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FÖRORD

Analyserna i denna rapport har bekostats av National-

föreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF). De har

utförts på data från en större undersökning som VTI gör

på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket (TSV) om nya körkorts-

havares utbildning, deras attityder och erfarenheter

under de första körkortsåren.

Stig Danielsson, VTI, har utarbetat.metoden för

signifikansprövningarna (bilaga 2). Stina Järmark har

medverkat i planeringen och administrerat enkäten. Trafik-

säkerhetsverkets registeravdelning har dragit urvalen.
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Bilförares olycksrisker. En modell testad på män och
kvinnor

av Krister Spolander

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Olycksrisker (olyckorgxnrkörsträcka) har studerats

med enkäter till bilförare med 1 - 3-åriga körkort.

En kraftig effekt av körsträcka har konstaterats. De

som kör under genomsnittet har drygt dubbelt så hög

olycksrisk som de som kör över. Men trots att män kör

betydligt mer än kvinnor finns ingen skillnad i deras

genomsnittliga olycksrisker. När då effekten av män-

nens längre körsträckor elimineras genom att jämföra

män och kvinnor med samma körsträckor, blir olycks-

risken för män minst 25% högre än för kvinnor.
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II

Accident risks of drivers. A model tested on men and

women

by Krister Spolander
Swedish Road and Traffic Research Institute

581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

Accident risks (number of accidents per kilometre

driven)lunm2been studied by the means of questionnaires

given to car drivers who hold licenses 1 - 3 years

old. A strong effect of mileage has been observed.

Those who drive less than the average run twice as

high an accident risk as those who drive more than

the average. In spite of the fact that men drive more

than women, there is no difference in their average

accident risk. When the effect of the higher mileage

among men is eliminated, by comparing men and women

with the same mileage, the accident risk for men is

at least 25% higher than that for women.
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III

Bilförares olycksrisker. En modell testad på män och

kvinnor

av Krister Spolander

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En olycksriskmodell har prövats på mäns och kvinnors

olycksrisker (antal olyckor per körsträcka). Data om

olyckor och körsträckor har samlats in med enkäter

till representativa urval bilförare som haft körkort

i 1 - 3 år. Följande resultat har erhållits:

(1) En kraftig effekt av körsträcka finns. De som kör

under genomsnittet har, med en försiktig uppskattning,

drygt dubbelt så hög olycksrisk som de som kör över.

(2) Trots att män kör betydligt mer än kvinnor, finns

ingen skillnad mellan deras genomsnittliga olycksris-

ker.

(3) När effekten av männens längre körsträckor elimi-

neras genom att män och kvinnor med samma körsträckor

jämförs, är mäns olycksrisk minst 25% högre än kvin-

nornas - försiktigt uppskattat.

Enligt olycksriskmodellen förklaras detta av att män

i genomsnitt har högre uppfattning om den egna kör-

förmågan än kvinnor och det offensivare körsätt detta

leder till. Männens olycksrisker blir då högre än kvin-

nornas när de jämförs på "lika villkor", dvs när deras

fördel av den större körerfarenheten tas bort.
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IV

Accidents risks of drivers. A model tested on men and

women

by Krister Spolander
Swedish Road and Traffic Research Institute

3-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

An accident risk model has been tested on the accident

risks of men and women (number of accidents per

kilometre driven). Data on accidents and mileage have

been collected by means of questionnaires given to

representative samples of drivers, who hold licenses

1 - 3 years old. The following results have been

obtained:

(1) There is a strong effect of mileage. Those who

drive less than the average (median) run more than

twice the risk compared with those who drive more

than the average.

(2) In spite of the fact that men drive considerably

more than women there are no differences in their

average accident risks.

(3) When the effect of the higher mileage among men

is eliminated, by comparing men and women with the same

mileage, the risks for males is at least 25% higher than

that for female drivers.

According to the accident risk model these results can

be explained by sex differences in self-assessment of

driving skill. In general, male drivers have a higher

self-assessment than females, which seems to affect

their driving style. The accident risks for men become

higher than those for women, when the sexes are compared

on equal terms, i e, when the advantage of higher

mileage among men is eliminated.
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BAKGRUND OCH SYFTE

I en tidigare rapport (Spolander 1983b) presenterades

en enkel olycksriskmodell. Den omfattar två psykolo-

giska mekanismer. Den ena bygger på körerfarenhet,

och innebär att körskickligheten tilltar med körer-

farenheten vilket leder till minskade olycksrisker.

Den andra mekanismen utgörs av förarens uppfattning om

den egna körförmågan och dess effekter på körsättet.

Ju högre uppfattning man har om sin körförmåga desto

offensivare blir körsättet (högre hastighet, fler

omkörningar osv) och detta leder till högre olycks-

risker.

Modellen kan tillämpas på manliga och kvinnliga förare,

i form av gungbrädan i figur 1. Det finns nämligen

stora könsskillnader i modellens båda mekanismer.
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Figur 1 Olycksriskmodellen, tillämpas på manliga och
kvinnliga bilförare
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Den första är att manliga förare kör mer än kvinnliga

(Brorsson 1983). Redan under det första körkortsåret

har de kört dubbelt så mycket (bilaga 6 i Spolander

1983a). Eftersom ökad körerfarenhet leder till bättre

körprestationer (se litteraturöversikten i Spolander

1983b), borde männen av den anledningen ha lägre

olycksrisker än kvinnorna (färre olyckor per körd

kilometer).

Männens fördel av större körerfarenhet motverkas emel-

lertid av den andra könsskillnaden, den i uppfattningen

om den egna körförmågan. Män har en betydligt högre

uppfattning om sin körtekniska förmåga än kvinnor,

vilket leder till offensivare körsätt (Spolander 1983a).

Detta gör att de genomsnittliga olycksriskerna kan

vara lika, i stort sett, då man jämför de manliga och

kvinnliga förarpopulationerna. Tidigare studier tyder

på det (Roosmark 1980, Brorsson 1983). Gungbrädan i

figur 1 kan med andra ord väga jämnt.

Tre förutsägelser från modellen kommer att testas i

denna rapport.

(1) Mäns och kvinnors genomsnittliga olycksrisker är

lika på dethela taget.

(2) Olycksrisken minskar ju mer man kör.

(3) Om man eliminerar männens fördel av att köra mera

och alltså jämför män och kvinnor med samma kör-

sträckor, är kvinnornas olycksrisker lägre. Gung-

brädan i figur 1 tippar alltså över till kvinnor-

nas fördel om effekten av körerfarenhet tas bort.
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UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Urval och bortfall

 

Data om trafikolyckor och körsträckor samlades in med

postenkät till slumpmässiga urval förare som haft kör-

kort i 1, 2 respektive 3 år.

Urvalen drogs från samtliga personer i landet som tog
körkort för personbil i vecka 49-50/1978 (fick enkäten

i vecka 2/1982 = 3-åringar), vecka 12/1980 (fick enkä-
ten i vecka 16/1982 = 2-åringar; population och urval
för 2-åringarna omfattar enbart dem som var 18 år då
de tog körkort), samt vecka 49-50/1980 (fick enkäten

i vecka 2/1982 = 1-åringar, 581 st) och vecka 12/1981

(fick enkäten i vecka 16/1982 = 1-åringar, 559 st) ).

Tabell 1 Urval, svarsfrekvenser samt bortfall

  

Körkorts- Dragna Svars- Bortfall
ålder urval frekvens i procent

1 år 1140 986 14

2 år* 559 490 12

3 år 556 449 19

   

  

* Enbart personer som var 18 år när de tog körkort.

De dragna urvalen uppgick till sammanlagt 2 255 förare.

Bortfallen för de tre körkortsåldersgrupperna var 14,

12 respektive 19% (tabell 1).

 

1)
Personerna avlade godkänt prov för B-behörighet (med

eller utan tidigare erhållen A-behörighet). I popula-
tionerna ingår inte personer som avlagt prov för mi-
litär förrättningsman, som samtidigt avlagt prov för
A- och B-behörighet, eller som efter återkallat kör-

kort avlagt nytt prov för B-behörighet.
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Frågor

Uppgifter om förarnas olycksfrekvens erhölls genom

frågan: "Har du som bilförare varit med i någon trafik-

olycka som medfört personskada eller sådana fordons-

skador att reparation varit nödvändig?" De fick ange

hur många olyckor de varit med om och vilka skador som

uppstått (fråga 18, bilaga 1).

Förarna fick tre frågor om sina körsträckor: hur långt

de kört de senaste 6 månaderna, de senaste 12 månaderna

samt totalt sedan de fick körkort. De data som.används

i denna rapport kommer från frågan om sammanlagd kör-

sträcka sedan körkortet (fråga 23c, bilaga 1). Förarna

fick vidare skatta hur pass säkra deras körsträcke-

uppgifter var (fråga 23d, bilaga 1).

Totalt rapporterades 787 olyckor i enkäten, 586 av män-

nen och 201 av kvinnorna.
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Figur 2 Olyckornas procentuella fördelning över skade-
följd bland män (M) och kvinnor (K).
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Som framgår av figur 2 är olyckornas skadefördelning

i stort sett lika för könen: 5 - 10% av olyckorna

medförde svårare personskada som krävde sjukvårdsper-

sonal för diagnos eller vård, ungefär lika många var

lindrigare personskador, inte fullt 40% ledde till for-

donsskador som krävde omgående reparation och resten,

45-50%, var lättare fordonsskador (som dock måste repa-

reras).

Säkerligen glömmer man olyckor man varit med om, sär-

skilt lindrigare. För denna studie spelar emellertid

glömskan ingen roll så länge den drabbar könen lika.

Den lika skadefördelningen mellan männens och kvinnor-

nas olyckor tyder på att glömskan varit lika. Om det
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Figur 3 Förarnas bedömning av säkerheten i sina kör-
sträckeuppgifter. Procent som bedömt sina kör-

sträckeuppgifter som mycket säkra (översta
delen av staplarna) och ganska säkra (nedre
delen) bland män (M) och kvinnor (K), med

körsträcka under medianen (kort) och över
medianen (lång) och som haft körkort i 1, 2
respektive 3 år.
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exempelvis varit så att männen haft en större tendens

att glömma sina småolyckor än kvinnorna, borde de haft

en större andel svårare olyckor än kvinnorna.

Det finns ingen nämnvärd skillnad mellan män och kvin-

nor i hur pass säkra de bedömt sina körsträckeuppgif-

ter vann och inte heller mellan de tre körkortsålders-

grupperna (figur 3). Däremot finns en kraftig effekt

av hur långt man kört. Andelen säkra bland dem som

kört över medianen är nästan dubbelt så stor som bland

dem som kört under medianen. Man tycks alltså bli säk-

rare på sina körsträckeuppgifter ju längre man kört.

Detta är positivt för tillförlitligheten i körsträcke-

data, eftersom osäkerhet i små tal betyder mindre än

i stora tal.

Analyser

I analyserna av olycksrisker har förarna delats upp i

ett antal olika grupper med hänsyn till kön, körkorts-

ålder, levnadsålder då de tog körkort (två klasser:

18 år respektive 19 år eller äldre) samt körsträcka

sedan körkortet (två klasser: under respektive över

medianen i respektive körkortsåldersgrupp där medianen

beräknats på män + kvinnor sammanslagna).

I varje grupp har olycksrisken skattats genom att di-

videra antalet olyckor som gruppen rapporterat med

dess sammanlagda körsträcka.

Olycksriskskillnader mellan olika grupper har sta-

tistiskt testats på nivån p < .05 med antagandet att

antalet olyckor en förare råkar ut för är Poissonför-

delat med väntevärdet proportionellt mot antalet körda

mil (se vidare bilaga 2).
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RESULTAT

Genomsnittliga olycksrisker

 

Modellens första förutsägelse, den om de genomsnitt-

liga olycksriskerna bland män och kvinnor generellt,

har studerats på följande sätt.

Förarna har delats upp i tre grupper efter körkorts-

ålder (1, 2 respektive 3 år). Inom varje grupphar

olycksrisken (antalet olyckor/antalet mil) beräknats

för män respektive kvinnor.

En kvot har därefter bildats mellan könens olycksris-

ker. Är kvoten större än 1, innebär det att männen

har högre olycksrisk. Är den mindre än 1, är kvinnor-

nas olycksrisk högre. Och är kvoten = 1 har män och

kvinnor samma olycksrisk.

Vi har nu tre kvoter, en för varje körkortsålders-

grupp. Vi är egentligen bara intresserade av en enda

kvot, den som anger förhållandet mellan män och kvin-

nor i alla de tre grupperna sammanslagna. Därför har

en genomsnittlig kvot beräknats där de tre gruppernas

kvoter ingår med en vikt som är prOportionell mot in-

verterade varianserna. Data för dessa beräkningar finns

i bilaga 3 (tabell a). Hur vikterna definierats redo-

visas i bilaga 2.

Den genomsnittliga kvoten mellan mäns och kvinnors

olycksrisker har på detta sätt uppmätts till å = 1,06.

Kring denna kvot har ett 95% konfidensintervall bil-

dats, enligt metoden i bilaga 2. Med en standardav-

vikelse för kvoten på SD = 0,083 sträcker sig inter-
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vallet för g från 0,91 till 1,27 (tvåsidigt: 2 = 1,96).

Med den uppmätta kvoten 5 = 1,06 är alltså 5 inte sig-

nifikant skild från 1.

Detta innebär att om det finns en skillnad mellan mäns

och kvinnors olycksrisker är den inte tillräckligt

stor för att slå igenom i dessa data. I modellens

termer kan vi således konstatera att den genomsnitt-

liga olycksrisken i de manliga och kvinnliga förar-

populationerna i stort sett kan betraktas som lika.

Olycksrisk och körsträcka

Modellens andra förutsägelse säger att olycksrisken

minskar med ökande körsträcka. Detta har studerats

på följande sätt.

Förarna har delats upp efter kön, körkortsålder samt

levnadsålder då man tog körkort. Därigenom har 10 homo-

gena grupper bildats, så som framgår av tabell b i

bilaga 3. Varje grupp har därefter delats i två, en

som kört under genomsnittet i respektive körkortsål-

dersgrupp och en som kört över genomsnittet (medianen).

Därefter har olycksriskerna för kort- respektive lång-

körarna beräknats i de 10 grupperna.

På i princip samma sätt som tidigare har kvoter bil-

dats som anger förhållandet mellan kort- och långkö-

rarnas olycksrisker i de 10 grupperna. Ett vägt medel-

värde av dessa 10 kvoter har slutligen beräknats,

också det på samma sätt som tidigare.

Den uppmätta kvoten mellan kort- och långkörarnas

2,57. Med en
Å

olycksrisker uppgår sålunda till g

standardavvikelse för kvoten på SD = 0,084 ligger den
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nedre gränsen för ett 95% konfidensintervall för 5 på

2,261).

Vad innebär detta?

Med 95% säkerhet är kortkörarnas olycksrisk minst 2,26

gånger högre än långkörarnas. Vi kan alltså anse att

även modellens andra förutsägelse är bekräftad.

Könens olycksrisker med konstanta (samma) körsträckor

Modellens tredje förutsägelse gäller mäns och kvinnors

olycksrisker när körsträckorna hålls konstanta.

Det har studerats på i princip samma sätt som tidigare.

Förarna har delats upp efter körkortsålder, körsträcka

(över respektive under medianen i de tre körkortsål-

dersgrupperna) samt levnadsålder då man tog körkort.

Som framgår av tabell c 1 bilaga 3 har därigenom 10

homogena grupper bildats. Inom varje grupp har mäns

och kvinnors olycksrisker beräknats. En kvot mellan

dessa har så gjorts. Slutligen har en vägd genomsnitt-

lig kvot för alla 10 grupperna beräknats.

Denna kvot uppgår till å = 1,45. Med en standardav-

vikelse för kvoten på SD = 0,093 ligger den nedre

gränsen för ett 95% konfidensintervall för q på 1,261).

Detta innebär att männen med 95% säkerhet har minst 26%

högre olycksrisk än kvinnorna, när jämförelsen gäller

män och kvinnor med ungefär samma körsträckor.

Också modellens tredje förutsägelse kan anses bekräf-

tad.

 

1)Ensidigt: z = 1,645
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DISKUSSION

Resultaten stöder gungbrädemodellen med dess två

olycksriskpåverkande mekanismer.

Det faktum att gungbrädan på det hela taget väger

jämnt när man jämför totalpopulationerna är i linje

med tidigare studier med annan metodik (Roosmark

1980, Brorsson 1983; båda använde polisrapporterade

personskadeolyckor i kombination med körsträckedata

från statistiska centralbyråns resvaneundersökning

RVU-78).

Gungbrädemodellen förklarar varför männen inte har

betydligt lägre olycksrisker än kvinnorna. De borde

ha det om körerfarenheten vore det enda som bestämde

olycksrisken. De kör ju betydligt mer än kvinnorna

och som vi sett i dessa resultat leder detta gene-

rellt till lägre olycksrisker. Men för männens del

motverkas detta av deras högre uppfattning om egen

körförmåga och det offensivare körsätt detta medför

enligt modellen.

När då män och kvinnor jämförs "på lika villkor" - dvs

männens fördel av sina längre körsträckor har elimi-

nerats genom att jämföra män och kvinnor med samma

körsträckor - tycks effekten av kvinnornas mer modesta

självvärdering som bilförare och det därmed betingade

körsättet leda till att deras olycksrisker blir lägre.

Tre reservationer får avsluta denna diskussion. För

det första är det stöd dessa data ger modellen icke-

experimentellt (hur nu modellens mekanismer skulle

experimentellt kunna manipuleras). Det innebär att

det kan finnas andra könsskillnader som skulle kunna

förklara de olycksriskresultat som erhållits.

VTI RAPPORT 269



11

Om man inte är nöjd med den beskrivning som gungbräde-

modellen tillhandahåller, måste man emellertid hitta

andra modeller och får då acceptera att det blir

efterhandskonstruktioner (som naturligtvis i sin tur

kan prövas).

Den andra reservationen gäller datas generaliserbar-

het. Det är förhållandet - eller kvoten - mellan de'

olika förargruppernas olycksrisker som undersökningen

gör anspråk på att kunna generalisera till svenska

bilförare med förhållandevis färska körkort. De fak-

tiska olycksrisknivåer som uppmätts kan alltså inte

utan vidare generaliseras. Många av grupperna är små

i denna undersökning och sådana generaliseringar får

inte göras med mindre än att den statistiska osäker-

heten beräknas (och anges).

För det tredje en synpunkt på sambandet mellan kör-

sträcka och olycksrisk: en del av det kan möjligen

förklaras av att kort- och långkörande kan köra i

olika miljöer. I jämförelse medde kortkörandes kan

en större andel av de långkörandes körning ske på

landsväg där olycksrisken är lägre än i tätort.
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Bilaga 1

FRÅGORNA OM TRAFIKOLYCKOR RESPEKTIVE KÖRSTRÄCKOR

I ENKÄTFORMULÄRET.

18. Har du som bilförare varit med i någon trafikolycka som medfört
personskada eller sådana fordonsskador att reparation varit nödvändig?

GllüiNq

2 1:] Ja

Om ja:

Hur mångatrafikolyckor har du varit inblandad i?

Ange antal:
62-63

Vilka skador uppstod vid olyckan eller olyckorna?

Olycka
1

Personskada som krävde sjukvårdspersonal
för diagnos (kontroll) och/eller vård 1:]

Lindrigare personskador 1:]

Skador på fordon som krävde
omgående reparation 1:]

Lindrigare fordonsskador El

Olycka
2

[3

1:1

Olycka
3

DÖMG

D6m9

D7W2

D7M5

23. a) Hur långt har du kört bil sammanlagt under de senaste 6månaderna?

Antal mil:
13-15

b) Hur långt har du kört bil sammanlagt under de
senaste 12 månaderna?

Antal mil:
16-19

c) Hur långt har du kört bil sammanlagt sedan duftck körkort?

Antal mil:
20-23

d) Det kan vara svårt att exakt veta hur långt man kört.
Ange därför hur pass säkra dina uppgifter är.

Mina uppgifter år:

24 1 El Mycket såkra

2 D Ganska såkra

3 1:] Ganska osåkra

4 1:] Mycket osåkra
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Bilaga 2

Sid 1

METOD FÖR SIGNIFIKANSPRÖVNING AV SKILLNADER I OLYCKS-

RISK MELLAN OLIKA FÖRARGRUPPER

Betrakta en given grupp med n förare. Låt yi = antalet

olyckor som förare i råkar ut för på xi körda mil.

Antag att yi är Poisson (Å - Xi).

Å = olycksrisken/mil

Å skattas väntevärdesriktigt med

Zy.

l vilken har variansen Å/Zx.
in 1

>
)

II

Om gruppen inte är alltför liten kan X betraktas som

approximativt normalfördelad.

Konfidensintervallet kring det multiplikativa (i pro-

cent) förhållandet mellan två gruppers olycksrisker

Å1/Å2 (dvs hur mycket högre/lägre olycksrisk grupp 1

har jämfört med grupp 2) beräknas genom att utnyttja

följande normalfördelningsapproximation:

 

X/A n

Å1/Å2 N (17 //L 2; + x 2; )1 2 1 11 2 21

Ur detta erhålls följande konfidensintervall:

(31 < M2
- SD Åz 1-K 'SD

Å

SD = den skattade standardavvikelsen för Å1/X2 =
lj

// 1 + 1 l: //:_l__ + __1_

^ ZY11 ZYziÅ1ZX1i ÃZZXZi

  

K bestäms genom konfidensgraden (= 1,960 för 95% kon-

fidensgrad vid tvåsidig prövning respektive 1,645 vid

ensidig prövning.
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Bilaga 2

Sid 2

Om konfidensintervallet för kvoten mellan gruppernas

olycksrisk omsluter 1 förkastas hypotesen att den

ena gruppen har högre olycksrisk än den andra

Antag att vi nu har k st populationer och har betrak-

tat kvoten Å1/Å2 i varje pOpulation, dvs för popula-

tionen r har vi skattat

(r)
(r) = M

q (r)
Å2

Enligt olycksriskmodellen bör dessa kvoter vara kon-

stanta, åtminstone för förarpopulationer som är så pass

homogena i körkortsålder som i denna studie. Detta

(r) (r)
1 2innebär att Å = a för alla r.

Det är rimligt att skatta q linjärt, dvs med

1 _ -(r)
q - Zwr q

där wr är lämpliga vikter sådana att Zwr = 1.

De optimala vikterna är proportionella mot inverterade

varianserna. Vikterna skattas från datamaterialet på

följande sätt:

9)
)

1

 

^ = -5 där â -
wr Zâ r - 1 1

I' (__-_ + _)
(r) (r)

Y1 Y2

(y1(r) = antalet olyckor för grupp 1 i popula-

tion r).

Ett konfidensintervall kan då bildas för ä på samma

sätt som ovan, dvs

m
a
n

1+ -SD<q<

'
-
4

där SD är den skattade standardavvikelsen =
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Bilaga 3

Antal olyckor per 100 000 mil för olika

förarpOpulationer.

 

 

          

 

   

  

 

g(r)== kvoten mellan mäns och kvinnors
olycksrisker i respektive förarpopu-
lationer.

Wr = vikter prOportionella mot inverte-
rade varianserna i respektive popu-

lationer.

q = genomsnittlig kvot mellan mäns och

kvinnors olycksrisker där respektive

pouplationskvot ingår med respektive
vikt.

OLYCKOR PER

Kk_ 100 000 MIL (r)

ålder Män Kvinnor q r

1 år 21,73 22,64 0,96 0,42

2 år 23,22 19,82 1,17 0,30

3 år 11,77 10,81 1,09 0,28 g = 1,06

Kk- Levnads- Kort kör- Lång kör-
Kön ålder ålder sträcka sträcka

Män 1 år 18 48,91 18,23 2,68 0,26

19 - 64,91 15,43 4,21 0,04

2 år 18 22,94 23,28 0,99 0,27

3 år 18 34,93 10,50 3,33 0,13

19- 1034 6J9 161 0m1
_ _ _ _ _ . .. _ _ _ _ _ _ _ __ h _ _ _ _ __ _ _ _ __ __...__________._____.._..______-______________

Kvinnor 1 år 18 48,40 12,97 3,73 0,12

19- 16A5 401 339 0m1

2 år 18 29,61 8,30 3,57 0,06

3 år 18 19,35 9,09 2,13 0,09

19- 1451 036 15n1 0m1 ä==257

Kk- Kör- Levnads-
ålder sträcka ålder Män Kvinnor

1 år Kort 18 48,91 48,40 1,01 0,22

19 - 64,91 16,65 3,90 0,03

Lång 18 18,23 12,97 1,41 0,18

19- 1543 481 3n4 031

2 år Kort 18 22,94 29,61 0,77 0,19

Lång 18 23,28 8,30 2,80 0,08

3 år Kort 18 34,93 19,35 1,81 0,11

19 - 10,94 14,51 0,75 0,02

Lång 18 10,50 9,09 1,16 0,15

19 - 6,79 0,96 7,07 0,01 ä - 1,45
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