras med absolut säkerhet, bara med olika grad av sannolikhet. Ju mera nog-

grann utvärderingsdesignen är, desto större sannolikhet i uppskattningen.

All utvärdering av påverkan är jämförande. Den bygger på randomiserade

experiment, den mest kraftfulla forskningsmodell som finns, när det gäller att

bevisa orsakssamband. Experimentmodellen jämför en eller flera experiment-

(eller behandlings ) grupper med en kontrollgrupp. Trots att utvärderingarna

många gånger inte kan använda en strikt experimentell design, jämför alla sådana

designer åtgärdsresultatet med en uppskattning av vad som har hänt eller skulle ha

hänt om åtgärden inte utförts.
En huvudsaklig uppgift för utvärderingen är att skilja ut nettoeffekterna av ett

program eller en åtgärd från det observerade bruttoutfallet (se nedan).

Bruttoutfall = efekter av en åtgärd (nettoejfekt) +
ejfekter av andra processer (yttre okontrollerade faktorer) +

efekter av designen

Om man planerar forskningsdesignen noggrant, kan man lättare beräkna

effekterna av yttre faktorer eller motverka effekter av designen.
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Yttre okontrollerade faktorer (så kallade confoanders) som är mest relevanta i

detta fall är:

. Okontrollerad selektion (karaktäristika hos dem som vill ta körkort, som till

exempel motivation, möjlighet eller förmåga) och de selektion av deltagare

(karaktäristika hos dem som drar sig ur STEFUS vid olika tillfällen) samt yttre

förändringar som till exempel händelser som påverkar eller mognadsfrågor

(dvs. vad man lär sig och upplever på annat sätt under den tid som programmet

pågår).

Design efekter är:
o stokastiska effekter (slumpmässiga variationer)

' brister i reliabilitet och validitet

dåligt valda mått på effekten

Hawthorne effekten och andra effekter relaterade till datainsamlingsmetoder

obesvarade frågor

snedvridet (biased) urval

De tänkbara designer som finns för utvärdering kan grupperas i två familjer:
designer för del täckande program och designer för heltäckande program. Ett hel

täckningsprogram når alla (eller praktiskt taget alla) i en viss målgrupp. Detta är

fallet med STEFUS och nya förare (som målgrupp).

De studiedesigner som kan användas vid heltäckande program är:
. Enkla före efter studier

. Tvärsnittsstudier av icke uniforma program

. Panelstudier (flera upprepade mätningar) för icke uniforma program

. Tidsserieanalyser (många upprepade mätningar).

Enkla före efter-studier är ett av de angreppssätt som har lägst validitet. Den

största bristen i en sådan design är att den inte kan skilja ut effekterna av yttre

faktorer från effekterna av åtgärden. Följaktligen blir uppskattningarna av åtgär-
dens nettoeffekt som bäst tveksamma. Men det finns sätt på vilka man kan för-

bättra deras validitet, och en del av dem är synnerligen relevanta i vårt samman-

hang.

Ett sådant sätt, som har att göra med analysramens omfattning, har redan

diskuterats på ett utmärkt sätt i Vägverkets senaste delrapport (1998). Det finns en

hel mängd okontrollerade yttre faktorer (så kallade confounders) som kan påverka

det resultat STEFUS ger, och dem måste man ta med i beräkningen. I figur 2 har

dessa faktorer grupperats i två breda kategorier: Vägverkets alla andra aktiviteter

som pågår parallellt med STEFUS, speciellt allt förebyggande och hälsofrämjande

arbete, samt Vägverket inkluderat i hela samhället (nationellt och internationellt).

Ett annat sätt på vilket man kan förbättra designen är att skapa möjligheter till

jämförelser under själva genomförandet. Man kan till exempel följa upp förhål-

landena vid genomförandet i olika regioner (så kallade processtudier) och göra
jämförelser mellan regionerna baserade på grad av framgång eller acceptans eller

genom att kontrollera de elever som lämnar STEFUS under utbildningen, så

kallade drop outs.2 Lokala skillnader kanske inte gör att vi kan utvärdera netto

 

2 Drop out frekvensen varierar från projekt till projekt men är alltid störande signifikant. De som
lämnar ett program kan på både förståeliga och relevanta sätt vara olika dem som stannar kvar.
(Rossi och Freeman, s 223)
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effekten av ett heltäckande program (jämfört med inget program alls), men de kan

hjälpa till att visa om olika slags åtgärder har olika slags effekter.

Ett tredje sätt att förbättra designen på är att öka antalet mätningar (skador,
förare, exponering osv.) och mättillfällen (undvika engångsuppskattningar )

både före och efter genomförandet av STEFUS.

 

 

 

        
 

Omvärlden / Samhället

Vägverket

Skador STEFUS Skador

Forare Forare

Exponering Exponering

Acceptans Acceptans

Realiserande

Figur 2 STEFUS i ett samhällsperspektiv Studiedesign och mätningar

Slutligen bör man understryka att resultaten från en utvärdering har två huvud

sakliga drag: reproducerbarhet och generaliserbarhet. Reproducerbarheten

handlar om möjligheten att med hjälp av en forskningsdesign få fram fakta som är

så hållbara att en annan forskare, som använder samma design under liknande

förhållanden, kan få samma resultat. Generaliserbarheten handlar om att resulta

ten ska gälla både programmet så som det tillämpas och liknande program i jäm-

förbara miljöer (eller förhållanden vid genomförandet eller tillämpningar). Det
kan förekomma en viss kohandel när det gäller reproducerbarhet och generaliser-

barhet. I en del situationer kan utvärderarna behöva bestämma sig för vilket värde

som ska maximeras i forskningsdesignen. Ett sätt i prospektiva program kan vara

att betona reproducerbarheten i utvärderingens tidiga skede och generaliserbar-

heten senare i processen.

Trafikskaderisker ur ett socialmedicinskt perspektiv

Trafikskadestatistik är inte lättolkad. Det finns till exempel växande empiriska

belägg för att förklaringarna till att skillnaderna i antalet trafikdöda mellan olika

områden (t.ex. stadsdelar/ kommuner, städer, regioner) står att finna inte bara i
infrastrukturen, dvs. den fysiska milj ön i form av vägar och vägsystem, utan också

i områdenas socioekonomiska karaktär (utvecklat i Laflamme 1998).

Klasskillnaderna vad gäller trafikdödlighet varierar också inom ett och samma

land, beroende på vilken kategori av dödsfall som studeras (passagerare i bil,

gångtrafikanter eller cyklister). Samtidigt är regionala skillnader i dödlighet på

grund av exempelvis bilolyckor (mortalitet) inte nödvändigtvis en spegling av

regionala skillnader i skadefrekvens överlag (morbiditet). Ett område med låg

dödlighet kan ha hög morbiditet. Slutligen kan skillnader mellan olika geografiska
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områden vad gäller mortalitet eller morbiditet på grund av skada inte heller anses

spegla skillnaden i en enda parameter (eller ett slags parameter, till exempel bete-

ende, tillsyn, undervisning).

Social ojämlikhet i hälsa
De individer och grupper i samhället som har flest fördelar över lag tenderar att ha

bättre hälsa än andra i samma samhälle. De sociala skillnaderna är som störst

bland barn, ungdomar och yngre vuxna och minskar med stigande ålder. Ung

domars mortalitet och morbiditet påverkas alltmer av deprivation och får bland

annat olyckor, våldsrelaterade och självtillfogade skador samt missbruk till följd

(Sells och Blum 1996; Williams m fl 1998; se Laflamme 1998 för en översikt).

Flera aspekter av högriskbeteende tycks också samverka i de sena tonåren, fram-

för allt hos dem som kommer från mindre privilegierade familjer och samhälls

grupper (Petridou m fl 1997).

Ungdomars uppväxtförhållanden i familj, boende och skola har stor bety

delse för deras hälsa och utveckling (Sibereisen och Todt 1994). Förhållanden

under de sista skolåren och vid övergången till ett aktivt arbetsliv har visat sig

avgörande för de stora sociala skillnader som finns mellan unga vuxna, bland

annat när det gäller hälsa och karriärmöjligheter. Socialiseringen, dvs. formandet

av värderingar och attityder, livsstil och beteenden i tonåren, är starkt beroende av

kön, etnisk och social bakgrund (dvs. social position) samt av miljön i kamrat

gruppen, skolan och bostadsområdet (dvs. social kontext). Beroende på vilket

hälsoproblem som studeras kan effekten av och interaktionen mellan dessa se

olika ut.

När det gäller skillnader mellan könen i skaderisker vet vi att alla skador

sammantagna pojkar oavsett ålder skadas oftare än flickor (se en översikt i

Laflamme 1998). En del studier rapporterar till och med att andelen skadade

pojkar jämfört med flickor har ökat under de senaste årtiondena. Samspelet mellan

kön och ålder har också dokumenterats. I Sverige ökar frekvensen dödsfall orsa

kade av skador stadigt bland pojkar i åldersgrupperna 5 9, 10 14, 15 19 och 20

24 år, medan den når en höjdpunkt bland flickor i åldersgruppen 15 19 år och

därefter sjunker.

Orsakerna till könsrelaterade skillnader i skaderisk är oklara, men det finns

hypoteser om att det kan handla om medfödda skillnader i beteende eller subtila

socialisationsskillnader, som gör könen olika benägna att ta risker och därför olika

utsatta för risker (se Gustafson 1997 för en översikt).

En analysram

Den modell som presenteras nedan belyser olika typer av faktorer som förväntas

påverka sociala skillnader i trafikskaderisker (dvs. ungdomars närmiljö, sociala

position och exponering) samt samspelet dem emellan. Den utvecklades

ursprungligen av Diderichsen och Hallkvist (1998) i syfte att studera sociala skill

nader i hälsa.

Av särskilt intresse är dels hur ungdomarnas sociala bakgrund eller ställning

påverkar risken för olika exponeringar (I), dels hur den modifierar effekten av

exponeringen på deras hälsa (11). Dessa två mekanismer brukar betecknas
dijjferentiell exponering respektive dijferentiell sårbarhet. Ungdomarnas sociala

kontext (till exempel skola och bostadsområde) kan i sin tur modifiera hur deras
sociala bakgrund påverkar risken att de ska exponeras på olika sätt (B) och kan
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antingen förstärka eller skydda mot effekten av dessa skaderisker (C). Givetvis

finns, till följd av segregationen, ett starkt samband mellan social position och
kontext (A).

Samhälle Individ

 

 

Kön,etnicitet,föräld
 

   
 

 
 

   

     
 

rars sociala position

»;
* Koi? Specifika H
* Olin? e exponeringar

s o a
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     Skador
 

 

Figur 3 Mekanismerna bakom relationen mellan social position och skador

Förslag på förmätningar
Lämpliga förmätningar skulle kunna göras i form av parallella studier. Värdet av

studierna ökar väsentligt, om man utför samma mätningar efter att STEFUS

genomförts (se figur 2). Där det var möjligt, vore det också önskvärt med en för-

längning av observationsperioden före, så att man till exempel kan se trender

redan innan STEFUS genomförs. Följ ande studier rekommenderas:

En registerstudie om sociala skillnader i skaderisker, där ett nationellt register

från Epidemiologiskt Centrum (EpC) skulle användas. Det aktuella registret finns

i den så kallade Sociala databasen, där uppgifter både från patientregistret, döds

orsaksregistret och medicinska födelseregistret samt från folk- och bostadsräk-

ningarna, kriminalregistret, utbildningsregistret, inkomst- och förmögenhets

registret osv. har samlats. I denna databas finns även möjlighet att länka barn med

deras föräldrar och därmed fastställa socioekonomisk tillhörighet.

Som utfall skulle man kunna studera olika typer av skador (samt olika allvar

lighetsgrad), till exempel

. skador på grund av trafikolyckor, där en nybliven förare skadats

' skador på grund av trafikolyckor, där någon annan skadats av en nybliven

förare
o samtliga trafikskador.

En enkätstudie om dijåferentiell exponering bland ungdomar. En enkät skulle

skickas till ett representativt urval ungdomar vad gäller kön, socioekonomisk och

etnisk tillhörighet samt region (eller typ av kommun). Enkäten skulle handla om

ungdomars attityd och livsstil, inklusive deras syn på bil, körkort och körning.

Den skulle Visa hur väl samhällets normer var integrerade samt olika grad av
exponering (i form av resvanor).

En intervjustudie om ungdomars uppfattningar och värderingar. Med hjälp av

en kvalitativ metod skulle ett antal ungdomar från olika sociala och etniska grup
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per samt olika delar av landet intervjuas. Syftet skulle vara att få en bättre för

ståelse av såväl deras syn på skador, hälsa och förebyggande arbete som deras tro

på till exempel regelsystem, samhälle, framtiden osv.

En enkätstudie om acceptans av STEFUS. Detta skulle vara en studie riktad till
olika aktörer beträffande
. deras tro på utbildning som åtgärd för att öka baskompetensen och minska

skaderisker (för attfå information om informationsbehovet)
. acceptans hos olika aktörer utanför Vägverket av en ändring av det aktuella

systemet (för attfå information omförankringsbehovet)
. acceptans inom Vägverket av en ändring av det aktuella systemet (för att få

information om förankringsbehovet samt om skillnader i förhållanden vid

genomförandet).
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7 Förslag på en modell för utvärdering av en ny
förarutbildning från en registerhållares
utgångspunkt

Jan vaer

Inledning

Huvudsyftet med STEFUS är att skapa: ett förarutbildningssystem för lärande

genom lång egen erfarenhet under säkra och väl strukturerade former som ger

nyutbildade förare med det kunnande och de attityder som kännetecknar mer

erfarna förare med lägre skaderisk.

Man har sedan länge kunnat konstatera att nyblivna förare har en betydligt

högre risk än mer erfarna och att detta gäller oavsett ålder. Detta är det viktigaste

skälet till att reformera förarutbildningen. Man kan alltså se ett nytt förarutbild-

ningssystem som en trafiksäkerhetsreform.

Trafiksäkerhet kan definieras som trafik under frånvaro av dödliga och allvar

liga personskador. I prop. 1996/97: 137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhäl-

let framgår det långsiktiga målet med trafiksäkerhetsarbetet: Ingen skall dödas

eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Vägverket har ett regeringsupp

drag att utreda vad som menas med allvarliga skador. I regleringsbrevet för

Vägverket för 1999 finns mål uttryckta i form av dödade och polisrapporterat

svårt skadade varför tillsvidare begreppet polisrapporterat svårt skadad får använ

das istället för allvarligt skadad.

Modellen i stort

Genomförandet av ett stegvist förarutbildningssystem (STEFUS) kommer troligen

att ske vid en viss tidpunkt i hela landet samtidigt. Detta omöjliggör en fullständig

experimentell design på utvärderingsmodellen. Det naturliga blir därför att göra
en före efter studie d.v.s. att göra olika tillståndsmätningar före reformens infö

rande och sedan jämföra med motsvarande mätningar efter. I före efter studier är

det mycket viktigt att ha kontroll över vad som kan ändra sig över tid av andra

skäl än de som är föranledda av interventionen. Därför måste metoden komplette

ras med ett antal tidsserieanalyser.

För att lyckas med införandet av STEFUS så är det viktigt att det finns tillräck-

lig grad av acceptans. Det föranleder vissa föremätningar som sedan kanske inte

behöver upprepas. De är endast till för att tala om hur förankringsprocessen fort

skrider. Processen att ta körkort i det nya systemet måste följas noga. Här kan

det bli aktuellt att välja ut kohorter för att följa individer över tiden. För att få mer

kunskap om vad som är viktigt att undersöka föreslås att kvalitativa undersök-

ningar föregår de kvantitativa.

Vad som kommer att ingå i STEFUS ärinte känt i detalj, men ett antal utvärde

ringar av de ingående stegen kommer att bli nödvändigt. Under 1999 avslutas

utvärderingen av införandet lö årsgräns för övningskörning. Man bör utreda i

vilken utsträckning undersökningar som genomförts inom det projektet kan vara

till nytta för utvärdering av STEFUS.
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Syfte
Den viktigaste uppgiften att klarlägga är om STEFUS medför en förändring av

antalet dödade och allvarligt skadade. D.v.s. bidrar STEFUS till en uppfyllelse av

trafiksäkerhetsmålen. I första hand är det antalet dödade och allvarligt skadade

som ska minskas. En minskning av risken (antalet dödade och allvarligt skadade

per körd kilometer) kan ju erhållas samtidigt som antalet dödade och allvarligt

skadade ökar. Det är alltså viktigt att också undersöka i vilken utsträckning
STEFUS påverkar trafikarbetet.

Risk
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Figur 1 I polisrapporterade vågtrafikolyckor med personskada delaktiga per
sonbilsförare per miljon km efter ålder. VV/RVU 1994-1997. Norme
rad så att medelvärdetför åldersgruppen 42-58 är 1.0

Av figur 1 framgår de stora skillnaderna i risk för olika åldersgrupper.

Diagrammet borde egentligen visa skillnaderna i risk för olika körkortsåldrar men

får duga tills vidare som en approximation.

Registerdata

Uppgifter om dödade och skadade personer finns i Vägverkets och SCBs olycks

databaser. Dessutom finns uppgifter om körkortsbehörighet och när den erhållits.

Detta betyder att man kan fördela inblandning i olyckor inte bara efter förarnas

egen ålder utan också efter deras körkortsålder.

Förutsättningar

Under 1994 1997 dödades eller skadades svårt ca 1 500 personbilsförare årligen.

Av dessa hade ca 180 haft körkort i högst 2 år. Dessa uppgifter är hämtade från

Vägverkets olycksdatabas och framgår av tabell 1 nedan.
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Tabell 1 Antal dödade eller svårt skadade personbilsförare i polisrapporterade
vägtrafikolyckor fördelade efter behörighet och körkortsålder. 1994-
1997, januari augusti 1998

Dödade eller svårt skadade personbilsförare
 

 

 

Årtal 1994 1995 1996 1997 1998
jan aug

AB, B (<2 år) 180 180 175 177 113

AB, B (>2 år) 1078 1071 980 1053 786

Högre behörighet 320 271 290 274 1 79

Summa 1578 1522 1445 1504 1078  
 

För att få en bättre säkerhet i förändringsskattningar kan man utnyttja Social

styrelsens (SoS) patientregister. I detta register tillförs årligen drygt 3000 svårt

skadade bilförare. För att få kännedom om körkortsålder krävs dock en samkör-

ning med Vägverkets körkortsregister. Ett annat sätt att få en bättre säkerhet i för

ändringsskattningar är att inkludera lindriga personskador.

TabellZ Antal personbilsförare inblandade i polisrapporterade vägtrafik-
olyckor med personskada fördelade efter behörighet och körkorts
ålder. 1994-1997, januari-augusti 1998

Olycksförare i personbil
 

 

       

Anal 1994 1995 1996 1997 1998
jan - aug

AB, B (<2 år) 1861 1792 1653 1610 1059
AB, B (>2 år) 11507 11946 11172 11157 7265
Högre behörighet 3758 3704 3637 3357 2128

Sununa 17126 17442 16462 16124 10452
 

Av tabell 2 framgår att under 1994-1995 var drygt 17 000 personbilsförare

inblandade i vägtrafikolyckor med personskador och att ca 1 800 av dessa haft

körkort i högst 2 år. Motsvarande antal för 1996 1997 var drygt 16 000 respektive

drygt 1 600. Från och med 1996 så finns full effekt av reformen att tillåta

övningskörning från 16 års ålder.

I Vägverkets olycksdatabas finns personnummer på alla dödade och skadade

personer samt för oskadade förare från och med 1997. Registret innehåller varje år

förutom de ca 15 000 personskadeolyckor som SCB har, också ca 55 000 egen

domsskadeolyckor. Vägverket har dock inte något generellt tillstånd att lagra per

sonnummer. Ett sådant tillstånd borde sökas omgående. Det behövs för att möj
liggöra samkörningar med andra register samt för att utgöra en ram för urvals

dragning för enkätundersökningar.

Expone ng

I begreppet risk ingår normalt i trafiksammanhang ett förhållande till någon form

av exponering och då oftast körsträcka. Detta för att syftet med trafik är att ta sig

från en plats till en annan d.v.s. tillryggalägga en viss sträcka.
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Uppgifter om personbilsresande finns bl.a. i RES (tidigare Riks RVU) som

rullande genomförs sedan 1 april 1994 av SCB. I den svarar ca 50-100 18 19

åringar och ca 500 20 24 åringar årligen på sina (bil)resor under en dag. Detta är

inte tillräckligt många för att utgöra ett säkert underlag. Att de är så få beror bl.a.

på att undersökningen inte är åldersstratifierad. Undersökningen i sin helhet

vänder sig till drygt 8000 personer årligen i åldrarna 6-84 år.

VTI genomför kontinuerligt en resvaneundersökning (TSU) sedan 1992.

Fr.o.m. 1 april 1998 är den åldersstratifierad och kan eventuellt användas för

skattning av körsträcka. I de två nämnda undersökningarna ingår dock inte upp

gifter om hur länge man haft körkort. Det blir därför förmodligen nödvändigt att

genomföra skräddarsydda resvaneundersökningar där urval dras från Vägverkets

körkortsregister. Ett alternativ är att man från RES hämtar in uppgifter från kör

kortsregistret. Detta måste dock nämnas i missivet till respondenterna vilket med

för att detta inte kan göras retroaktivt. Det går dock bra att beställa tilläggsurval

hos RES för t.ex. åldersgruppen 18-24 år.

Vanligt är också begreppet hälsorisk, där man ser till antalet dödade och ska-

dade i förhållande populationen. I vårt fall är den intressanta populationen de som

nyligen tagit B körkort. Under 1998 godkändes ca 83 000 körprov för behörig-

heten B. Dessa fördelar sig på åldersgrupper ungefär som följer: 60 % 18 19 år,

25 % 20 24 år och 15 % 25 år och äldre. Av de 15 % som är 25 år eller äldre före

kommer ett antal (uppskattningsvis 2000) som haft B-behörighet tidigare men fått
det återkallat. Dessutom finns det ett antal invandrare som fått sina körkort utbytta

till svenska. Båda dessa grupper har tidigare körerfarenhet och bör behandlas för

sig. För att få kännedom om de något äldre nyblivna körkortshavarnas erfaren-

heter/risker måste därför några undersökningar stratifieras efter åldersgrupp.

Tabell 3 Antal körkortshavare fördelade efter behörighet och kärkortsålder i
1000 tal. 1994-1998

Körkortshavare i 1000 tal
 

 

 
 

Årtal 1994 1995 1996 1997 1998

NyaAB,B(<2 år) 192 183 178 171 159

AB,B(>2 år) 4143 4192 4242 4296 4335
Högre behörighet 956 957 959 964 965

Summa 5291 5332 5379 5430 5459

Risk
Av tabell 4 nedan framgår att risken för nyblivna körkortshavare att bli inblandade

i vägtrafikolyckor med personskada är ca 3 gånger så hög som för de med längre

erfarenhet. Då de nyblivna körkortshavarna endast har ca hälften så lång årlig kör

sträcka så blir överrisken per körd kilometer ca 6 gånger så hög. Lite över

raskande är att riskminskningen inte är större bland de nyblivna körkortshavarna

från perioden 1994/95 till 1996/97 än för de mer erfarna.
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Tabell4 Kvoten mellan antalet personbilsförare inblandade i polisrapporte-
rade vägtrafikolyckor med personskada och antalet körkortshavare i
1000 talfördelade efter behörighet och körkortsålder.

Olycksförare per 1000 körkortshavare
 

 

      

Årtal 1994 1995 1996 1997 1998

jan - aug

Nya B (<2 år) 9,7 9,8 9,3 9,4 6,7

AB, B (>2 år) 2,8 2,8 2,6 2,6 1,7

Högre behörighet 3,9 3,9 3,8 3,5 2,2

Total 3,2 3,3 3,1 3,0 1,9
 

Statistisk metod

En övergripande analys bör göras för att fånga in resultatet av reformen som hel

het. D.v.s. vilken är den totala trafiksäkerhetseffekten av reformen. Här krävs en

analys över lång tid. Analysen bör sträcka sig över hela 1990 talet och några år in

på 2000 talet. Den bör göras som en tidsserieanalys där 16 års och STEFUS

reformernas genomförande införs som dummyvariabler. Övriga förklarande vari

abler kan vara antalet nya förare, det totala trafikarbetet mm.

En mer detaljerad analys bör göras både på antal och risker. Jämförelser görs

som en före/efter studie där också hänsyn tagits till motsvarande storheter för

grupper som haft körkort en längre tid. Detta för att rensa bort effekter av en all

män trend. Eventuellt bör en åldersstandardisering övervägas om det visar sig att

åldersstrukturen för nya körkortshavare förändrats. Analyserna i detta avsnitt bör

också göras för olika olyckstyper och olika trafikmiljöer. Förslag på indelning i

olyckstyper: personbil singel, personbil mot motorfordon och personbil mot

gående, cyklister och mopedister. Förslag på indelning i trafikmiljöer: Tätt

bebyggt och ej tättbebyggt område, dag, kväll/natt och helgdagsnätter, de fyra

årstiderna.

Vad bör mätas?

a) Antal personer som dödats eller skadats i olyckor fördelade efter körkortsålder

på delaktiga personbilsförare. (VV, SCB)

b) Antal personbilsförare som dödats eller skadats fördelade efter körkortsålder.

(VV, SCB)

c) Antal personbilsförare som blivit inlagda på sjukhus till följd av olyckor för

delade efter körkortsålder. (808)
(1) Antal personbilsförare delaktiga i vägtrafikolyckor fördelade efter körkorts

ålder. (VV)

e) Antal självrapporterade olyckor fördelade efter körkortsålder på personbils

förare.
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Kunskap och värderingar

Huvudsyftet med STEFUS är att skapa: ett förarutbildningssystem för lärande

genom lång egen erfarenhet under säkra och väl strukturerade former som ger

nyutbildade förare med det kunnande och de attityder som kännetecknar mer

erfarna förare med lägre skaderisk .

De undersökningar som beskriver trafiksäkerhetsaspekten har redan beskrivits

och gäller både för tiden före som under samt efter själva körkortstagandet. De

ska redovisa huruvida reformen ger nya förare med lägre risk samt om övnings-

körningen skett under betryggande former samt att man erhållit den mängdträning

som önskats.

För att undersöka i vad mån man erhållit det kunnande och de attityder som

kännetecknar mer erfarna förare med lägre skaderisk krävs ytterligare undersök

ningar. Dessa bör vara både kvalitativa och kvantitativa. De måste utgå i det kun

nande och de värderingar som speglar den säkra föraren. Att mäta detta kunnande

är möjligt men att fånga deras innersta Värderingar som har betydelse från trafik-

säkerhetssynpunkt blir sannolikt svårare. Att under den relativt korta tid som

förarutbildningen varar kunna förändra elevernas värderingar i den riktningen är

en stor utmaning och att på ett relevant sett mäta i vilken utsträckning man lyckats

blir svårt.
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