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FÖRORD

Föreliggande undersökning har gjorts på uppdrag av Nationalföreningen

för trafiksäkerhetens främjande (NTF).

NTF planerar att genomföra en ny typ av fortbildningskurs för mc-förare

som till skillnad från de nuvarande Guldhjälmskurserna mer ska betona

förarens begränsningar, attityder och risker i trafiken. Denna undersök-

ning är primärt avsedd att tjäna som planeringsunderlag till en sådan

fortbildningskurs, speciellt med avseende på mc-förares vilja att delta i

fortbildningskurser och hur. denna kan. påverkas. av avgifter respektive

ersättning till deltagarna.

Nils Petter Gregersen (projektledare) och Sixten Nolén bär det huvudsak-

liga ansvaret för undersökningens planering och genomförande samt

utformningen av frågeformuläret.

Ett speciellt tack riktas till Rein Schandersson för hans hjälp i SAS-

programmering. Utan denna hjälp hade vissa analyser inte varit möjliga.

Vidare tackar vi Tommy Peterson på Stockholms Trafiksäkerhetsförening

som ställt omslagsbilden till vårt förfogande.

Slutligen riktas ett tack till alla som bidragit med synpunkter på resulta- '

ten, Christina Ruthger som översatt valda delar till engelska och sist men

inte minst Ann-Sofie Senneberg som svarat för utskriftsamt hjälpt till vid

enkätadministrationen.
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Mc-förares inställning och vilja till att delta i fortbildningskurser

av Sixten Nolén och Nils Petter Gregersen
Väg- och trafikinstitutet

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Syftet med föreliggande undersökning är att studera motorcyklisternas

vilja att delta i fortbildningskurser och hur denna påverkas av avgift

respektive ersättning för deltagandet. Som delsyfte ingår också att

studera hur fortbildningsviljan fördelar sig i olika kategorier av mc-förare

med avseende på kön, ålder, olyckserfarenhet etc.

Undersökningen har genomförts med en enkät som tillsänts 662 slumpmäs-

sigt utvalda ägare av tung mc i åldersintervallet 18-25 år.

Utöver en allmän beskrivning av bakgrundsdata för undersökningsgruppen

som kön, ålder och ikörvanor etc, visar resultaten över lag på enpositiv

inställning till fortbildningskurser bland mc-förarna. Likaså är intentionen

att delta i en framtida kurs hög om kursen är gratis eller om deltagarna

får ersättning. Om däremot kursen är avgiftsbelagd sjunker andelen

intresserade snabbt med stigande avgift. Den ersättningsform till delta-

gare som anses mest attraktiv är rabatt på mc-försäkring.

De kursmoment som man anser bör ägnas mest tid åt är bromsövningar

samt övningar i att inse faror och risker i trafiken. Minst tid anser man

ska ägnas åt teori om trafikregler.

Signifikanta skillnader i fortbildningsvilja mellan olika kategorier av mc-

förare framgår vad gäller subjektiv körteknisk förmåga, subjektiv körstil,

tidigare fortbildningsdeltagande, åsikter om fortbildningseffekter, täv-

lingsutövning med mc samt tillbud med mc.
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Motorcyclists' attitudes towards and will to participate in extension
courses

by Sixten Nolén and Nils Petter Gregersen
Swedish Road and Traffic Research Institute

581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The aim of the present survey is to study motorcyclists' will to participate

in extension courses and the influence thereon exerted by participant fees

or compensations, respectively. A second aim is to see if there is any

difference between different categories of motorcyclists with regard to

sex, age, accident experience, etc.

The survey was carried out by means of questionnaires sent to 662

randomly chosen owners of heavy motorcycles, aged 18-25 years.

Besides a general description of background data for the studied group

such as sex, age, and driving experience etc., on the whole, the results

show a positive attitude towards extension courses among motorcyclists.

The intention of participating in a future course is high if the course is

free of charge or if compensation is offered to the participants. If, on the

contrary, the course is subject to a charge the proportion of interested

persons rapidly decreases with increasing fee. The kind of compensation

to participants that is considered as most attractive is a reduction of the

motorcycle insurance.

Brake training and training in realising danger and risks in traffic were

the items of the course considered to be so important that most of the

time should be devoted to those activitieso Theory of traffic regulations

should be given the smallest amount of time on the schedule.

Significant differences concerning the will of further training between.

different categories of motorcyclists are evident from factors such as

subjective driving skill, subjective way of driving, previous participation

in extension courses, Opinions on the effects of extension courses,

participation in motorcycle competitions and incidents with motorcycles.
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Mc-förares inställning och vilja till att delta i fortbildningskurser

av Sixten Nolén och Nils Petter Gregersen
Väg- och trafikinstitutet

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Vår kunskap om utbildningseffekter inom trafiksäkerhetsområdet har

förändrats drastiskt på senare tid. Som en mer eller mindre given sanning

har tidigare gällt att utbildning ger positiva effekter på trafikbeteenden

och trafiksäkerhet. Ett flertal studier har dock visat att detta inte

sjävklart är fallet. Många utbildningsinsatser har visat sig vara utan

effekt eller t o m ge negativa effekter på trafiksäkerheten.

En förklaring till detta antas vara att man hittills varit för mycket

koncentrerade på att förmedla färdigheter och körtekniska kunskaper.

Man har då inte i tillräckligt hög grad insett att sådan träning lätt kan ge

en övertro på den egna förmågan att förebygga och förutse kritiska

situationer i trafiken.

Med anledning av detta har NTF beslutat att genomföra en ny typ av

fortbildningskurs för mc-förare, som i mindre utsträckning än tidigare tar

upp träning i körteknik och i mycket hög grad tar upp risker, förares'

begränsningar, attityder osv, med syfte att öka förarens insikt i trafik och

_ egen körförmåga. Avsikten är att den nya kursen skastarta våren 1990,,

men att en mindre försöksverksamhet genomförs under våren 1989.

Mot denna bakgrund har VTI genomfört en studie med syfte att studera

motorcyklisternas vilja att delta i fortbildningskurser och hur denna

påverkas av avgift respektive ersättning för deltagande. Som delsyfte

ingår också att studera hur fortbildningsviljan fördelar sig i olika katego-

rier av mc-förare med avseende på kön, ålder, olyckserfarenhet etc.

Undersökningen har genomförts med en enkät som tillsänts 662 slumpmäs-

sigt utvalda ägare av tung mc i åldersintervallet 18-25 år. Enkäten

skickades ut i december 1988 och besvarades av 81%.
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IV

Utöver en allmän beskrivning av bakgrundsdata för undersökningsgruppen

som kön, ålder och körvanor etc, framgår av resultaten att tre fjärdedelar

aldrig tidigare har deltagit i någon typ av fortbildningskurs för mcoförare.

Trots detta har majoriteten en positiv inställning till fortbildningskursers

effekter på trafiksäkerheten.

Intentionen att delta i framtida fortbildningskurser är också mycket god

om kursen är gratis eller om deltagarna får ersättning. Om däremot

kursen är avgiftsbelagd sjunker andelen intresserade snabbt med stigande

avgift.

Intresset är också mycket högt (83%) vad gäller deltagande i en mer

preciserad tvådagars fortbildningskurs arrangerad av NTF.

En rangordning av olika ersättningsformer till deltagare visar att rabatt

på mc-försäkring är mest attraktivt. Vidare är kontant ersättning upp till

300 kr mindre attraktivt än utlottning av bensincheckar, resa och present-

kort på mc-tillbehör. '

Vad beträffar innehållet i en fortbildningskurs anser man att mest tid bör

ägnas åt bromsövningar samt övningar i att inse faror och risker i

trafiken. De kursmoment som prioriterats lägst är endurokörning på lånad

mc samt därefter teori om trafikregler»

Av resultaten framgår också att signifikanta skillnader i fortbildningsvilja

mellan olika kategorier av mc-förare föreligger i följande variabler:

- Subjektiv körteknisk förmåga

Fortbildningsviljan är högre bland dem med låg subjektiv körteknisk
förmåga.

- Subjektiv körstil

Fortbildningsviljan är högre bland dem med en subjektivt defensiv
körstil.

- Tidigare deltagande i fortbildningskurs

Fortbildningsviljan är högre bland dem som tidigare deltagit i någon
typ av fortbildningskurs för mc-förare.
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- Åsikter om fortbildningseffekter på olycksrisk

Fortbildningsviljan är högre bland dem som anser att fortbildningskurø
ser leder till sänkta olycksrisker för deltagarna.

-» Tävlingsutövning med mc

Fortbildningsviljan är högre bland dem som inte utövar någon form av
tävling med mc.

-= Tillbud med mc

Fortbildningsviljan är högre bland dem som det senaste året råkat ut
för något tillbud i trafiken när de kört mc.
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Motorcyclists' attitudes towards and will to participate in extension
courses

by Sixten Nolén and Nils Petter Gregersen
Swedish Road and Traffic Research Institute

58101 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

Our knowledge of training effects within theroad safety field has changed

drastically in the last few years; Rreviously, training has been considered

to have positive effects on road user behaviour and road safety. Several

studies have, however, shown that this is not always the case. A large

number of training efforts proved to have no effect or even to have

negative effects on road safety.

One explanation is assumed to be that so far, too much concentration has

been devoted to the procurement of abilities and driving skill, and as a

consequence one has neglected the fact that such training can lead to an

overestimation of the own ability to prevent and anticipate critical

situations in traffic.

In view of this fact, the National Society for Road Safety (NTF) has

decided to realise a new type of extension course for motorcyclists that

to a smaller extent than previously deals with training of driving skill and

to a very high extent deals with risks, driver limitations, attitudes, etc.,

thus aiming at increasing the driver's knowledge of traffic and his/her own

driving skill. The intention is that the new course will start in spring 1990,

but limited experimental activities will be realised during spring 1989.

In these circumstances, the Swedish Road and Traffic Research Institute

(VTI) carried out a study with the .aim of studying motorcyclists' will to

participate in extension courses and the influence of participation fees or.

compensations, respectively. A second aim is to see if there is any

difference between different categories of motorcyclists as regards sex,

age, experience of accidents, etc.
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VII

The study was carried out by sending questionnaires to 662 randomly

chosen owners of heavy motorcyclists, aged 18-25 years. The question-

naires were distributed in December 1989 and the response rate was 81%.

Besides a general description of background data for the studied group

such as sex, age, and driving experience, etc., the results show that three

fourths have never before participated in any type of further training for

motorcyclists. Despite this fact, the majority has a postive attitude

towards the effects of extension courses on road safety.

The intention of participating in future extension courses is also good if

the course is free of charge or if compensation is offered to the

- participants. If, on the contrary, the course is subject to a charge the

proportion of interested persons rapidly decreases with increasing fee.

When it comes to participating in a more defined two-days extension

course arranged by the NTF, the interest is considerable (83%).

An order of precedence of different kinds of compensations to partici-

pants shows that a reduction of the motorcycle insurance is the most

attractive. Furthermore, cash payment up to 300 SKR is less attractive

than the drawing of petrol cheques, a journey, and a voucher card of

motorcycle spares.

Concerning the contents of an extension course, it has been assumed that

most of the time should be devoted to .brake training and training of

anticipating dangers and risks in traffic. The items of the course with the

lowest priority are enduro on a borrowed motorcycle followed by theory

of traffic regulations.

The results also show that significant differences in the will of further

training between different categories of motorcyclists are found in the

following variables:
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VIII

- Subjective driving skill

The will of further training is more pronounced among those with low

subjective driving skill.

- Subjective way of driving

The will of further training is more pronounced among those who have
a subjectively defensive way of driving.

- Previous participation in extension courses

The will of further training is more pronounced among those who have

participated in some kind of further training for motorcyclists.

- Opinions on the effects of further training upon accident risk

The will of further training is more pronounced among those who

consider that extension courses result in .lower accident risks for the

participants.

- Motorcycle competition

The will of further training is more pronounced among those who do

not participate in any kind of motorcycle competitions.

- Incidents with motorcycles

The will of further training* is more pronounced among those who have
met with some kind of incident during the last year when riding a
motorcycle in traffic.
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l BAKGRUND

Ett ständigt återkommande problem i trafiksäkerhetsarbetet är hur man

ska kunna minska olycksrisken för mc-förare.

Dessa utgör en mycket utsatt grupp och detta av flera skäl. De är oskyd-

dade, vilket medför att deras skaderisk vid olyckor är hög. De har låg

synbarhet och de färdas snabbt. Enligt Thulin (1987) är såväl skaderisk

som dödsrisk ca 25 gånger högre för motorcyklister jämfört med biltrafi-

kanter.

Olika åtgärder har diskuterats, t ex begränsningar av motorcykelns styr-

keförhållande kW/kg, men få åtgärder har visats ha positiva effekter.

En åtgärd som synes rimlig att arbeta vidare med är utbildning och infor-

mation. Att utbilda mc-förare till bättre trafikanter anses ännu av många

vara en framkomlig väg. Dels kan detta ske genom en förbättrad

grundutbildning för A-körkort och dels kan det ske i vidareutbildning.

Olika sådana kurser ges och har getts i ganska stor utsträckning. I Sverige

har Guldhjälmskurserna varit dominerande under senare år.

Vår kunskap om utbildningseffekter inom trafiksäkerhetsområdet har dock

förändrats drastiskt på senare tid. Som en mer eller mindre given sanning

har tidigare gällt att utbildning, väl upplagd, ger positiva effekter på

trafikbeteende och trafiksäkerhet.

Ett flertal studier har dock påvisat att detta inte självklart är fallet. Det

förefaller mera regel än undantag att vissa typer av utbildningsinsatser är

utan effekt eller t o m ger negativa effekter på trafiksäkerheten.

Den sannolika kärnpunkten i dessa nya resultat antas ligga i att vi hittills

varit för mycket koncentrerade på att förmedla färdigheter och körtek-

niska kunskaper så effektivt som möjligt inom ganska snäva tids-och

kostnadsramar. Vi har då inte i tillräcklig grad insett att sådan träning

lätt kan ge en övertro på den egna förmågan att förebygga, förutse och

att klara sig ur de vanligaste kritiska situationerna i verklig trafik. Risken
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är här uppenbar att man tar ut effekter av utbildningen i högre farter och

mindre marginaler i stället för ökade säkerhetsmarginaler (Wilde 1982).

Ett exempel på detta framgår av Fredén (l988a), som redogör för en

utvärdering av västtyska fortbildningskurser (ADAC-Motorroad-Sicher-

heitstraining) där deltagarnas körstil blev mer offensiv efter genomgången

kurs jämfört med en kontrollgrupp. Kursdeltagarna körde fortare i städer,

bromsade senare och hårdare samt körde oftare om på höger sida.

Utbildarens strävan att uppnå färdighetsförbättringar, som är märkbara

för eleven, kan också leda till att man ägnar mera tid åt de enklare

körsituationerna oavsett deras relevans för olyckorna i praktiken.

I en litteraturöversikt (Johansson 1988) över effekter av utbildningsinsat-

ser för bilister och mcwförare ochi en genomgång av insatser specifikt för

mcøförare (Fredén 1988a; l988b) har i stort sett ingen av deutvärderingar

som genomförts kommit fram till positiva effekter (bla Butler 1982,

Stock et al 1983, Peck 1976, Mortimer 1984, Jona'h et al 1982, Raymond

and Tatum 1977, Williams and O'Neill 1971+, Hess and Born 1987, Cooper

och Rothe 1988, Wood 1987; Refererade i Johansson 1988 samt Fredén

1988 a, 1988 b).

Flera studier i Johanssons litteraturgenomgång har också visat samband

mellan högre grad av körteknisk utbildning och högre olycksrisk (Eriksson

1983, Williams and O'Neill 1974, Glad 1988).

Den i Sverige aktuella Guldhjälmskursen har inte utvärderats med avse-

ende på olycksrisk, utan endast med avseende på bromsförmåga under

kontrollerade förhållanden och med hjälp av olika enkätundersökningar

(Laurell 1988). Inga effekter kunde påvisas i bromsbeteende. Flertalet

kursdeltagare anser dock i enkäten att de lärt sig något de inte redan

behärskade och att de olika momenten i kursen varit värdefulla.

NTF har mot denna bakgrund beslutat genomföra en helt reviderad form

för vidareutbildning av mc-förare. Tidigare guldhjälmskurser har haft en

traditionell uppläggning med teori, balansträning, bromsövningar, kurvtek-

nik och passagerarteknik.
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För att söka uppnå positiva effekter på olycksrisker vill man förändra

inriktningen på kursen så att den i mycket liten utsträckning tar upp trä-

ning i körteknik och i mycket hög grad tar upp risker, förares begräns-

ningar, attityder osv, med syfte att öka förarens insikt i trafik och egen

körförmåga.

Under 1988 genomfördes en mycket begränsad försöksverksamhet där man

inte fullt ut lyckades förändra innehållet så som önskat. Erfarenheterna

från denna försöksverksamhet tyder också på problem med att rekrytera

kursdeltagare. Av de tillfrågade skickade 42% in svar. Av dessa sade sig

48%. vara intresserade. Av alla utskickade 'formulär besvarades således ca

20% positivt.

I nästa steg bjöds 104 stycken in till sammanlagt fyra kurstillfällen. En-

dast 23 accepterade inbjudan. Detta trots att en ersättning på 400 kronor

erbjöds. Flera skäl finns till ett så lågt intresse, bl a olyckliga formule-

ringar i inbjudan och kursernas tidläggning (veckan före midsommar och i

slutet av augusti).

För att kunna genomföra en bättre upplagd försöksomgång med ett tydli-

gare reviderat kursinnehåll, beslöts att ge VTI i uppdrag att kartlägga mc-

förares vilja att delta i fortbildningskurser och hur denna påverkas av

avgift respektive ersättning för deltagande.

Avsikten är att den nya kursen ska starta våren 1990, men att en mindre

försöksverksamhet genomförs under våren 1989.
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2 SYFTE

Mot denna bakgrund har VTI genomfört en studie med syfte att studera

motorcyklisters vilja att delta i _fortbildningskurser och hur denna påver-

kas av avgift respektive ersättning för deltagande. Som delsyfte ingår

också att studera hur fortbildningsviljan fördelar sig i Olika kategorier av

mc-förare med avseende på. kön, ålder, olyckserfarenhet etc.
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3 GENOMFÖRANDE

Målgrupp för undersökningen var innehavare av motorcykel dragna ur

TSVs fordonsregister.

662 ägare av tung mc i åldersintervallet 18-25 år från helalandet valdes

ut. Detta motsvarar ett representativt urval ur den population som NTF

avser vända sig till med den nya kursen. Av urvalstekniska skäl omfattar

urvalet bara ägare till mc av årsmodell 1982 och yngre.

Dessa tillsändes en enkät (bilaga 1) med frågor om:

- bakgrundsdata (ålder, kön, körerfarenhet etc)

- försäkringsbolag

- erfarenhet av fortbildning

- vilja att delta i fortbildningskurs

- ersättning/avgifts inverkan på viljan att delta

- synpunkter på kursuppläggning

- olyckor/tillbud

- bedömning av egen körförmåga

- körstil

De olika delarna i enkäten används för att gruppera mc-förarna i olika

kategorier i syfte att studera variationer i fortbildningsviljan.

Uppgift om försäkringsbolag har» tagits med för att belysa i vilken ut-

sträckning det går att spåra mc-förarna i bolagens interna olycksstatistik.

Enkäten skickades ut i december 1988. Av 662 utskickade formulär besva-

rades 538 (= 81%). Någon bortfallsanalys är inte gjord.

VTI Meddelande 596



4 RESULTAT

Resultaten nedan presenteras i tre separata avsnitt där det första (4.1)

ger en beskrivning av olika bakgrundsdata för undersökningsgruppen som

kön, ålder och körvanor etc.

Det andra avsnittet (4.2) redogör för de svarandes inställning till fortbildu

ningskurser för mc-förare, t ex om de tidigare har deltagit i någon kurs

eller har för avsikt att göra det i framtiden samt om viljan att delta

varierar med olika typer av ersättning eller avgifter.

Tredje och sista avsnittet (403) belyser i vilken utsträckning intentionen

att delta i fortbildningskurser varierar mellan olika förarkategorier.

I vissa fall presenteras resultaten i form av relativ svarsfördelning för en

enskild variabel. I dessa sammanhang anges också 95%-iga konfidensinter-

vall för att på så sätt visa graden av osäkerhet i skattningarna (i tabeller

anges de inom parentes och i figurer med hjälp av linjer i staplarna).

Konfidensintervallen innebär i korthet att ett givet intervall med 95%

sannolikhet kommer att omsluta det okända p0pulationsvärdet. En mer

detaljerad redogörelse för hur konfidensintervall beräknas ges bla i

Blalock (1981).

4.1 Allmän beskrivning av undersökningsgruppen

 

4.1.1 Kön och ålder

Inte helt överraskande är männen helt dominerande i den här gruppen av

mc-förare. Ungefär 92% av de som svarat är män medan endast 8% är

kvinnor.

Åldersfördelningen är begränsad, eftersom målgruppen utgörs av mc-_

förare i åldern 18-25 år. Medelåldern bland de lsvarande är 21,73 år (i0,15)

och ungefär 70% är mellan 20-23 år.

VTI Meddelande 596



Tabell 1 Köns- och åldersfördelning hos undersökningsgruppen

 

ANDEL

 

KÖN Män 91,7 %(:'2-,37)
Kvinnor '8,3% (: 2,37)

  

100% n=521'

ÅLDER 18-19 11,7 %(: 2,76)

20-21 31,5 %(i 3,99)

22-23 38,8 %(1: 4,18)

2445 13,0 %(: 3,30)

   

lOO % n=521
0

   

En jämförelse med TSVs statistik (TSV, 1988) visar inga signifikanta

skillnader i köns- och åldersfördelning mellan undersökningsgruppen och

motsvarande målgrupp i populationen.

4.1.2 Körvana med bil och motorcykel

Nästan samtliga av de svarande har körkort för bil (97,7% 1 1,29) och har .

haft detta i genomsnitt 3,78 år (10,14). En klar majoritet har också till-

gång till personbil (95,3% .1 1,84), oftast hela året.

Av förklarliga skäl har samtliga också körkort för motorcykel, de allra

flesta för tung mc (99% :0,85). I genomsnitt har de haft mc-körkort i

3,67 år (i0,16).

Man har också fått uppge vilken typ av motorcykel (cylindervolym) man

har för närvarande. Om man är ägare till flera har man angett sin huvud-

motorcykel, dvs den som man använder mest. Av svaren att döma är mc-

typerna ganska jämnt fördelade, bortsett från mc under 126 cc respektive

över 1 000 cc. Svarsfördelningen framgår av tabell 2.
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Tabell 2 Svarsfördelning på frågan "Vilken cylindervolym har den mo-
torcykel Du har för närvarande?"

    

CYLINDERVOLYM . ANDEL

-125 _ . 0,4 96 (+0,54 -0,4)

126-400 25,05 96 (2 . 3,75)

401-600 ' 25,5-96 (223,75)

601-750 22,0 96 (: 3,57)

751-1000 ° 17,4 % (22 3,26)

1001- 9,3 96 (i 2,50)

10096 n = 518

   

En jämförelse med motsvarande målgrupp enligt TSVs statistik (TSV,

1988) visar att några fler i undersökningsgruppen har en mc mellan 401-»

600 cc, medan några färre har mc över 1000 cc. Skillnaden är visserligen

signifikant men handlar endast om några få. procentenheter.

Vi har också frågat hur många mil de kört med bil respektive motorcykel

de senaste 12 månaderna. Eftersom de fått ange antal mil uppdelat på

olika mc-typer finns också möjlighet att se hur många mil de kört med sin

nuvarande mc. Svarsfördelningen framgår av tabell 3. I genomsnitt har

man kört personbil ca 1 635 mil (1:113) det senaste året och motorcykel

879 mil (i87) oavsett mc-typ samt 678 mil (i51) med sin nuvarande mc-

typ.

Tabell 3 Antal körda mil de senaste 12 månaderna med personbil, mo-
torcykel (oavsett typ) samt motorcykel av nuvarande typ

   

ANTAL MIL MED 1311. 1 MED MC MED NUVARANDE
MC-TYP

1-500 15,4 96 ;5: 3,17) '6 46,9 960: 4,27) 55,0 96 (i: 4,26)

501-1000 28,5 96. (3: 3,96) . 30,6 %(i°. 3,95) 30,5 96 (i 3,94)

1001-1500 18,4 96 (1: 3,40) 12,6 96(: 2,84) 8,4 96 (2. 2,38)

1501-2000 18,1 96 (13,38) 4,9 96 (1 1,85) 3,8 96 (i 1,64)

2001-2500 4,4 96 (1. 1,80) 1,0 % (1 0,85) 1,0 % 1 0,85)

2501- 15,2 96 (i. 3,15) 4,0 96 (: 1,68) 1,3 96 (1 0,97)

10096 n=499 10096n=524 10096 n=524
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De svarande har också fått uppskatta hur de körda milen med motorcykel

fördelat sig på landsväg respektive tätort. De flesta har kört mer än hälf-

ten av sina mc-mil på landsväg (63,1% i 4,21) medan (12,9% i 2,93) kört

flest mil i tätort. Ungefär en fjärdedel (24% 1 . 3,73) har kört lika mycket

på landsväg som i tätort.

4.1.3 Övrigt

En klar majoritet av mc-förarna (87,1% :2,88) har tidigare också haft

moped, som de i genomsnitt har haft i ungefär 2,5 år (i0,15).

När man väl bytt mopeden mot en motorcykel är.- det också aktuellt med

en mc-försäkring. Vi frågade förarna i vilket bolag deras motorcykel var

försäkrad och av svaren att döma har de flesta anlitat antingen Folksam,

Holmia eller Trygg-Hansa. Svaren framgår av tabellen nedan.

Tabell 4 Svarsfördelning på frågan "I vilket bolag är Din motorcykel

    

försäkrad?"

FÖRSÄKRINGSBOLAG ANDEL

Ansvar 3,3 96 (1' 1,55)

Folksam ' 27,3 % (1 3,86)

Holmia - 23,6 % (i 3,68)

Skandia ' 2,7 % (11,40)

Trygg-Hansa 18,4 96 (i 3,36)
Wasa 5,3 96 (i 1,94)

Annat bolag- 19,3 % (1 3,92)

100 % n a 512

   

Vi frågade också om man är medlem i någon lokal motorcykelklubb samt

om man utövar någon form av tävling med motorcykel (se tabell 5). En'-

dast en tredjedel av de svarande är emellertid medlemmar i någon lokal

mc-klubb och ca 12% kör någon form av mc-tävling. Ungefär hälften av

dessa utövade enduro (51,6%i 12,24).
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Tabell 5 Svarsfördelning på frågorna "Är Du medlem i någon lokal mo-
torcykelklubb?" samt "Utövar Du någon form av tävling med

    

motorcykel?"

MEDLEM I LOKAL urövnn
MOTORCYKELKLUBB MC-TAVLING

Ja 29,3 %(_t 3,95) , 12,2 % (1 . 2,85)
Nej 70,7 %(: 3,95) A 87,8 96 (1: 2,85)

100%n=509 100% n=507

    

Man har också fått uppge om man råkat ut för någon trafikolycka eller

tillbud under mc-körning de senaste 12 månaderna. Med tillbud i trafiken

menas alla tillfällen då det varit nära att inträffa en olycka, men då inte

person eller fordon skadats, dvs endast "näst-intill-händelser". (Såväl defi-

nitionen på tillbud som på trafikolycka harangetts i enkäten).

Ungefär en femtedel av de svarande (18,2% :3,34) har uppgett att de

råkat ut för en trafikolycka med person- eller fordonsskada som följd.

Enligt dessa har det totalt inträffat 120 olyckor varav 85 var singelolyc-

kora

När det gäller tillbud i trafiken har ungefär hälften av de svarande varit

med om detta under mc-körning (56% 1 4,31). Totalt har de uppgett 977

inträffade tillbud med mc de senaste 12 månaderna.

#2 Inställning till fortbildningskurser för mc-förare

 

4.201 Deltagande i tidigare fortbildningskurser för mc-»förare samt

åsikter om fortbildningseffekter på olycksrisk

Ungefär tre fjärdedelar (75,6% 1:. 3,71) av de svarande har aldrig tidigare

deltagit i någon typ av fortbildningskurs för mc-förare (se figur 1). Av de

som har deltagit är Guldhjälmskurser den klart vanligaste formen.
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. 95.97. satsas?? .fPrtbi'dning-*Bkurs Om ja, vilken typ av kurs

- 80

w 60

 

- 40

- - 20

    

  
Guldhjâluskurs Annan kurs

'(3M Andel som angett att de tidigare deltagit i någon fortbild-
ningskurs för mc-förare och i så fall vilken typ av kurs

Trots att majoriteten inte tidigare deltagit i någon fortbildningskurs är

många av åsikten att fortbildningskurser för mc-förare kan leda till

sänkta olycksrisker för deltagarna. Ungefär tre fjärdedelar tror detta.

   

 

Ja. absolut Ja. Kanske Nej. Nej, absolut
troligtvis troligtvis inte

inte

Figur 2 Svarsfördelning på frågan "Anser Du att fortbildningskurser
för mc-förare leder till sänkta olycksrisker för deltagarna?"

l402.2 Intentioner att i framtiden delta i fortbildningskurssr för» men

förare

Tidigare erfarenheter har ibland visat på svårigheter att rekrytera delta-

gare till fortbildningskurser för mc-föraren. Det är därför av värde om

man kan finna metoder som ökar deltagarantalet. Det bästa sättet är
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naturligtvis att experimentellt utvärdera hur olika åtgärder påverkar an-v

talet deltagare, men ett sådant förfaringssätt är emellertid väldigt re

surskrävande såväl ekonomiskt som tidsmässigt.

Ett alternativt sätt är därför att mäta mc-förares intentioner att delta i

fortbildningskurser i framtiden som en funktion av olika typ av ersätta

ningar eller avgifter.

Respondenterna tillfrågades om de i början av en ny mc-säsong vill delta i

en tvådagars fortbildningskurs för mc-förare. De fick ta ställning till fyra

olika alternativ: A)° Gratis kurs, B) Avgiftsbelagd *kurs (100-400 kr),

C) Kontant ersättning (100-400 kr), D) Övrig ersättning som försäkrings-

rabatt eller chans att vinna bensin, mc-tillbehör eller resa.

I figuren nedan beskrivs hur andelen intresserade varierar med olika typer

av avgifter eller kontant ersättning (andelen intresserade inkluderar de

som svarat "Ja, absolut" och "Ja, troligtvis").

  

    

     

100
i . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

30

i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ _,ae-71'??? . . . . . . . . . ..
^å á ä h * s --o*_ _ a t - a _-
ägt-U; d.. a . . . . . . . . . .s.s .' .-n*ø-F.*'.".-._._.-.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

v-q-S å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. den Avgift

38. 40 . .. . . . . . . . . . . . . , . . v . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . .. -*.. Ersättning
4??

20 .i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . ..

O #-

0 100 200 300 400
Kronor

Figur 3 Andel intresserade av en fortbildningskurs för mc-förare som
en funktion av olika avgifter eller kontant ersättning till del-
tagare

.Av figur 3 kan man se att om kursen är gratis eller om deltagarna får

kontant ersättning ligger andelen intresserade på en jämn och förhållande-

vis hög nivå. Om däremot kursen är avgiftsbelagd sjunker andelen intres-

serade snabbt med stigande avgift.
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För att avgöra om de variationer som visas i figur 3 är slumpmässiga

effekter eller ej har resultatet analyserats med "Friedman two-way

analysis of variance by ranks" (Siegel, Castellan, 1988). Analysen visar att

såväl variation av ersättning som variation av avgifter är signifikanta.

(Ersättning: Fr=80,72, n=386, df=_4, p<.05; Avgift: Fr=692,76, n=374, df=4,

p<.05_). En korrekt tolkning av detta resultat är 'emellertid endast att

minst en av nivåerna för avgift respektive ersättning skiljer sig åt. Vill

man avgöra vilka enskilda nivåer som skiljer sig åt krävs att man gör s k

multipla jämförelser mellan de olika alternativen (Siegel, Castellan,

1988). Detta har också gjorts och .det visar sig då att intresset är lika

stort oavsett om ersättningen är 300 kr eller 400 kr. Likaså är intresset'

detsamma om kursen är gratis, ger ersättning med 100 kr eller 200 kr (se

tabell 6). Vad gäller olika avgifter är det större skillnad. Intresset sjunker

signifikant från en gratis kurs ner till 300 kr i avgift. Däremot är intresset

lika lågt oavsett om avgiften är 300 kr eller l;OO kr (tabell 7).

Tabell 6 Fortbildningsintresset som en funktion av kontant ersättning
till deltagarna. Prioriteringsnivå ett är signifikant skild från
nivå två (p<.05). Däremot finns inga signifikanta skillnader
inom en och samma prioriteringsnivå

 

PRIORITERING KONTANT ERSÄTTNING

 

l * 400 kr i kontant ersättning
* 300 kr i kontant ersättning

2 * 200 kr i kontant ersättning
' * 100 kr i kontant ersättning

* Ingen ersättning
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Tabell 7 Fortbildningsintresset som en funktion av olika deltagaravgif-
ter. Prioriteringsnivå ett är signifikant skild från nivå två etc:
(p<.05). Däremot finns inga signifikanta skillnader inom en och
samma prioriteringsnivå

 

PRIORITERING KURSAVGIFT

    

l * Ingen avgift I

2 * 100kr 1 avgift

3 ' * 200 kr i avgift

1+ * 300 kr i avgift
* 400 kr i avgift

 

Vi bad också mc-förarna att värdera olika ersättningsformer genom att

rangordna åtta olika alternativ, från 1 (2 mest attraktivt) till 8 (= minst

attraktivt). Resultatet framgår av figuren nedan.

 

Rabatt på rue-försäkring

400 kr i kontant ersättning
a

Bensin 1500 kr/102e delt

Berlinresa/102e delt

Mic-tillbehör 1500 kr/102e delt

300 kr i kontant ersättning
- . g

200 kr i kontant ersättning
. n , .

100 kr i kontant ersättningl
I I 1 I 1 I
I I | I I K

1 2 3 4 5 6 7

Genomsnittligt rangtal

 

Figur 4 Mc-förarnas rangordning av hur attraktivt de anser olika er-
sättningsformer vara om de skulle delta i en fortbildningskurs.
Ju lägre genomsnittligt _rangtal desto attraktivare alternativ
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Av figur 4 framgår att det finns skillnader mellan de olika ersättningsfor-

merna, från rabatt på mc-försäkringen som tycks vara mest attraktivt till

100 kr i kontant ersättning som är minst attraktivt. Skillnaden är signifi-

kant såtillvida att minst en av de olika ersättningsformerna är skild från

de övriga (Fr=1215,66, n=479, df=7, p<.05).

En närmare analys visar att de olika alternativen kan delas in i fem kate-

gorier som är signifikant skilda åt (se tabell 8). Man kan t ex se att rabatt

på mc-försäkring ligger i topp samt att det på andra plats är fyra alterna-

tiv som värderas lika högt.

Tabell 8 Rangordning av olika ersättningsformer. Prioriteringsnivå ett
är signfikant skild från nivå två (p<.05). Däremot finns inga
signifikanta skillnader inom en och samma prioriteringsnivå

  

PRIORITERING TYP AV ERSÄTTNING

l * Rabatt på mc-försäkring

2 . * l+00 kr i kontant ersättning
* Utlottning av bensincheckar på 1 500 kr

till var 10:e deltagare
4! Utlottning av resa till Berlin med besök på
BMW-fabriken till var 10:e deltagare

* Utlottning av presentkort på 1 500 kr för
mc-tillbehör till var 10:e deltagare

3 _ * 300 kr i kontant ersättning

4 * 200 kr i kontant ersättning

5 * 100 kr i kontant ersättning

    

Hittills har endast redogjorts för de svarandes intentioner att delta i fort-

bildningskurser av ganska allmän karaktär, där enda preciseringen anger

att det gäller en tvådagars kurs i början av en mc-säsong. Som komple-

ment till detta har vi också frågat om viljan att delta i en mer preciserad

fortbildningskurs för mc-förare. Den kursbeskrivning som anges i enkäten_

grundar sig på diskussioner som förekommit i samband med' NTFs plane-

ring av en kommande kurs och lyder på följande sätt:
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"NTF planerar att under våren 1989 anordna en ny typ av fortbildningskurs

för mc-förare. Kursen, som är avgiftsfri, genomförs under två dagar (vec-

koslut) och består av bl a mc-körning på övningsbana och körning i stads-

trafik och på landsväg. Kursen innehåller också ett enduropass, där delta-

garna får köra på lånad motorcykelø"

En klar majoritet av de svarande (83,4% .i 3,22) har uttryckt en vilja att

delta i den ovan beskrivna fortbildningskursen. Av dessa kunde också

ungefär 70% tänka sig att åka 6 mil eller mer till kursplatsen. Svarsför-

delningen framgår av figur 5, där man också ser vilka skäl som angivits

för att inte delta i kursen.

 

100

 

' 1°° vm delta i NTF's kurs A*an mil m0" kan EEG Skäl att ej dena i fortb.
n o o n o n o o i o 0 v o a n u n c c n n o

d p v u o w o o o o o u o u a o o u c 0 o c n o

n 0 u u o 0 o v o o n 0 n 0 o 0 n n n o 0 o

i F I 0 a 0 0 0 I 0 0 i 0 C l 0 i l c i O I i 0

v o I u 0 c o v o c u o a n o v 0 t I 0 c o

1- c c o o 0 0 0 0 i o o u o u c o a n o .0

 

u o u o a n n n v o 0 c 0 v

   

      

  

   

Ja Nej 1-5 5-10 11-1516-20 21- Kör ej Ei Ei tid Annat
ac behov skäl
1989 av

MIL kurs

Figur 5 Andel som vill delta i en fortbildningskurs för mc-förare v
arrangerad av NTF, antal mil man i så fall kan tänka sig att
åka till en kursplats samt skäl att inte delta i kursen

0

4.2.3 Inställning till olika kursmoment i en fortbildningskurs för mc-

förare

För att få en bild av hur mc-förare värderar olika innehåll i fortbildnings-

kurser lät vi respondenterna uppge'hur mycket tid de anser att man bör

ägna åt olika kursmoment. Deras uppgift var att rang-ordna tio olika kurs-

moment från i (mest tid) till 10 (minst tid). Svaren framgår av figur 6.
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Bromsövningar

Övningar i defensiv körning . :

Manöverträning i körgård3

. Körning istadstrafik :

?åååkâêâfâiäiiâéåå ?Såååânatt 2
a .

Körning på grusväg

Körning På landsväg
. . ' o

. .

Teori om, körteknik

Endurokörning på lånad mc

.

Teori om trafikregler.
1
I

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Genomsnittligt rangtal

Figur 6 Rangordning av olika kursmoment med avseende på hur myc-
ket tid man bör ägna åt varje enskilt moment. Ju lägre genom-
snittligt rangtal desto mer tid bör ägnas åt kursmomentet

Enligt figuren ovan anser respondenterna att man bör ägna olika mycket

tid åt de olika kursmomenten. Skillnaden är signifikant såtillvida att vär-

deringen av minst ett moment skiljer sig från de övriga (Fr=12ll,78,

n=477, df=9, p<.05).

Mer ingående analyser av svaren visar vidare att de tio olika kursmomen-

ten kan rangordnas i fem skilda kategorier, där momenten i kategori ett

bör ägnas signifikant mer tid än de i kategori två etc. Mest tid bör ägnas _

åt såväl bromsövningar som övningar i defensiv körning, medan minst tid

bör ägnas åt teori om trafikregler (se tabell 9).
O
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Tabell 9 Rangordning av olika kursmoment med avseende på hur mye»
ket tid som bör ägnas åt olika moment. Prioriteringsnivå ett
innebär signifikant mer tid än nivå två, etc (p<.O5). Däremot
finns inga signifikanta skillnader inom en och samma priorite-
ringsnivå

PRIORITERING KURSMOMENT

l * bromsövningar
* Ovningar i defensiv körning, dvs förmåga att

inse faror och risker i trafiken

2 * Manöyerträning i körgârd
* Körning i stadstrafik

3 * Körning på. grusväg
* Körning på landsväg
* Teori om körteknik
* Teori om mc-förares förmåga att inse faror

och risker i trafiken

4 * Endurokörning på lånad mc

5 * Teori om trafikregler

4.3 Samband mellan intention att delta i fortbildningskurser och

 

olika förarkategorier

 

I detta avsnitt jämförs olika förarkategorier med varandra för att se om

deras intentioner att delta i fortbildningskurser för mc-förare är olika.

Som mått på fortbildningsintention har valts fråga 15 i enkäten, nämligen

"Kan Du tänka Dig att i början av en ny mc-säsong delta, i en tvâdagars

fortbildnignskurs för mcøförare, om Du erbjuds detta gratis?" Svarskate-o

gorierna "Ja, absolut" och "Ja, troligtvis" respektive "Nej, troligtvis inte"

och "Nej, absolut inte" har slagits samman.
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4.3.1 Kön och ålder

Av tabell lO framgår att det inte föreligger några könsskillnader vad gäl-

ler intresset att delta i fortbildningskurser. Detsamma gäller för ålder,

där de som är äldre eller lika med medianåldern är lika intresserade av

fortbildning som de yngre.

Det finns visserligen svaga tendenser till att kvinnor är mer intresserade

än män samt att äldre är mer intresserade än yngre, men inga av dessa

skillnader är signifikanta.

Tabell 10 Intentioner att delta i fortbildningskurs för mc-förare uppdelat
på kön respektive ålder

         

KÖN ÅLDER (Md=22)

DELTA I FORTBILD- Män Kvinnor _ 3 Md < Md
NINGSKURS

Ja, absolut/ 67,58- 74,42 69,39 66,52
troligtvis - .

Kanske 24,21 23,26 22,79 25,89

Nej, absolut inte/ - 8,21 2,33 7,82 7,59
troligtvis inte

TOT 96 100 100 100 100

n 475 43 294 224

x2 2,054 0,670

df 2 2

p Ej sign Ej sign

4.3.2 Körvanor med bil och motorcykel

En jämförelse mellan mc-förare med olika mc-typ visar inte på något

signifikant samband med intention att delta i en fortbildnignskurs. Ingen

svag tendens kan heller skönjas.

Vi finner heller inga signifikanta samband vad gäller antal körda mil det

senate året med bil, mc (oavsett typ) eller mc av nuvarande typ. De ten-

denser som finns är dessutom lite inkonsekventa eftersom intresset tycks

vara lägre ju fler mil man kört med bil och mc av nuvarande typ, men

däremot högre ju fler mil man kört med mc oavsett typ (se tabell ll).

VTI Meddelande 596



20

Tabell ll Intentioner att delta i fortbildningskurs för mc-förare uppdelat
på antal körda mil det senaste året med bil, mc (oavsett typ)
och mc av nuvarande typ

     

MIL MED BIL MIL MED MC MIL MED NUVARANDE
(Md=1500) (Md=600) MC=TYP (Md=500)

DELTA I FORT-= 3 Md < Md _>_ Md < Md _>_ Md < Md
BILDNINGSKURS

Ja, absolut/ 66,01 70,37 69,52 66,67 66,25 71,21
troligtvis

O

Kanske 25,69 23,05 21,93 26,51 24,38 23,74

Nej, absolut inte/ 8,30 6,58 8,55 6,83 9,38 5,05
troligtvis inte

TOT96 100 100 100 100 100 100

n 253 243 269 249 -320 198

x2 1,191 1,772 3,425

df 2 2 ' 2

p Ej sign Ej sign Ej sign

     

Fortbildningsintresset tycks inte heller samvariera med om det senaste

årets mc-mil till övervägande delen har körts i tätort eller på. landsväg.

Svarsfördelningen framgår av tabellen nedan.

Tabell 12 Intentioner att delta i fortbildningskurs för mc-förare uppdelat
på antal mil man det senaste året kört i tätort respektive på

     

landsväg

LANDSVÄG/TÄTORT

DELTA 1 FORT- Över Hälften Över
BILDNINGSKURS hälften landsväg hälften

landsväg tätort

Ja, absolut/ ' 67,61 , 64,71 73,85
troligtvis

Kanske 24,53 27,73 20,00

Nej, absolut inte/ 7,86 7,56 6,15
troligtvis inte

?01" 96 100 100 100

n 318 119 65

;<2 . 1,756

df 4

p Ej sign
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4.3.3 Subjektiv körförmåga och körstil

Tidigare erfarenheter har visat att begreppet subjektiv körförmåga kan

'delas upp i en körteknisk förmåga och en defensiv körförmåga (Spolander,

l983a; 1983b). Med körteknisk förmåga avses sådant som att reagera

snabbt, häva en sladd etc, medan defensiv körförmåga hänförs till att

kunna köra försiktigt och förutseende etc.

I denna undersökning har mc-förarna fått bedöma sin egen körförmåga

med motorcykel jämfört med en genomsnittlig motorcyklist i Sverige. De

har fått uppge om man anser sig bättre, lika bra eller sämre i olika avse-

enden. Den körtekniska förmågan har mätts genom en sammanslagning av

sex påståenden (fråga 24 a, c, e, f, i och k) och den defensiva körförmågan

genom en sammanslagning av fem påståenden (fråga 24 b, d, g, h och j).

Genom att tilldela svaren värden från 1-5 kan de svarande delas in i en

grupp med hög respektive låg subjektiv körförmåga (över respektive under

Md), som sedan kan jämföras med avseende på fortbildningsintresse. En

sådan jämförelse visar på ett signifikant samband för körteknisk förmåga

på så sätt att fortbildningsintresset är högre för dem med låg subjektiv

körteknisk förmåga. Motsvarande samband tycks däremot inte föreligga

vad gäller den defensiva körförmågan (se figur 7).

 

100 100

 

....... ..I.<.'<'>.17Fs.1=sr.1.i§k. får??? . . . . . . Defénsiv kör-förmåga
so - i

50
% .

40 .-

20 .p

    

  

    

Ja. absolut/ Kanske Nei. U'OligtViS Ja. absolut/ Kanske Nej, troligtvis
trollgtns inte/ _ troligtvis inte/

absolut inte absolut inte

Delta i fortbildnm'gskurs Delta i fortbildningskurs

Figur 7 Intentioner att delta i fortbildningskurs för mc-förare uppdelat
på subjektiv körteknisk förmåga samt subjektiv defensiv kör-
förmåga. (Körtek.förm.: nzhög=l95, n:1åg=302, x2=12,209,
df=2, p<.01). (Def.körförm.: n:hög=213, n:jâg=288, x2=0,920,
df=2, NS)
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Utöver körförmåga har vi också försökt få en bild av mc-förarnas körstil.

De fick ange om de brukar köra mc fortare eller långsammare än den

genomsnittlige mc-föraren, om de brukar köra om eller bli omkörda av

bilister på landsväg. Efter en sammanslagning av dessa frågor (25-27) kan

de svarande delas in i en grupp med offensiv och en grupp med defensiv

körstil (över respektive under Md). Enligt figur 8 framgår att körstil sam-

varierar med fortbildningsintresset så att de med defensiv körstil har ett

något större intresse av fortbildning. Skillnaden i svarsfördelning är signi-

fikant, men trots detta ganska marginell.

100

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Defensiv körstil ..

80 .. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . i .. Z] Offensiv körstil ..

60 .

   

0 .

40

.20

  

 

  

Ja. absolut/ Kanske Nej. troligtvis inte/
troligtvis absolut inte

Delta i fortbildningskurs

Figur 8 Intentioner att delta i fortbildningskurs för mc-förare med de-
fensiv respektive offensiv körstil (nådef=272, n30ff=226,
X2=6,469, df=2, p<.05)

4.3.4 Tidigare deltagande i fortbildningskurs för mc-förare samt

åsikter om fortbildningseffekter på olycksrisk

Av figur 9 framgår att om man tidigare har deltagit i någon fortbildnings-

kurs för mc-förare är man också mer intresserad av att göra det i framti-

den, jämfört med om man inte tidigare deltagit i någon fortbildning. Skill-

naden är signifikant och också ganska kraftig. Man bör emellertid lägga_

märke till att ungefär 60% av de som inte tidigare deltagit i någon kurs

faktiskt har sådana intentioner för framtiden.
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- u . . . . . . . . u o - . . . . . . . u . .

     

Ja. absolut/ Kanske Nej, troligtvis inte/
troligtvis absolut inte

Delta i fortbildningskurs

..1-

Figur 9 Intentioner att delta i fortbildningskurs för mc-förare uppdelat
på tidigare deltagande i fortbildningskurs. (n:ja=126, nznej=387,
x2=23,923, df=2, p<.OOl)

Inte helt oväntat finner man också ett signifikant samband mellan fort-

bildningsintresset och åsikten om fortbildningens säkerhetseffekt.

Vi frågade om man anser att fortbildningskurser för mc-förare leder till

sänkta olycksrisker för deltagarna. Efter att ha slagit samman de fem

svarsalternativen till två kategorier, en där man tror på effekt ("Ja, abso-

lut" och "Ja, troligtvis") samt en mer tveksam ("Kanske^", "Nej, troligtvis

inte" och "Nej, absolut inte"), framgår tydligt att de som tror på en

olycksreducerande effekt av fortbildning också är mer intresserade av att

delta (se figur 10). Det bör dock nämnas att ungefär 45% av de som är

tveksamma till en säkerhetseffekt, trots detta kan tänka sig att delta i en

kurs.
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Ja, absolut/ Kanske Nej, troligtvis inte/
troligtvis absolut inte

Delta i fortbildningskurs

Figur 10 Intentioner att delta i fortbildningskurs för mC-förare uppdelat
på de som tror att en kurs sänker olycksrsiken för deltagarna
respektive de som är mer tveksamma till detta. (nztmrz398,
mtveksamzllS, x2=35,457, df=2, p<.001)

4.3.5 Övrigt

Som nämnts tidigare har en majoritet av de svarande sina motorcyklar

försäkrade i antingen Folksam, Holmia eller Trygg-Hansa. Däremot tycks

inte intresset att delta i fortbildningskurser variera med anlitat försäk-

ringsbolag. Enligt tabell 13 är svarsfördelningen visserligen olika hos de

olika bolagen, men denna skillnad är inte signifikant.

Tabell 1.3 Intentioner att delta i fortbildnngskurs för mc-förare uppdelat
på, bolag där förarnas nuvarande mc är försäkrad

    

FÖRSÄKRINGSBOLAG

DELTA I FORT- Folksam Holmia Trygg- Övriga
BILDNINGSKURS ' Hansa

Ja, absolut/ 68,35 ' 74,17 60,64 66,03

troligtvis '

Kanske 21,58- 19,17 32,98 26,28

Nej, absolut inte/ 10,07 6,67 6,38 7,69
troligtvis inte '

TOT96 100 100 100 100

° n 139 120 94 156
x2 7,682

df 6

p Ej sign
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Ungefär en tredjedel av de svarandeär med i någon lokal mc-klubb och ca

12% utövar också någon form av tävling med motorcykel. Vad gäller med-

lemskap i lokal mc-klubb finns inget samband_ med intention att delta i

fortbildningskurs för mc-förare (se tabell 14), men däremot finns ett klart

samband vad beträffar utövande av mc-tävling. De som inte utövar någon

tävlingsform med mc är i större utsträckning intresserade av att delta i

en fortbildningskurs jämfört med dem som inte tävlar, vilket framgår av

figur ll. -

Tabell 14 Intentioner att delta i fortbildningskurs för mc-förare uppdelat

på. medlemskap i lokal mc-klubb

 

MED I LOKAL Mc-KLÖBB

    

DELTA I FORT- Ja ' Nej
BILDNINGSKURS

Ja, absolut/ 68,92 ' 68,72
troligtvis '

Kanske 20,95- 24,30

Nej, absolut inte/ lO,l# 6,98
troligtvis inte

TOT% 100 100

° n 148 358
x2 1,322

df 2

p Ej sign

            

Ja. absolut/ Kanske 'Nej. troligtvis inte/
troligtvis absolut inte

Delta i fortbildningskurs

Figur 11 Intentioner att delta i fortbildningskurs för mc-förare uppdelat
på om man utövar någon tävlingsform med mc eller inte.
(nzjaz61, n:nej=443, X2=18,514, df=2, p<.OOl)
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Ett rimligt antagande bör vara att om man tidigare råkat ut för en trafik-

olycka eller tillbud i samband med mc-körning, är ens intresse att delta i

fortbildningskurser större än om man har sluppit olyckor och tillbud. En

analys av detta ger dock endast stöd för antagandet vad beträffar tillbud,

inte trafikolyckor. Intresset för att delta i en fortbildningskurs är alltså

större bland dem som varit med om tillbud i trafiken än bland dem som är

tillbudsfria. Samma tendens framträder visserligen också för trafikolyc-

kor, men är inte tillräckligt framträdande för att bli signifikant (se figur

12).

100 ' . 100

       

Trafikolycka med me I Tillbud med mc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

8 Nej
J -= 60

0.. a
\ %

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. 40

. . . . . . . . . . . . . 20

Mt 0

  

  

 

Ja. absolut/ Kanske Nej. troligtvis - Ja. absolut/ Kanske Nej. troligtvis
troligtns inte/ troligtvis inte/

absolut inte absolut inte

Delta i fortbildningskurs - Delta i fortbildningskurs

Figur 12 Intentioner att delta i fortbildningskurs för mc-förare uppdelat
på om man råkat ut för någon trafikolycka eller tillbud i trafi-
ken. (Olycka: n:°a=93, n:ne°=418, x2=1,292, df=2, NS). (Tillbud: .
n:ja=28#, nznej=l7l, X2:7, 32, df=2, p<0.05)
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5 DISKUSSION

5.1 Undersökningsgruppen

De flesta resultat som berör bakgrundsvariabler som kön, ålder, körvanor

etc är inte speciellt Överraskande och kommer därför inte att närmare

diskuteras. Det finns dock vissa saker som kan vara intressant att närmare

kommentera.

En del resultat antyder t ex att gruppen mc-förare i vissa avseenden

skiljer sig från andra trafikantgrupper i motsvarande ålder. Ett välkänt

exempel är ju att mc-förare domineras av män, vilket också framgår av

dessa resultat. Vidare kan man se att de flesta i gruppen "tidigare haft

moped (87%), vilket torde vara enmycket högre andel jämfört med andra

trafikantgrupper. Rimligtvis bör detta vara en fördel när man börjar köra

motorcykel, eftersom man då redan har viss erfarenhet av motorfordon i

trafiken.

Av resultaten framgår också att en klar majoritet har tillgång till

personbil (de flesta hela året). Detta säger visserligen ingenting om varför

man kör motorcykel, men ett rimligt antagande är att motorcykeln främst

används för körglädjens skull medan bilen i första hand ses som ett

transportmedel. I en norsk enkätundersökning framgår också att kör-v

glädjen i sig själv var ett av de främsta skälen till att man skaffar sig en

tung mc. För lätt mc och mopeder spelade transportbehovet en större roll

(Lie, 1983).

En viktig sak vad gäller undersökningsgruppen är dess representativitet,

dvs kan resultaten generaliseras till den population ur vilken urvalet är

draget, dvs personer mellan 18-25 år som äger en tung motorcykel av

årsmodell 1982 eller senare.

Det finns flera saker som talar för att en sådan generalisering är möjlig.

För det första är urvalet slumpmässigt och bortfallet inte extremt stort

för attvara en enkätundersökning. För det andra finns ingen signifikant

skillnad i köns- och åldersfördelning för urvalet jämfört med motsvarande
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målgrupp enligt TSVs statistik över antal motorcyklar i trafik 1988 (TSV,

1988).

En liten skillnad finns dock vad gäller fördelningen av mc-typ. Jämfört

med TSVs statistik har några fler i undersökningsgruppen mc mellan 401=

600 cc, medan några färre har mc över 1000cc. I båda fallen rör det sig

emellertid om små skillnader på några få procentenheter, varför det inte

bör ha någon större betydelse. I detta sammanhang bör man också nämna

att två personer uppgett att de har en lätt motorcykel (125 cc). Detta kan

verka märkligt eftersom målgruppen är ägare av tung mc, men kan

förklaras av att de är ägare till flera motorcyklar men angett den de

använder mest, vilket också efterfrågades.

5.2 Deltagande i fortbildningskurser

 

Rent allmänt tyder resultaten på en hög fortbildningsvilja hos målgruppen.

Mellan 60 och 80% säger sig vara intresserade av att deltaga i en

tvådagars fortbildningskurs om den är avgiftsfri. Intresset varierar lite

beroende på om man får ersättning eller ej, men ersättningen behöver

uppgå till minst 300 kr för att intresset ska öka jämfört med en helt

kostnads- och ersättningsfri kurs.

Vad gäller avgiftsbelagda kurser kan man däremot konstatera en kraftig

sänkning av fortbildningsviljan med ökade avgifter. Andel intresserade

sjunker från ca 70% vid en kostnadsfri kurs ner till ca 10% vid en avgift

på 400 kr.

En jämförelse mellan olika ersättningsformers attraktionskraft visar vi-

dare att kontant ersättning (upp till 300 kr) är mindre attraktivt än

försäkringsrabatt eller utlottning av bensincheckar, resa och presentkort

på mc-tillbehör. Mest attraktivt är rabatt på inc-försäkringen.

Det bör påpekas att de ersättningsformer som angivits i form av utlott-

ning, rabatter etc, endast är ett urval av flera olika tänkbara ersättnings-

former. De ersättningsalternativ som angetts i enkäten är dock sådana

som bedömts realistiska i detta sammanhang och flera av dem har också
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förekommit i samband med diskussioner av kommande fortbildningskurser

i NTFs regi.

Som nämnts i avsnitt 1 planerar NTF att genomföra en ny typ av

fortbildningskurs för mc-förare, vilken är tänkt att genomföras under två

dagar i början av en mc-säsong. Kursen ska vara mer inriktad på förarnas

attityder, begränsningar och riskuppfattning än tidigare. Att döma av

denna studie tycks deltagarintresset vara mycket högt, ca 80% kan tänka

sig delta i en tvådagars fortbildningskurs i NTFs regi, vilket är mycket

lovande inför framtiden.

Det finns också tecken som tyder på att en mer defensivt inriktad

fortbildningskurs kan få ett positivt bemötande av deltagarna, i varje fall

att döma av hur mc-förarna rangordnat olika kursmoment. De kursmo-

ment som prioriteras högst är bromsövningar samt övningar i defensiv

körning, dvs förmågan att inse faror och risker i trafiken. Det som

däremot kan vara lite oroväckande är att kursmomentet med "endurokör-

ning på lånad mc" prioriteras näst sist. Endurokörning på lånad mc är ett

av de inslag som förekommit i diskussionerna kring en ny typ av

fortbildningskurs (se sid 15).

Vad gäller diskussioner om mc-förarnas fortbildningsvilja ska man vara

medveten om att det vi frågat om är intentioner att delta i en kommande

kurs. Alltså vet vi inget om hur många som faktiskt skulle komma att

delta. Men även om man rimligen kan förvänta sig att andelen som

verkligen kommer till en kurs är betydligt lägre än andelen intresserade,

bör relationen mellan intention och avgift/ersättning avspeglas på det

faktiska deltagarantalet, men på en lägre nivå.

Det finns flera saker som talar för att alla inte kommer att förverkliga

sina intentioner att delta i en fortbildningskurs. För det första gav

pilotkurser genomförda våren 1988 ett mycket litet antal deltagare (se

kapitel 1). För det andra motsvarar inte den höga fortbildningsviljan de

uppgifter som gäller tidigare deltagande i fortbildning. Endast ca 25% har

uppgett att de tidigare deltagit i någon typ av fortbildningskurs för mc-

förare, trots att sådana regelbundet erbjudits genom t ex "Guldhjälmen".
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Vad beträffar tidigare deltagande i fortbildning är guldhjälmskurser den

klart vanligaste formen (75% av dem som tidigare deltagit i fortbildnings-

kurs). Men eftersom guldhjälmskurser arrangeras av NTF i samarbete med

de lokala mc-organisationerna finns skäl att misstänka en ännu högre

andel guldhjälmskurser i verkligheten än vad som uppgetts. Vissa kan rent

formellt ha deltagit i en guldhjälmskurs, men uppfattat det som en annan

typ av kurs arrangerad av den lokala mc-organisationen.

5.3 Fortbildningsviljans variation med olika förarkategorier

När det gäller bakgrundsvariabler av typen kön, ålder, körvanor kan inte

några samband påvisas med intentioner att delta i en framtida fortbild-

ningskurs.

Däremot tycks tidigare deltagande i fortbildningskurs ha betydelse på så

sätt att de som gjort detta också är mer intresserade av att delta i

framtiden. Likaså är också deltagarintresset högre ju mer man tror att

a fortbildning sänker olycksrisken för deltagarna, vilket ju egentligen inte

är speciellt förvånande. Däremot är det mer anmärkningsvärt att var

fjärde som tror på en effekt av fortbildning, trots detta är tveksam till

att delta i en kurs.

Ett intressant resultat är också att fortbildningsviljan tycks samvariera

med subjektiv körteknisk förmåga och körstil. Ju bättre man anser sig

vara rent körtekniskt och ju mer offensiv körstil man har, desto lägre är

fortbildningsviljan. Det finns ytterligare resultat som antyder liknande

tendenser, t ex är intresset för fortbildning lägre om man utövar tävling

med mc än om man inte gör detta. Intresset är också mindre om man inte

råkat ut för något tillbud med motorcykel det senaste året. (Liknande

tendenser finns också för trafikolyckor, men är där inte signifikant), Även

här finns det skäl att anta samma bakomliggande mekanismer som i fallet

körförmåga och körstil ovan. Om man tävlar med mc anser man sig kanske

köra mc så pass bra att behovet av fortbildning minskar. Om man på

samma sätt aldrig råkat ut för någon trafikolycka eller tillbud kan man ta

det som ett tecken på att man kör bra och därmed har mindre behov av

fortbildning.
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Man bör dock betona att flera av de samband som diskuterats ovan och

som föranleder spekulationer kring överskattning av körförmåga, ofta är

mer av teoretiskt än praktiskt intresse. Skillnaderna är i flera fall ganska

små även om de är signifikanta. Det innebär alltså trots allt att många är

intresserade av en fortbildningskurs även om man har en hög körteknisk

förmåga, kör offensivt, tävlar med mc, etc.

Avslutningsvis kan man konstatera att slutsatserna av undersökningen bör

bli att förutsättningarna för att ge en fortbildning sådan som den

planerats av NTF är mycket goda, åtminstone om man ser till mc-förarnas

vilja att delta. För att öka denna vilja bör man avstå från kursavgiftgmen

man behöver inte betala någon ersättning. Huruvida kursdeltagarna anser

bensinkostnader för mc-åkningen till, från och under kursen som en

kostnad som bör ersättas, svarar inte undersökningen på. Den visar dock

att många är beredda att åka långt till kursplatsen, vilket borde tala mot

detta.

Undersökningen säger heller inget om på vilket sätt rekryteringen bör gå

till, men den visar på några grupper där man kanske bör koncentrera sig

mera, t ex tävlingsförare och de som tidigare inte deltagit i fortbildning.

Vad sedan gäller kursinnehåll finner vi bland de tillfrågade ett stöd för

kursens uppläggning så som den planerats. Ett frågetecken finns däremot

för inslaget med endurokörning, varför detta moment bör tas under

övervägande.

I bakgrundsavsnittet beskrivs skälen till att just den föreslagna kursen bör

genomföras. Att förändra inriktning som här är tänkt ger inte bara en

förändrad insikt hos mc-förarna utan också ett viktigt tillskott till vår

allmänna kunskap om utbildningseffekter. Resultaten visar goda förutsätt-

ningar att genomföra kursen, sett ur deltagarnas perspektiv, och bör

därför knytas till en seriös utvärdering där såväl attityd och kunskaper

som olycksrisk används som effektmått.
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Ett resultat som kan vara av intresse vid en utvärdering av en eventuell

framtida fortbildningskurs är fördelningen på. olika försäkringsbolag. Vill

man utnyttja försäkringsbolagens olycksstatistik kan man nå majoriteten

av mc-förarna i målgruppen genom att vända sig till fyra bolag (framgår

av tabell 4 i avsnitt 4.1.3). Försäkringsbolagen är Folksam, Holmia, Trygg

Hansa och "annat bolag". En närmare granskning visar emellertid att

"annat bolag" i samtliga fall innebär Länsförsäkringsbolag.
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FRÅGEFORMULÄR TILL MC-FÖRARE

Är Du man eller kvinna?

I:) Man

D Kvinna '

    

 

    

2. Hur gammal är Du?

är

3a. Har Du körkort för bil?

:I Ja

D Nej *> Gå vidare till fråga 6.

3b. Om ja, hur länge har Du haft detta? '
j!-

-0 år

'1--

m Om kortare tid än ett år, ange antal månader: '_ '

4. Försök uppskatta hur många mil Du kört personbil de senaste 12 måna-
derna?

mil

5. Har Du tillgång till personbil?

 

Ja, men endast sommarhalvår

Ja, men endast vinterhalvår

Ja, hela året

a
m
m
a

Nej

  

6. Har Du någon gång haft moped?

E] Ja. Ange hur många år Du haft moped: _mn_ ______ ____

E] Nej

7a. Har Du körkort för motorcykel?

E] Ja, för lätt mc

D Ja, för tung mc

[3 Nej 9 Tack för hjälpen! Du behöver inte besvara fler frågor.

7b. Om Du har körkort för enbart lätt motorcykel, hur länge har Du haft
detta?

år

Om kortare tid än ett år, ange antal månader:

7c. Om Du har körkort för tung motorcykel, hur länge har Du haft detta?

år

Om kortare tid än ett år, ange antal månader:

8. Försök uppskatta hur många mil Du kört motorcykel de senaste 12 måna-
derna. Ange antal mil Du kört mc med följande cylindervolymer.

Cylindervolym Antal mil

-125

126-400

l101-600

601-750
M. -.-_._ _.-..4

751-1000

1001-

 



    

12a. Är Du medlem i någon lokal motorcykelklubb?

[3 Ja. Ange klubbens namn:

E] Nej -- ->Gâ vidare :111 fråga 13a.

le. Om ja, har Du deltagit i någon gemensam utfärd som klubben arrangerat
det senaste året?

E] Ja. Ange hur många Du deltagit i: ___N_ ____A___ _n_

i Nej, har inte deltagit i någon

E] Klubben har inte arrangerat någon utfärd det senaste året

   

9. Hur mycket av den totala sträckan Du angivit i fråga 8 har Du kört_i tät-
ort respektive på landsväg?

D Nästan allt på landsväg

U Mer än hälften på landsväg

D Ungefär hälften på landsväg

C] Mer än hälften i tätort

E] Nästan allt i tätort

10. Vilken cylindervolym har den motorcykel Du har för närvarande? Ange en-

dast ett alternativ! Om Du har flera motorcyklar, ange den som är Din
huvudmotorcykel, dvs den Du använder mest.

D -125

D 126-400

1:] 401-600

D 601-750

[3 751-1000

D 1001-

ll. l vilket bolag är Din motorcykel försäkrad? Om den för tillfället inte är
försäkrad, ange det bolag Du senast anlitat.

D Ansvar

[j Folksam

D Holmia

[j Skandia

D Trygg-Hansa

Wasa

D Annat bolag, nämligen

13a. Utövar Du någon form av tävling med motorcykel?

D Ja

[3 Nej -> Gå vidare till fråga lira.

l3b. Om ja,- ange vilken tävlingsform. (Ange flera alternativ om det behövs.)

D Enduro

E] Trial

[j Motor Cross

1

E] Road Racing

D Annan tävlingsform, nämligen:
_....u -.--4 4... .. -

   

lira. Har Du någon gång deltagit i någon fortbildningskurs för mc-förare?

[:] Nej ---->Gå vidare till fråga 15.

Ulla

Mb. Om ja, ange vilken typ av kurs.

[j Guldhjälmskurs

| _ I Annan kurs som arrangerades av:

och varade i
Ma-u..

dag/ dagar



  

15. Kan Du tänka Dig att i början av en ny mc-säsong delta I en tvådagars 17a. Kan du tänka Dig att i början av en mc-säsong delta i en tvådagars fort-fortbildningskurs för mc-förare, om Du erbjuds detta gratis? bildningskurs för mc-förare, om Du erbjörds ersättning?

Ja, absolut Ja, Ja, Kanske Nej, Nej
absolut troligt- troligt- absolutJa, troligtvis vis vis inte.

inteKanske ,
A. [00 kr i kontant E] E] IL]

E
D
D
D
U

Nej, troligtvis inte ersättning

Nej, absolut inte ' B. 200 kr i kontant
ersättning

  

C. 300 kr i kontant
ersättning

C] D
16. Kan Du tänka Dig att i början av en mc-säsong delta i en tvådagars fort-

D
D
D
D
D
U

D
D
D
D
U
D

1:!

bildningskurs för mc-förare, om kursen var avgiftsbelagd? D. 1400 kr i kontant D D Dersättning
Ja, Ja, Kanske Nej, Nej
absolut troligt- troligt- absolut E. Rabatt på Din mC- D Dvis vis inte förSäkrlng

inte i _Avgift
F. Utlottning av ben- D C] L]

sincheckar på
100 kr D D E] E] E] 1500 kr till var

* [0:e deltagare
200 kr

D D D D E] G. Utlottning av pre- E] [3 D L] E]
300 kr E] E] [3 D D sentkort på 1500 kr

för mc-tillbehör
l400 kr [3 E] E] D [3 till var 10:e del-

tagare

H. Utlottning av resa E] C] D D
till Berlin med
besök på BMW-
fabriken till var
10:e deltagare

l7b. Ange hur attraktiva Du tycker att ovanstående alternativ är genom att
rangordna dem från i (: mest attraktivt) till 8 (: minst attraktivt). OBS!
Du får endast använda siffran i en gång, siffran 2 en gång etc.

A B C D E F G H

'DDDDUDDU

   



  

l7c. Har Du något förslag på ersättning som Du tror skulle vara mer populärt NTF Planerar att under Våren 1989 anordna en Y tYP av fortbildninSSRUrs för
bland Inc-åkare än de alternativ som nämnts i fråga [621. (085! Ange en- mC-förare- Kursen: 50"' år avgifüfris genomförs under (Vä dagar (VeCkosmt)
dast förslag som Du anser vara rimliga.) ' och består av bl a inc-körning på övningsbana och körning i stadstrafik och på

landsväg. Kursen innehåller också ett endunrmass9 där deltagarna får köra på
lånad motorcykel.

  

. 19a. Om Du blev erbjuden att gå just denna fortbildningskurs, skulle Du då
vilja delta? (085! Detta är ingen anmälan, bara en undersökning av Ditt
intresse).

. DJa

     

D Nej ->Gå vidare till fråga 1%
18a. Nedan räknas olika moment upp, som kan finnas med i en fortbildnings- .

kurs för inc-förare. Ange hur stor del av kursen man bör ägna åt de olika
momenten genom att rangordna dem från 1 (mest tid) till 10 (minst tid).
OBS! Du får endast använda siffran i en gång, siffran 2 en gång etc. 4 1%. Om ja, hur långt kan Du tänka Dig att åka för att komma till kursplat-

i sen?

Manöverträning i körgård ; Antal mil: __

Teori om mc-förares förmåga att inse faror och risker i trafiken
l9c. Om nej, försök motivera varför. (Ange flera alternativ om det behövs.)

Endurokörning på lånad mc
Kommer ej att köra mc under 1989

Teori om trafikregler
Har ej behov av en sådan fortbildningskurs -

Körning på landsväg
Har ej tid

Körning i stadstrafik

E
D
G
E
]

Annat skäl, nämligen

  

Övningar i defensiv körning, dvs förmåga att inse faror och risker i
trafiken

  

Körning på grusväg . -'

Bromsövningar

Teori om körteknik

l8b. Finns det ytterligare moment som Du anser bör ingå i en fortbildnings-
kurs, men som inte angivits ovan?

D Nej

n Ja, nämligen

    



D
l
i
a
g
a

S
i
d

5

 

OBS! Här följer nu några frågor (20-22) om trafikolyckor i samband med mc-
körning.

Med trafikolyckor menar vi alla tillfällen som medfört att någon person eller
något fordon skadats. Även mindre skador räknas, t ex blåmärken och skrubb-
sår reSpektive bucklor och repor.

Både kollisionsolyckor och singelolyckor medräknas.

 

20. Har Du under de senaste 12 månaderna varit med i någon sådan trafik-
olycka när Du kört motorcykel?

D Ja. Ange hur många olyckor:

E] Nej ---> H0ppa över frågorna 21 och 22.

 

21. Var någon av dessa olyckor singelolyckor, dvs en olycka där endast' Du
själv var inblandad?

 

E] Ja. Ange hur många singelolyckor:

E] Nej

 

22. Vilka skador uppstod vid olyckan/olyckorna? (Även hos andra inblandade
än Du själv.) Ange flera alternativ om det behövs.

Antal
olyckor

Personskador som föranledde kontakt med sjukvård

Lindrigare personskador

_ Fordonsskador som innebar att fordonet inte kunde användas före
reparation

_._.

Lindrigare fordonsskada
w_

   

OBS! Nedan följer en fråga om tillbud i trafiken under mc-körning.

Med tillbud menar vi alla tillfällen då det varit nära att inträffa en olycka,
men då ingen person eller fordon skadats. Hår menas alltså endast "näst-intill-
händelser".

  

23. Har Du under de senaste 12 månaderna varit med om något sådant tillbud
i trafiken när Du kört motorcykel?

Ja. Ange hur många tillbud:

0
E] Nej

EI Osäker/Vet ej

24. Gör en bedömning av Dinegen körförmåga med motorcykel jämfört med
en genomsnittlig motorcyklist i Sverige. Försök bedöma om Du är bättre,
sämre eller lika bra som de i följande avseenden.

Mycket Något Lika Något Mycket
bättre bättre bra sämre sämre

Att häva en ofrivillig D D D E]
sladd '

I:)

E]

E]

Att köra mjukt

U
D

Att klara av kritiska
situationer

Att förutse vad som kom-
mer att hända i trafiken

E
D
B

8

Att reagera snabbt

Att komma fram snabbt i
tät trafik

D

E]

Att köra försiktigt E]

D
E
]

D
E
]

Att inte hamna i kritiska
situationer

Att köra fort om det
behövs

D [3Att ha kontroll över omgi-
vande trafik

U
D
D
D
D
D
D
D
B
D

E
C
D
L
-
.
I
E
E
E

Cl

Att göra en snabb och
effektiv inbromsning

E]

B
O
D
E
N
]

D
B
L
-
.
I
D
G

 



 

25. Brukar Du köra motorcykel fortare eller långsammare än den genomsnitt-
lige mc-löraren?

l stadstrafik Pâ landsväg

Mycket fortare

Något fortare

Lika fort

Något långsammare

D
D
E
B
D

E
D
G
E
'

Mycket långsammare

  

RO

S
i
d

 

76. Brukar Du köra om bilister när Du kör motorcykel på landsväg?

Mycket ofta

Ganska ofta

Varken ofta eller'sällan

Ganska sällan

D
D
E
D
D

Mycket sällan .

 

27. Brukar Du bli omkörd av bilister när Du kör motorcykel på. landsväg?

Mycket ofta

Ganska ofta

Varken ofta eller sällan

Ganska sällan

E
D
G
E
]

Mycket sällan

   

28. Anser Du att fortbildningskurser för Inc-förare leder till sänkta olycks-
risker för deltagarna? *

i Ja, absolut

Ja, troligtvis

Kanske

Nej, troligtvis inte

B
U
D
G
E
T

Nej, absolut inte

 

29. Ange de viktigaste skälen till att Du kör motorcykel.

       

TACK FÖR HJÄLPENl




