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Förord 

På uppdrag av dåvarande Vägverket (från 1 april 2010 Trafikverket), kontaktperson 
Ylva Berg, har en studie utförts över hur antalet dödade i trafiken verkar samvariera 
med konjunkturläget. Studien innefattar tre delar: en översikt av litteratur inom området, 
analys av historiska data och en undersökning av närmare omständigheter kring 
dödsolyckor som skedde omkring den senaste nedgången i konjunkturen hösten 2008. 
Projektledare vid VTI har varit Mats Wiklund (numera vid Trafikanalys). 

Vi tackar våra kollegor på VTI, Hillevi Nilsson Ternström för hjälp med 
litteratursökning och Mohammad-Reza Yahya för hjälp med uppskattning av årliga 
körsträckor för olika åldersgrupper från trafiksäkerhetsenkäter.  

Vi vill tacka Vägverket för att ha låtit oss använda material från deras djupstudier av 
dödsolyckor. Ett stort tack går också till Örjan Hallberg och Östen Johansson för deras 
bidrag till rapporten om olycksrisken för unga bilförare. 
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Trafiksäkerhet och konjunktur. Modellansatser och litteraturstudie  

av Mats Wiklund, Lennart Simonsson, Åsa Forsman, Örjan Hallberg och  
Östen Johansson 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 

Antalet dödade i trafiken varierar över tiden beroende på en mängd faktorer. Det har 
gjorts flera försök att ställa upp statistiska modeller som kan förklara denna variation. 
Vanligen ingår i en sådan modell storheter som främst har med trafikmiljön att göra 
som mängden trafik (trafikarbete) på vägarna. Avsikten med att studera antalet dödade 
är ibland att undersöka om en förmodad trafiksäkerhetshöjande åtgärd som en sänkning 
av hastighetsgränser haft önskad effekt. Vad som är viktigt i all forskning är att försöka 
ta hänsyn även till faktorer som indirekt kan påverka antalet olyckor. En sådan faktor är 
konjunkturläget som av flera forskare visats ha ett statistiskt samband med antalet 
trafikdödade. Det kunde också ses senast i Sverige där antalet dödsolyckor per månad 
minskade kraftigt vid tiden för finanskrisen hösten 2008. 

I denna rapport ges en översikt över de statistiska metoder andra forskare använt och 
vilka mått på det ekonomiska läget de tagit in i sina modeller. Vanligast var arbetslöshet 
eller något mått på industriproduktion. Arbetslöshet och BNP/capita testades tillsam-
mans med nettotillskottet av personbilar som nya variabler i en modell som från början 
tagits fram på VTI av Ulf Brüde. Ursprungligen användes tid och trafikarbetet i 
modellen som förklarande faktorer till antalet trafikdödade. Antalet nya bilar kan antas 
bero på både läget i ekonomin och på antalet nya och orutinerade bilförare som kommer 
ut i trafiken under året. Det visade sig att arbetslöshet var den lämpligaste ekonomiska 
förklaringsvariabeln där en ökning av arbetslösheten indikerar en nedgång av antalet 
trafikdödade. 

Två hypoteser om varför arbetslösheten samvarierar med antal trafikdödade har under-
sökts lite noggrannare. Den första hypotesen är att efterfrågan minskar i sämre tider så 
att det blir färre tunga godsfordon på vägen. Det kan i sin tur påverka trafiksäkerheten 
då olyckor med tunga fordon inblandade ofta får svåra konsekvenser. Den andra 
hypotesen är att unga personer, som är mera olycksbenägna, drabbas hårdare av arbets-
löshet i en lågkonjunktur och då drar ner på sitt bilåkande. Uppskattningar av trafik-
arbetet för lastbilar och unga personer användes tillsammans med arbetslöshet i en 
modell för antalet dödade i trafiken i Sverige 1981–2008. Lastbilstrafiken kom ej med i 
den slutliga modellen men nedgången av antalet dödade under 1990-talet sammanföll 
med att unga personer nästan halverade sitt trafikarbete jämfört med slutet på 1980-
talet. En modell föreslagen av Örjan Hallberg som bara använder antalet nya bilar varje 
år visade också att en del av dödsolycksminskningen under senare år kan förklaras av en 
lägre andel ovana bilförare i trafikantpopulationen. 

En annan typ av hypoteser utgår från att läget i ekonomin i viss mån påverkar beteendet 
och resmönstret hos trafikanterna. Data från dödsolyckor under december–mars vid 
årsskiftet 2008/2009 jämförs med samma period 2005/2006, 2006/2007 och 2008/2009 
då det rådde högkonjunktur. Den enda skillnaden blev att antalet inblandade personer 
per dödsolycka var högre under högkonjunkturperioderna (detta resultat förstärktes av 
två bussolyckor). Däremot kunde till exempel inga skillnader mellan vilken tid på 
dygnet olyckorna inträffade eller om de skedde vardag eller helg, beläggas. Dessa 
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jämförelser gjordes för att testa hypotesen att det sker fler resor på fritiden under en 
högkonjunktur. 

Det har föreslagits att högkonjunktur allmänt ger ett mera uppskruvat tempo. Därför 
jämfördes dödsolyckorna också med avseende på riskbeteenden hos förare såsom 
misstänkt hastighetsöverträdelse, ej använt bilbälte, trötthet eller påverkan av alkohol 
eller droger. Ett par andra riskbeteenden som kan ha en viss koppling till ekonomin är 
att köra utan giltigt körkort eller att använda otillåtna/olämpliga däck på vinterväglag. 
Ingen av dessa beteenden visade någon signifikant skillnad mellan hög- och 
lågkonjunktur. Jämförelsen verkar alltså tyda på att både ”normala” dödsolyckor och de 
där något av riskbeteendena förekom minskade i ungefär samma utsträckning då 
lågkonjunkturen satte in. Enda undantaget är antalet misstänkta självmord som var 
ungefär konstant eller till och med något flera i lågkonjunkturperioden med påföljden att 
denna andel av dödsfallen blev högre än under högkonjunkturperioderna. 

Denna undersökning bekräftar resultaten från de flesta tidigare studier, det vill säga att 
antalet trafikdödade tycks minska under en lågkonjunktur. En del av nedgången i antalet 
trafikdödade under en längre tidsperiod förklarades av att unga förare minskat sitt 
bilåkande, detta gällde särskilt för lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Det finns 
ändå kvar en effekt av arbetslöshet som inte förklaras av denna studie. Ett försök att 
jämföra dödsolyckor där någon visat prov på olämpligt beteende i en lågkonjunktur 
påvisade en ibland oväntad likhet med olyckorna före lågkonjunkturen. Till exempel är 
andelen dödolyckor med misstänkt hastighetsöverträdelse eller drogpåverkad förare 
drygt 20 procent i båda fallen. Sett till det absoluta antalet dödsolyckor ser det alltså ut 
som att en del riskbenägna bilförare kan ha försvunnit från trafiken eller ändrat sitt 
beteende i och med lågkonjunkturen. Varför antalet dödsolyckor med mer försiktiga 
bilförare minskade i motsvarande grad är oklart. En mer detaljerad undersökning av hur 
resvanor varierar med konjunkturläget kan ge nya uppslag till vidare forskning. Ett 
samarbete med grannländer för att få ett större gemensamt datamaterial att studera kan 
också ge nya insikter.  
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Traffic safety and the economic situation. Model approaches and a litterature 
survey 

by Mats Wiklund, Lennart Simonsson, Åsa Forsman, Örjan Hallberg and 
Östen Johansson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 

The variation over time of the number of fatalities from traffic accidents is due to a 
large number of factors. Several statistical models have been developed to explain this 
variation. Usually such models include variables that mainly reflect traffic environment 
conditions such as the vehicle mileage on the roads. The purpose of studying the 
number of traffic fatalities is sometimes to establish if a measure to improve traffic 
safety, such as a lowering of speed limits, has been effective. As in all scientific work, it 
is important to consider other factors that may have an indirect influence on the number 
of traffic fatalities. One such factor is the economic situation. Several researchers have 
found a statistical connection between this and the number of traffic fatalities. This 
connection has also been observed recently in Sweden, where a large drop in the 
number of fatal road accidents occurred during the recession in the autumn of 2008. 

In this report there is a survey of statistical methods used by other researchers and what 
variables they have used as a measure of the state of the market. The most common 
variables were unemployment and a measure of the industrial production such as the 
gross national product (GNP). Unemployment, GNP/capita and the net increase of 
private cars were added to a model developed at VTI by Ulf Brüde, which uses time and 
vehicle mileage as explanatory variables to the number of traffic fatalities. The number 
of new private cars can be assumed to depend on the state of the market and should also 
have a connection to the number of new and inexperienced drivers that enter the traffic 
during a year. Unemployment turned out to be the most appropriate economic 
explanatory variable. An increase of unemployment seemed to indicate a decrease in the 
number of traffic fatalities.     

Unemployment has no reasonable direct impact on traffic safety but is connected to the 
hypotheses that economic demand drops in a recession or that the unemployment 
among younger people increases more than for the population as a whole. The former 
suggests that there are fewer heavy goods vehicles on the roads and accidents where 
heavy goods vehicles are involved often give dire consequences. The latter suggests that 
younger people, that are more prone to accidents, will reduce their car driving. 
Estimates of the annual mileage for heavy goods vehicles and younger people were 
included together with unemployment in a model for the number of road fatalities in 
Sweden between1981–2008. The mileage for heavy goods vehicles was not included in 
the final model, but the decrease of the number of road fatalities during the 1990s 
coincided with a large decrease in the mileage for younger people. Younger people 
almost halved their mileage compared to the late 1980s. A model proposed by Örjan 
Hallberg, that only uses the number of new cars as a proxy for the number of new 
drivers, also indicated that a part of the reduction in road fatalities in recent years is 
explained by a lower share of inexperienced car drivers among the road users. 

Another type of hypotheses is that the state of the market to some extent affects the 
behaviour and travel patterns of the road users. Data from fatal accidents between 
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December-March 2008/2009 that was a time of recession, were compared to the same 
period 2005/2006, 2006/2007 and 2008/2009 when the state of the market was better. 
The only significant difference was that the number of people involved in a fatal 
accident was higher during the good economic periods (this was strengthened by two 
accidents involving buses). On the other hand it was not possible to establish, for 
example, that there were differences in when during the day the fatal accidents occurred 
or if they happened in weekdays or weekends. Such differences would have supported a 
hypothesis that there is more travel outside working hours in good economic times. 

It has been proposed that good economic times may induce a higher level of stress in 
society. Accordingly the same fatal accidents were also compared with risk-taking 
behavior of the involved drivers such as suspected speeding, non-use of the seat belt, 
driving while tired or under influence of drugs or alcohol. Another risk-taking behavior 
that might have a connection to the state of the market is driving without a valid driving 
license or using tires that are illegal or inappropriate on winter roads. None of these 
behaviors showed a significant difference in the share of fatal accidents where they 
were manifested. The comparison thus seems to indicate that both the “normal” fatal 
accidents and those where a risk-taking behavior was present decreased to the same 
extent in the recession period. The only exception was the number of suspected 
suicides, which was constant or even slightly higher in the recession period, so that their 
share of the traffic fatalities became higher than in the periods of good economy. 

This study confirmed the result from earlier studies where most researchers found that 
the number of road fatalities seems to decrease in a recession period. A part of the 
reduction of road fatalities in the long run was explained by the fact that younger people 
reduce their car driving, particularly during the recession in the early 1990s. There is 
still an effect of unemployment that is not explained in this study. An attempt to 
compare fatal accidents where some drivers had displayed inappropriate traffic behavior 
during a recession showed a sometimes unexpected similarity to the fatal accidents 
before the recession. For example, the share of fatal accidents involving suspected 
speeding or a drug impaired driver was about 20 per cent in both the recession and the 
period before. In absolute numbers, it thus seems that some risk-taking drivers may 
have dropped out of the traffic in the recession period. Why the number of fatal 
accidents with more careful drivers decreased by a similar amount, in a relative sense, is 
unclear. A more detailed study of how travel habits vary with the state of the market 
may give new ideas for further research. New insight may also be gained from 
collaboration with neighboring countries to obtain a larger common data material to 
study.       
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1 Inledning 

Det finns starka skäl att tro att konjunkturen påverkar trafiksäkerheten. Orsaken är att 
när konjunkturen minskar, går den ekonomiska aktiviteten ned, vilket i sin tur medför 
minskat trafikarbete. Med andra ord förbättras trafiksäkerheten när konjunkturen 
minskar och omvänt när den stiger. Det märkliga i sammanhanget är att konjunkturens 
effekt på trafiksäkerheten tycks vara större än vad som kan förklaras med förändringar 
av trafikarbetet. Denna iakttagelse är inte unik för Sverige utan liknande konstateranden 
har gjorts i andra länder, t.ex. i Norge av Bjørnskau (2009).  

Om man utgår från att konjunkturen inte enbart påverkar trafiksäkerheten genom 
förändrat trafikarbete bör det vara möjligt att förklara orsaken till det. Det är möjligt att 
formulera en rad hypoteser kring detta. Exempel på hypoteser kan vara att våra 
resmönster och resvanor är olika i hög- respektive lågkonjunktur eller att vårt beteende 
som trafikanter påverkas. Detta gäller speciellt hypotesen om att unga personer drabbas 
hårdare av dåliga tider och i högre grad drar ner på sitt bilåkande och kanske väntar med 
att ta körkort så att det är färre oerfarna och olycksbenägna förare på vägarna då.  

Ytterligare en hypotes är att trafikens sammansättning påverkas av konjunkturen, till 
exempel när det gäller andelen lastbilar. Lastbilsandelen kan i sin tur påverka 
trafiksäkerheten då olyckor med tunga fordon inblandade ofta får svåra konsekvenser.  

 
1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete har varit att genomföra en litteraturstudie för att beskriva hur 
sambandet mellan trafiksäkerhet och konjunktur har analyserats i olika sammanhang. 
Studien omfattar dels vilka analysmodeller som använts, dels vilka variabler som 
använts för att beskriva ekonomisk utveckling samt vilka hypoteser om sambandet 
mellan trafiksäkerhet och konjunktur som ligger bakom analyserna.  

Ytterligare ett syfte är att presentera och utvärdera olika ansatser för att modellera 
trafiksäkerhetsutvecklingen där modeller som tidigare använts vid VTI utökas med t.ex. 
antal arbetslösa som en förklarande variabel.  

Slutligen görs en jämförelse mellan statistik över dödsolyckor för december 2008–mars 
2009 och samma vintermånader för de tre föregående åren. Avsikten är dels att se om 
sammansättningen av olyckorna skiljer sig åt mellan hög- och lågkonjunktur, till 
exempel större andel tunga fordon och ungdomar inblandade under högkonjunktur, och 
om andelen olyckor där riskfyllt beteende, som att köra drogpåverkad eller ha olämpliga 
däck i vinterväglag, är olika i de båda konjunkturperioderna. 

 
1.2 Statistiska modeller som verktyg för olika syften 

Utformningen av statistiska modeller, bl.a. modeller för trafiksäkerhetsutvecklingen, 
beror på hur de ska användas. Kravet på modellens egenskaper är olika beroende på om 
modellen ska användas för att göra prediktioner, beskriva utvecklingen i tiden eller 
förklara utvecklingen i tiden. I det förstnämnda fallet är det viktigt att det finns bra 
tillgängliga prediktionsmodeller för de förklarande variabler som eventuellt ingår 
medan det i det sista fallet är viktigt att de förklarande variabler som ingår i modellen är 
kausala.  

Ett generellt problem i det här sammanhanget är risken för kolinearitet. När de 
förklarande variablerna som t.ex. trafikarbete och ekonomisk konjunktur är starkt 
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korrelerade kan de bli sammanblandade så att den ena koefficienten överskattas medan 
den andra underskattas. 

Exempel på modeller som utvecklats vid VTI för att förklara antalet trafikdödade finns 
beskrivna i Brüde(1991) och Forsman(2008). Brüdes modeller anger hur antalet trafik-
dödade beror av trafikarbete och eventuellt någon korrigeringsfaktor. Dessutom skattas 
en generell trendfaktor. Forsmans modeller är uppbyggda på ungefär samma sätt med 
skillnaden att de även omfattar ett mått på konjunkturen, BNP/capita. 

  
1.3 Rapportens innehåll 

I kapitlen 2 och 3 dokumenteras litteraturstudien. Kapitel 2 belyser dels vilka hypoteser 
om sambandet mellan trafiksäkerhet och konjunktur som varit utgångspunkten i olika 
studier, dels vilka variabler som använts för att beskriva ekonomisk utveckling. Kapitel 
3 beskriver samma material som i kapitel 2 men här läggs tonvikten på vilka olika 
statistiska modellansatser som använts i de olika studierna. Här varvas korta introduk-
tioner till de modelltyper som använts med de referenser där de tillämpas. Kapitlet 
avlutas med en allmän diskussion om modellering. 

Kapitel 4 behandlar modeller utvecklade av Brüde (1995) och Forsman (2008), där 
ekonomiska variabler lagts till.  

Avsnitt 4.3 och 4.4 behandlar alternativa sätt att beräkna skattningar i Forsmans modell. 
Kapitel 3 och 4 är av en mera teknisk karaktär än resten av framställningen och kan 
hoppas över utan att förlora sammanhanget. 

I det korta kapitel 5 används Brüdes modell utökad med bland annat trafikarbetet av 
unga förare. 

Kapitel 6 innehåller en jämförelse mellan dödsolyckorna i en period av lågkonjunktur 
och tre perioder av högkonjunktur med hjälp av data från STRADA.  

I kapitel 7 jämförs samma olyckor men här används Trafikverkets djupstudier för att 
undersöka om andelen olyckor där någon förare betett sig olämpligt, som att ha kört 
onykter, skiljer sig åt mellan de olika konjunkturfaserna.  

De unga förarna är av särskilt intresse i Kapitel 8, av Örjan Hallberg. Där beskrivs en 
modellansats utan både den ovan nämnda trendfaktorn och ekonomiska variabler. Den 
enda förklaringsvariabeln i modellen är nyblivna förare varje år men där nettoökningen 
av antal bilar används som ett närmevärde. Kapitel 9, av Östen Johansson, kommenterar 
denna inverkan av nyblivna bilförare. Just ungdomars trafikarbete som bilförare kan 
vara mer konjunkturkänsligt än övrigt trafikarbete eftersom ”inträdesavgiften” som ny 
bilförare är hög. Den omfattar dels kostnader för körkort, dels kostnader för bilinnehav.  

Kapitel 10 innehåller en sammanfattning och en diskussion kring vidare forskning. 
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2 Litteraturstudie – konjunkturens inflytande på trafiksäkerheten 
– hypoteser och resultat från tidsserieanalyser 

I det här kapitlet ges en sammanfattning av litteraturen med avseende på konjunkturens 
inflytande på trafiksäkerheten. I en del av de genomgångna studierna har man specifikt 
varit ute efter att studera sambandet mellan ekonomiska faktorer och trafiksäkerhet 
medan man i andra studier endast velat kontrollera för ekonomisk utveckling när man 
till exempel utvärderar trafiksäkerhetsåtgärder. Här beskrivs dock hypoteser om och 
resultat för den ekonomiska utvecklingen, även om detta inte varit huvudsyftet i 
artikeln. 

Man har länge sett en koppling mellan den allmänna ekonomiska utvecklingen och antal 
trafikolyckor. I en artikel från 1975 diskuterar Peltzman hur inkomst kan påverka 
körsätt och därmed risken för olycka. Han argumenterar för att en inkomstökning leder 
till ökad efterfrågan på intensiv körning. Begreppet intensiv körning definieras inte 
specifikt men avser ett riskfyllt beteende där man till exempel kör fort och gör många 
omkörningar. Efter det har en rad studier genomförts där man använder ekonomisk 
utveckling för att förklara förändringar i trafiksäkerhet. Som mått på trafiksäkerhet 
används till exempel antal olyckor med dödlig utgång, antal dödade och svårt skadade 
och antal dödade per fordonskilometer. För att underlätta framställningen används 
generellt begreppen olyckor och olycksrisk om det inte är viktigt att ange exakt mått.  

 
2.1 Hypoteser om sambandet mellan ekonomisk utveckling och 

trafiksäkerhet 

En förändrad ekonomisk situation påverkar individers behov och möjligheter att resa, 
vilket i sin tur påverkar risken för att skadas eller dödas i en trafikolycka. För att förstå 
hur den ekonomiska utvecklingen påverkar trafiksäkerheten måste man därför förstå 
hela händelsekedjan. I de genomgångna studierna finns många hypoteser om hur 
sambandet ser ut och de kan grovt delas in i hypoteser om resmängd och resmönster, 
om körbeteende samt om fordonssäkerhet och vägstandard.  

I de flesta artiklar förs inget längre resonemang om sambandet mellan ekonomiska 
faktorer och trafiksäkerhet, utan man nämner bara en möjlig hypotes. Många hypoteser 
återkommer också i flera artiklar och rapporter även om det finns mindre variationer, 
och det är ofta svårt att veta hypotesernas ursprung.  

I några artiklar förekommer dock lite längre diskussioner om ekonomins påverkan. 
Peltzman (1975) för ett resonemang om efterfrågan på körintensitet och säkra resor och 
hur detta påverkas av de personliga ekonomiska förutsättningarna. Tay (2003) 
diskuterar kring ett antal olika hypoteser som delvis är en sammanställning av tidigare 
arbeten. I Wagenaar (1984) vidgas perspektivet till hur ekonomiska faktorer påverkar 
människors hälsa i ett vidare perspektiv, inte bara i samband med trafik. 

 
2.1.1 Hypoteser om förändringar i resmängd och resmönster 

Utgångspunkten är att en nedgång i ekonomin leder till minskat resande och därmed 
minskad exponering i trafiken och minskat antal olyckor. Det beror dels på att personer 
inte har råd att resa lika mycket som tidigare, dels på att nedgången leder till fler arbets-
lösa vilket minskar antalet arbetsresor. Alla artiklar i den här studien koncentrerar sig på 
hushållens resor, men Tay (2003) nämner att även godstrafiken följer de ekonomiska 
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cyklerna och Haque (1993) skriver att godstrafiken påverkas mer än pendlingstrafiken 
vid en konjunkturnedgång.  

Utöver en generell nedgång i resandet kan den ekonomiska utvecklingen påverka 
fördelningen av olika typer av resor och av resor för olika grupper. En hypotes är att 
resor som görs i rekreationssyfte och i samband med fritidsaktiviteter påverkas mer än 
arbetsresor om inkomsten förändras (Hakim m.fl., 1991; Haque, 1993; Tay, 2003; 
Wagenaar, 1984). Sådana resor är också förknippade med högre olycksrisk eftersom de 
oftare görs på kvällar och nätter. Resande på kvällar och nätter är mer riskfyllda än resor 
på dagtid på grund av sämre sikt, högre hastigheter samt högre andel trötta, alkoholpå-
verkade och unga förare på vägarna. Lite längre semesterresor är också förknippade 
med högre risk på grund av att de i större utsträckning än andra resor sker på vägar med 
hög hastighet och i okända miljöer.  

Tay (2003) skriver också att ökad inkomst leder till ökad efterfrågan på resor med 
privata fordon istället för kollektivtrafik. Detta kan också påverka trafiksäkerheten 
negativt eftersom resor med kollektivtrafik i regel är säkrare än andra resor. 

Flera författare nämner också att ungas resor i hög grad påverkas av den ekonomiska 
konjunkturen (Hakim m.fl., 1991; Haque, 1993; Tay, 2003; Wilde och Simonet, 1996). 
Utgångspunkten är att unga förare oftare än andra blir arbetslösa i dåliga tider och att de 
också har högre olycksrisk vilket ger en förstärkt effekt av förändringar i ekonomin. Tay 
(2003) nämner att detta också kan gälla för den äldre arbetskraften medan de medel-
ålders påverkas minst av generella ekonomiska fluktuationer. 

En lågkonjunktur kan också leda till minskat antal nya körkortshavare vilket leder till 
färre nybörjare i trafiken (Joksch, 1984). 

 
2.1.2 Hypoteser om förändringar i körbeteende 

Flera forskare har framfört att körbeteendet kan påverkas av förändringar i konjunkturen 
vilket i sin tur påverkar olycksrisken.   

En hypotes är att förare kör försiktigare i en lågkonjunktur, möjligen för att undvika de 
kostnader som en olycka för med sig i form av till exempel reparationskostnader 
(Joksch, 1984; Wilde, 1991). Å andra sidan kan arbetslöshet eller hot om arbetslöshet 
leda till mental stress vilket ger sämre förarbeteende såsom aggressivitet, minskad 
uppmärksamhet och ökat risktagande (Haque, 1993; Van den Bossche m.fl., 2005; 
Wagenaar, 1984). 

En annan sorts stress som är kopplad till tidspress på grund av arbete och livsstil kan 
uppstå under en högkonjunktur. Gullon (2002) tar upp att jobbrelaterad stress leder till 
distraktion som leder till olyckor. Peltzman (1975) argumenterar för att en ökad körin-
tensitet i form av att man kör fortare och gör fler omkörningar leder till att man har mer 
tid över för att arbeta och tjäna pengar. I en högkonjunktur finns det då efterfrågan på 
hög körintensitet vilket ökar olycksrisken.  

Samma beteende antas alltså kunna uppstå under både låg- och högkonjunktur, men av 
olika anledning. 

 
2.1.3 Hypoteser om förändringar i fordonssäkerhet och vägstandard 

En negativ effekt av dåliga ekonomiska tider är att det är mindre troligt att biltillverkare 
investerar i säkerhetsförbättringar (Tay, 2003). Det är också en lägre efterfrågan på 
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säkra bilar vilket är negativt för trafiksäkerheten (Van den Bossche m.fl. 2005; 
Scuffham, 2003; Tay, 2003). Van den Bossche m.fl. (2005) framför dock hypotesen att 
detta kan leda till riskkompensering: man kör försiktigare för att man vet att man har en 
sämre bil. På motsvarande sätt argumenterar Peltzman (1975) för att man med högre 
inkomst efterfrågar säkrare bilar, men att man tar ut en del av säkerhetsökningen i mera 
riskfyllt beteende. 

På samma sätt resonerar en del forskare om vägarnas säkerhetsstandard, under en 
lågkonjunktur kan budgeten för infrastruktur minska vilket i så fall kan leda till vägar 
med sämre kvalitet vilket kan vara negativt för säkerheten (Van den Bossche m.fl., 
2005; Scuffham, 2003; Tay, 2003). 

 
2.2 Mått på ekonomisk utveckling 

Det förekommer ett antal olika variabler som används för att beskriva den ekonomiska 
utvecklingen men oftast används bara en variabel per studie, det beror troligen på att 
variablerna är starkt korrelerade vilket kan leda till problem i modellanpassningen. 

Det vanligaste måttet i den studerade litteraturen är arbetslöshetens omfattning (Farmer, 
1997; Haque, 1993; Hermans m.fl., 2006; Neumayer, 2004; Newstead m.fl., 1998; 
Partyka, 1991; Pettitt m.fl., 1992; Reinfurt m.fl. 1991; Scuffham, 2002; Tay, 2003; 
Wagenaar, 1984; Van den Bossche m.fl., 2005; Wilde m.fl., 1991; Wilde och Simonet, 
1996). Antal arbetslösa och andel arbetslösa förekommer i ungefär lika hög grad. Ibland 
förekommer också andra mått på sysselsättning: antal arbetstagare, antal heltidsanställ-
ningar och antal utanför arbetskraften (Partyka, 1991; Reinfurt m.fl., 1991; Wilde och 
Simonet, 1996). Dessa förekommer dock alltid i tillägg till antal eller andel arbetslösa. 

Wilde och Simonet (1996) påpekar vissa problem med att använda andel arbetslösa som 
mått: om arbetslösheten håller i sig länge kan det leda till att unga personer utbildar sig 
längre i stället för att försöka hitta ett jobb och att äldre arbetslösa tröttnar på att söka 
jobb och går i pension. Det här ändrar antal som tillhör arbetskraften och därmed andel 
arbetslösa. 

Andra mått som också relaterar till privatpersoners situation är disponibel inkomst 
(Neumayer, 2004; Peltzman, 1975), bruttoinkomst (Fridstrøm, 1997) och konsumen-
ternas värdering av det ekonomiska läget (consumer sentiment) (Pettitt m.fl., 1992). 

Flera författare har också valt att använda mått på generell ekonomisk utveckling. I 
studier från USA (Joksch, 1984), Spanien (Garcia-Ferrer, 2007) och Schweiz (Wilde 
och Simonet, 1996) har industriproduktionsindex använts (index for industrial 
production) och i en Australiensisk studie (Tay, 2003) har ’leading index’ använts. 
Inhemsk bruttoprodukt (IBP; gross domestic product) har använts av Al-Alawi m.fl. 
(1996), Gullon (2002) och Noland (2005) och en regionalt uppdelad IBP har använts för 
att studera olycksutvecklingen i Kina (Hu m.fl., 2008).  

Ofta finns ingen närmare förklaring till val av ekonomisk variabel, men i Tay (2003) 
finns en jämförelse mellan variablerna andel arbetslösa och leading index. Man antar då 
att andel arbetslösa beskriver förändringar på kort sikt och leading index förändringar på 
medellång sikt. Resultatet visar att andel arbetslösa är bättre på att förklara utfallet av 
antal olyckor med svårt skadade under tider som man definierat som alkoholintensiva (i 
huvudsak kvällar och nätter), medan leading index är bättre när det gäller olyckor under 
andra perioder. En förklaring som ges är att resor som görs på kvällar och nätter är mer 
känsliga för korttidsförändringar i inkomst än resor som görs under dagtid. Man tror 
också att alkoholkonsumtionen påverkas av ändringar i inkomst så att man i större 
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utsträckning dricker hemma än ute på restaurang när arbetslösheten är hög. Andel 
arbetslösa skulle därför vara ett bra mått för att förklara olyckor som sker på kvällar och 
nätter. 

I den sammanställning av tidigare studier som presenteras i Hakim m.fl. (1991) före-
kommer, förutom de variabler som nämnts ovan, följande mått på ekonomisk utveck-
ling: bruttonationalprodukt (gross national product), konsumtion per capita, detalj-
handelsförsäljning, livsmedelsförsäljning och låneränta. Det vanligaste förekommande 
måttet är dock även där antal eller andel arbetslösa. 

 
2.3 Tidsserieanalyser 

En rad olika typer av statistiska modeller har använts för att studera trafiksäkerhets-
utvecklingen.  

Generellt fås ett negativt samband mellan ekonomisk utveckling och trafiksäkerhet, en 
ekonomisk uppgång med färre arbetslösa ger en försämrad trafiksäkerhet i form av fler 
olyckor och fler skadade och dödade. Detta kan ses i studier från flera olika länder: 
Australien (Haque, 1993; Newstead m.fl., 1998; Tay, 2003), Norge (Fridstrøm, 1997), 
Schweiz (Wilde och Simonet, 1996), Tyskland (Neumayer, 2004) och USA (Farmer, 
1997; Joksch, 1984; Partyka, 1991; Peltzman, 1975; Reinfurt m.fl., 1991; Wagenaar, 
1984). I vissa av dessa studier kan det dock förekomma att sambandet mellan 
ekonomisk utveckling och trafiksäkerhet inte är signifikant när delpopulationer 
analyseras.  

Att sambandet mellan ekonomisk utveckling och trafiksäkerhet är negativt stöds också 
av den sammanställning av studier som gjordes av Hakim m.fl. (1991). I alla dessa 
studier fann man ett negativt samband. 

Det förekommer dock ett par undantag som visar på motsatt effekt. Det första gäller 
data från Belgien som har studerats av Hermans m.fl. (2006) och Van den Bossche m.fl. 
(2005). De två studierna är relativt lika med avseende vilka variabler som används, men 
de har studerat olika långa tidsserier. Van den Bossche m.fl. (2005) har tittat på data 
från 1990–2001 och Hermans m.fl. (2006) från 1974–1999, i båda fallen har månads-
data använts. Van den Bossche m.fl. (2005) presenterade resultat där antal arbetslösa 
visade positivt samband med antal olyckor med dödade och svårt skadade och med antal 
dödade och svårt skadade personer. Resultaten för lindrigt skadade och antal olyckor 
med lindrigt skadade visade däremot inga signifikanta samband. Resultaten var samma 
oavsett om exponering togs med i modellen eller inte. Hermans m.fl. (2006) fann endast 
signifikanta resultat när det gällde antal dödade och skadade personer och då på 10-
procentsnivå. 

Det andra undantaget är en studie från Oman där man fått ett negativt samband mellan 
inhemsk bruttoprodukt och antal bilolyckor Al-Alawi m.fl. (1996). Där har man med 
hjälp av principalkomponentregression studerat årsdata från perioden 1976 till 1990.  

I de övriga studierna har man antingen inte hittat signifikanta samband (Noland, 2005; 
Pettitt m.fl., 1992) eller också har inga statistiska test gjorts (Gullon, 2002).  

I ovanstående genomgång har vi endast tittat på effekten av samtida samband, dvs. 
sambandet mellan utfallet av en konjunkturvariabel för en tidsperiod och antalet olyckor 
eller skadade för samma tidsperiod. I Wagenaar (1984) förekommer också tidsför-
skjutna samband och resultatet visar att en ökning av andel arbetslösa ger en minskning 
av antal olycksinblandade förare samma månad men en ökning månaden efter.   
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Det finns också ett par studier där man hittat tidsförskjutna samband men inga samtida 
samband. I en studie från Spanien visas att en uppgång i industriproduktionsindex följs 
av en ökning av antalet olyckor nästkommande månad (Garcia-Ferrer, 2007). Scuffham 
(2002, 2003) visar att en ökning av andel arbetslösa följs av en minskning av antalet 
dödsolyckor ett respektive tre kvartal senare. 

Det är svårt att säga något generellt om hur de tidsförskjutna sambanden ser ut eftersom 
sådana endast finns med några få studier. Om sådana samband förekommer kan det bero 
på dels fördröjda effekter av ekonomiska förändringar, dels på att det ekonomiska 
måttet i sig har en tidsförskjutning. 

 
2.4 Diskussion och slutsatser 

De hypoteser som framförs i litteraturen ger stöd för både positiva och negativa följder 
för trafiksäkerheten vid en konjunkturuppgång. Resultat från tidsserieanalyserna visar 
dock att det nästan alltid är så att de negativa sambanden slår igenom. En konjunktur-
uppgång följs av en försämring av trafiksäkerheten.  

För att kunna möta ökade risker i en konjunkturuppgång är det viktigt med en ökad 
förståelse av sambanden. Det är dock svårt att utifrån de undersökta studierna koppla 
resultaten till de hypoteser som lagts fram. Det beror på att de samband som studerats är 
mellan ekonomiska faktorer och antalet olyckor eller antal skadade, medan hypoteserna 
beskriver hur till exempel resmönster och körbeteenden förändras. För att bättre förstå 
sambanden behöver man sätta upp modeller som är närmare kopplade till hypoteserna, 
till exempel genom att utnyttja resvaneundersökningar och undersökningar om 
personers inkomst och sysselsättning. 

I de flesta studierna har arbetslöshet använts som mått på ekonomisk utveckling. Det 
behövs dock mer forskning om vilka mått som bör användas. Resultat från Tay (2003) 
visar att olika mått kan vara relevanta för olika typer av olyckor. 

Nästan uteslutande är det persontrafiken och hushållens behov av transporter som 
behandlas i artiklarna. Man bör dock närmare undersöka också godstrafiken, dess 
förändring vid hög- och lågkonjunktur och dess påverkan på trafiksäkerheten. 
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3 Statistiska modeller över antalet dödsoffer i trafiken 

I detta kapitel presenteras referenserna från kapitel 2 igen men den här gången med 
fokus på de statistiska modeller som använts. Upplägget är att en typ av statistisk 
modell kort beskrivs följt av detaljer hur de tillämpats i de olika studierna. Arbetena 
som det hänvisades till i kapitel 2 blir här alltså grupperade efter vilken analysmetod 
som använts istället för efter vilka ekonomiska faktorer de försökt sätta i samband med 
olycksutvecklingen. Här nämns också kort övriga variabler, som trafikarbete, som ingått 
i modellerna. Några av artiklarna har ett ganska omfattande material med modeller för 
enskilda trafikantgrupper och andra olyckstyper som lindrigt skadade, referaten här 
begränsar sig till de modeller som rör antal dödade i stort. 

I alla dessa studier analyseras historiska data, så kallade tidsserier. Med en tidsserie 
menas en samling observationer av en storhet som gjorts vid jämnt utspridda tidpunkter 
som t.ex. varje år eller varje månad. Låt y(t) beteckna en tidsserie av en variabel y och 
där tiden t anges av heltal. Med hjälp av en bra modell ska värdet av den beroende 
variabeln y(t) kunna bestämmas med god noggrannhet från värdena på oberoende 
(förklarande) variabler )(,),(1 txtx m . Som ett konkret exempel ges en liten del av de 

data (serierna fortsätter till år 2006) som användes i Forsman (2008) i Tabell 1. 

 

Tabell 1  Exempel på (delar av) tre tidsserier (Forsman, 2008). 

År t 1970 1971 1972 1973 1974

Antal trafikdödade y(t) 1 307 1 213 1 194 1 177 1 197

BNP/capita (tkr) 
1x (t) 150,94 151,33 154,34 160,17 164,80

Antal nya bilar 
2x (t) 94 080 68 870 100 360 45 960 136 620

 

Gemensamt för referenserna är att den beroende variabeln y(t) är ett olycksmått (t.ex. 
antalet trafikdödade, antalet dödsolyckor eller antalet trafikdödade/capita) och minst en 
av förklaringsvariablerna )(,),(1 txtx m är relaterat till det ekonomiska läget. )(1 tx  

och )(2 tx  i Tabell 1 är de två ekonomiska faktorer som fanns med bland de förklarande 
variabler som användes av Forsman(2008). En speciell sorts förklaringsvariabel är 
indikatorvariabeln som bara antar värdena 0 eller 1. En typisk användning för en sådan 
är att låta x(t) vara 0 fram till ett visst år då förhållandena ändras, t.ex. en förmodad 
viktig trafikreglering som obligatorisk användning av säkerhetsbälte införs, då den 
därefter sätts till 1. Oftast är dessa indikatorvariabler viktigast då avsikten är att separera 
ut effekter av trafiksäkerhetsåtgärder på antalet dödade i trafiken och det ekonomiska 
läget mera ses som en ”störande faktor” (t.ex. Haque, 1993 trots titeln). Detta är kanske 
vanligare än att syftet är att undersöka ekonomiska faktorers inverkan i första hand 
(t.ex. Partyka 1984).     

Generellt försöker man beskriva y(t) som en funktion av tiden t och de oberoende 
variablerna )(,),(1 txtx m  

 

 ))(,),(),(,()( 21 txtxtxtfty m .  (1)
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Alla modeller är statistiska så i (1) ingår också ett antagande om vilken typ av 
sannolikhetsfördelning y(t) tillhör (normalfördelning och Poissonfördelning används 
ofta). I fortsättningen skiljs på två huvudtyper av modeller. Med en regressionsmodell 
avses att inga data från före tiden t ingår bland indata till högerledet i (1). I en tidsserie-
modell däremot används information från föregående tid. Om t.ex )(1 tx  står för BNP i 

(1) kan )1()( 12  txtx  ifall man tror att BNP i förra tidpunkten också inverkar på 
dödsolyckorna. Vidare kan i en del modeller y(t) bero av tidigare värden av sig själv. 
Om y beror av p tidigare utfall får (1) formen av en rekursion 

 

 ))(,),(),(),(,),1(,()( 21 txtxtxptytytfty m  . (2) 

 

En viktig praktisk skillnad är om data samlats in årsvis eller t.ex. månadsvis. I det 
senare fallet bör då modellen ta hänsyn till att antalet trafikdödade varierar mer eller 
mindre regelbundet inom varje år, så att en det bland förklaringsvariablerna bör finnas 
med en s.k. säsongsvariation. 

 
3.1 Korrelationsanalys 

Bakgrunden till att statistiska modeller används är att antalet trafikolyckor uppfattas 
som en slumpvariabel. En kort sammanfattning och exakt definition av begreppet 
slumpvariabel finns i t.ex. Appendix A i Brockwell, Davis (2002). Av stort intresse är 
väntevärdet X av en slumpvariabel X. Det är medelvärdet av alla möjliga utfall av X 
och betecknas  

 

  XEX  . (3)
  

Standardavvikelsen X  ger en uppfattning hur mycket utfallen på X är spridda kring 

medelvärdet. Den beräknas som roten ur variansen som är väntevärdet för  2
XX  : 

 

  22 )(E XX X   . (4)
  

Ett grovt mått på hur starkt en variabel Y samvarierar med en annan variabel X ges av 
korrelationen  

 

 
YX

YX
YX


 ),(Cov

),(    (5) 

 

där uttrycket i täljaren är kovariansen 
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  ))((E),Cov( YX YXYX   .  (6)
   

Korrelationen antar de extrema värdena 1 eller -1 om det finns ett linjärt samband 
Y=aX+b men från (6) ses att man t.ex. får ett hyfsat stort positivt värde om X och Y 
samvarierar så att de oftast ligger på samma sida om sina respektive medelvärden. 

Givet observationer av Y och X så kan korrelationen uppskattas genom att, i princip, 
använda medelvärdet av observationerna som ”väntevärdesoperatorn” E i (3)–(6), vilket 
ger s.k. momentskattningar. Om Y och X är starkt negativt eller positivt korrelerade kan 
man överväga att ta in X som förklaringsvariabel till Y i (1). Det finns några korta 
artiklar där författaren nöjer sig med att bara beräkna korrelationen mellan två tidsserier. 

Wilde (1991) hittar negativ korrelation mellan andel arbetslösa och antal trafikdödade-
/capita för årsdata från 7 länder bl.a. Sverige 1962–1987 som fick korrelation -0.69. 

Gullon (2002) hittar starkare korrelation mellan relativ förändring i relativ förändring i 
antal trafikdöda/trafikarbete och relativ förändring i penningmängd (”nominal money 
supply”) än i BNP/capita samma år. Enligt en referens i Gullon(2002) ligger penning-
mängden ungefär ett år före BNP/capita så att förändringar i antal trafikdöda verkar 
indikera utvecklingen av BNP året efter. 

 
3.2 Regressionsmodeller 

Den enklaste regressionsmodellen (1) antar ett linjärt samband mellan y(t) och d 
förklaringsvariabler  

 

 )()()()()( 22110 tetxatxatxaaty dd     (7) 

 

där e(t) betecknar en slumpmässig störning som kallas residualer. Ofta är de n 
tidpunkterna  nttt ,, 21  ekvidistanta dvs. jämnt utspridda så att 

12312  nn tttttt  .   

e(t) utgör också en tidsserie och ett vanligt antagande är att de för olika tider t är 
oberoende och likafördelade. En viktig egenskap hos en tidsserie är om den är (svagt) 
stationär vilket innebär att väntevärdet är konstant hela tiden och att kovariansen (6) 
mellan två variabler vid olika tidpunkter bara beror av avståndet i tid mellan dem 

 

    )()(Cov)(,E tehtehe(t)     (8) 

för alla t. 

 

γ(h) i (8) kallas kovariansfunktionen och det förekommer att en modell för den också 
beräknas ifall ett beroende mellan residualerna e(t) i olika tider t tillåts. I (7) är dock den 
enklaste och vanligaste modellen att e(t) är normalfördelade och oberoende (vitt brus 
där alltså )(h =0 om h ≠ 0) som behandlas i de flesta läroböcker t.ex. Dobson (1990) 
kap. 6 eller Hastie m.fl. (2001) kap. 3. 

Det finns flera artiklar som använder sig av den linjära modellen (7) på årsdata.  
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Det indikeras med ett (+) om en förklaringsvariabel kx  är signifikant positivt korrelerad 

med responsvariabeln, dvs. om regressionskoefficienten 0ka och (-) om den är 

signifikant negativt korrelerad med responsvariabeln, dvs. om 0ka .  

I många studier prövas till en början en mängd förklaringsvariabler där modellen 
efterhand bantas till att bara inkludera de som signifikant inverkar på olycksmåttet. För 
att hålla framställningen rimligt lång refereras bara den slutliga modellen i studierna, 
variabler som ingick i modellansatsen från början men där ka  ej blev signifikant skild 

från noll utelämnas således. 

Partyka (1984) har y(t)=antalet trafikdödade och förklaringsvariablerna antal 
anställda(+), antal arbetslösa(-), antal ej arbetande(+) samt två indikatorvariabler för 
oljekrisen på 1970-talet, båda (-). Modellen följde riktiga y(t) bra för 1960–1982. 
Däremot fungerade modellen sämre för att prediktera trafikdödligheten längre fram på 
1980-talet Partyka (1991) och det hjälpte inte särskilt mycket att skatta nya ka  i (7) på 

hela intervallet 1960–1989. 

Joksch (1984) har y(t)=relativ förändring av antal trafikdödade (dvs. dödade år t/dödade 
år t-1) och x(t)= relativ förändring av ”Index för industriproduktion”(+). 

I Wilde & Simonet (1996) är y(t) = antal trafikdödade/capita och en rent ekonomisk 
modell med ”Index för industriproduktion”(+), sysselsättning som är 1 - relativ 
arbetslöshet(-), och antal heltidsarbeten/capita (-) skattades. 

I en del undersökningar används månads- eller kvartalsdata. En plot av observationerna 
visar ofta ett mönster som verkar upprepa sig år efter år. Det innebär att variabler som 
beskriver säsongsvariation bör tas med i (7). Enligt Brockwell & Davis (2002) söks en 
tidsserie s(t) med period T och medelvärde 0. Från s(t)=s(t+T) och kravet 

 

 0)()2()1(  Tsss    (9) 

 

ses att säsongsvariationen kan beskrivas med T-1 indikatorvariabler i (7). För 
månadsdata kan man sätta 1)( txk  om t ligger i månad k och 0 annars för 

k = 1,2,…,11. En alternativ parametrisering av s(t) är som en summa av trigonometriska 
funktioner. 

 

 



2

1

2
),cos()sin()(

T

k
kk T

ktbktats
  (10) 

 

I referenserna som följer används alltid varianten enligt (9). 

Farmer (1997) använde i sin slutliga modell månadsdata med y(t)=antalet trafikdödade 
och bara de två x-variablerna trafikarbete(-) och antal arbetslösa(-) där inverkan av 
trafikarbetet är oväntad. 

I Haque(1993) är y(t)=antalet trafikdödade i Victoria, Australien, där både en modell för 
årsdata över 1966–1990 och en för månadsdata 1985–1990. Den första modellen 



 

20 VTI rapport 704 

utvärderade en bälteslag och insatser mot rattfylleri som fick stora negativa parametrar 
för sina indikatorvariabler (beräknades ha sparat 155 resp. 123 liv 1966–1990). 

Övriga variabler var tid(-), bränsleförsäljning(+), arbetslöshet(-) och indikatorvariabler 
för stora oljeprisökningar(-). ”Månadsmodellen” utvärderade senare (under 1989 och 
1990) trafiksäkerhetsåtgärder positivt (beräknades ha sparat 16 liv under 1985–1990) 
och hade som övriga variabler tid(+) och arbetslöshet(-). 

En generalisering av (7) är att transformera förklaringsvariablerna dvs. använda  kk xf  

istället för kx . Även responsvariabeln y kan transformeras så att modellen blir 

 

 )()(f)(f)(f)( d2221110 texxaxaayg d    (11) 

 

där g är en inverterbar funktion. En vanlig variant är att y logaritmeras, g=log och att de 
oberoende variablerna antingen är oförändrade, 1fk  , eller logaritmeras, logfk  . Det 
ger en multiplikativ modell (där x-variablerna delas upp i de som logaritmeras, 1,2,…,d, 
och inte, d + 1,…,m) 

 

 ))(exp()exp()exp()exp( 2211210
21 texaxaxaxxxay mmdddd

a
d

aa d    (12) 

 

En modell (12) är användbar om man vill relatera en ändring i en förklaringsvariabel till 
en relativ förändring i y. Om en logaritmerad variabel, säg 1x , ökas med 1 % medan de 

övriga hålls konstanta blir det nya värdet på förklaringsvariabeln ya101.1 . Det ger en 

tolkning av parametern 1a  för den logaritmerade variabeln som en elasticitet. Om en 

ologaritmerad variabel, säg mx , ökas med 1 ändras förklaringsvariabeln till yam )exp( . 

Ett annat skäl att använda (12) är om variansen av y(t) verkar växa med värdet på y(t) 
själv då gör logaritmeringen av y att man jämnar ut variansen av e(t) för olika t i (12).  

Följande artiklar anger resultatet som i(12) men formuleringen (11) användes för att 
beräkna parametrarna i (12). Om månadsdata använts ingår också 11 indikatorvariabler i 
(11) för månader enligt stycket efter (9).  

I ett avsnitt i Peltzman(1975) används årsdata med y(t)=antal dödade/trafikarbete. Tiden 
logaritmeras inte av naturliga skäl, eftersom dess inverkan bör vara (additivt) skalin-
variant. Ekonomiska variabler är medelinkomst(+) och kostnad för en olycka(-). Övriga 
variabler är förhållandet unga/äldre förare(+), alkoholförsäljning(+) och någon sorts 
uppskattad medelhastighet på landsvägar(+). 

I Newstead m.fl.(1998) analyseras årsdata med y(t)=antal allvarliga olyckor i Victoria, 
Austalien, 1983–1996. Syftet var att utvärdera åtgärder mot fortkörning under ”low 
alcohol hours” och insatser mot rattfylleri under ”high alcohol hours”. Vidare stude-
rades Melbourne och landsbygden för sig så att sammanlagt 4 datamängder analy-
serades. Enda ”bakgrundsvariablerna” var en ologaritmerad tid (olika tecken) och 
arbetslöshet, alltid (-), som inte blev signifikanta för olyckor på landet på natten. 

Samma modell undersöktes i Tay (2003) där enda skillnaden var att slopa uppdelningen 
i Melbourne och landsbygd och införa en ny logaritmerad ekonomisk variabel: 
”Leading index”, som är ett viktat medelvärde av statistik som mäter den ekonomiska 
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aktiviteten i Australien. Resultatet var att bara en av de ekonomiska variablerna blev 
signifikant i varje datamängd: arbetslöshet(-) för ”high alcohol hours” och Leading 
index(+) för ”low alcohol hours”.  

Regressionsmodellen (1) är inte begränsad till linjära uttryck i parametrarna ka . Ett sätt 

att få olinjära modeller är att bilda sammansatta funktioner t.ex. genom ett neuronnät. I 
Hastie m.fl. (2001) kap. 11 beskrivs den enklaste sorten med ett dolt lager av neuroner 
som beräknar en funktion vars argument är m olika linjärkombinationer av x-variablerna  

 

 mkxaxaxaaz dkdkkkkkkk ,,2,1),(f 22110    (13) 

 

Mellanresultaten i (13) kombineras sedan ihop till utdata från modellen 

 

 mm zbzbzbby  22110  (14) 

 

Den här modellen användes i Al-Alawi m.fl.(1996) med m=6 på årsdata 1976–1990 från 
Oman där y(t)=antal olyckor och förklaringsvariabler folkmängd, BNP, antal bilar, antal 
nya körkort och sammanlagda sträckan belagd väg. Samma data användes för att 
beräkna en linjär modell (7) och båda användes för att prediktera antalet olyckor 1991–
1994. Som väntat stämde resultatet bäst för det neuronnätet då det innehåller många fler 
parametrar. Anmärkningsvärt var att en ökning av BNP verkade minska antalet olyckor 
men Al-Alawi m.fl.(1996) noterar själva att år 1990 hade stort inflytande på de skattade 
parametrarna. Det året infördes en bälteslag som författarna tror ligger bakom en stor 
minskning av antalet olyckor men som de ej tog hänsyn till i modellen. Samtidigt ökade 
BNP kraftigt under slutet av 1980-talet så det är möjligt att den variabeln fick ”äran” av 
en trafiksäkerhetsåtgärd som det inte togs hänsyn till i modellen.    

En nackdel med neuronnät är att det finns en risk för överanpassning till data som enligt 
litteraturen kräver en datamängd mycket större än antalet parametrar i (13) och även 
viss försiktighet vid beräkningen av dessa parametrar. Det är också svårt att tolka hur en 
förklaringsvariabel direkt påverkar y då strukturen av modellen blir vad den blir. En väg 
runt båda problemen är att låta kz  i (13) betyda ett mellanresultat, som i sig kan vara 

intressant, och som i sin tur är en del av indata till en annan modell. Det arbetssättet 
används i DRAG-modeller där man bl.a. modellerar trafikarbetet som är en av förkla-
ringsvariablerna för antalet olyckor av olika svårighet. Flera ekonomiska faktorer ingår 
ofta i DRAG-modeller som ränteläge, skatter, arbetslöshet etc. Dessa modeller är alltför 
omfattande och komplicerade för att ge ett exempel på här så läsaren hänvisas till 
Gaudry & Lassarre (2000) för olika varianter av modellerna, de har t.ex. använts på data 
från Stockholm. Även detaljer för vilka funktioner f som använts finns i Gaudry & 
Lassarre (2000) och modeller för felen e(t) som tillåter heteroskedacitet, alltså att 
variansen av e(t) inte är konstant för olika tider t. En mera lättläst sammanfattning av en 
DRAG-modell för Norge är Fridström (1997). 

Hittills har det antagits att y(t) är normalfördelad. En generaliserad linjär modell, se t.ex. 
Dobson(1990), består av ett antagande att y(t) tillhör en viss typ av fördelningar och av 
ett samband mellan väntevärdet för y(t) och en prediktor som är linjär i de okända 
parametrarna 
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 ))((E)(),()()())((g 22110 tyttxbtxbtxbbt dd     (15) 

 

där g är en inverterbar funktion som benämns länkfunktion. Antalet trafikolyckor 
approximeras ofta av en Poissonfördelning som tillsammans med g=log i (15) ger 
Brüdes modell som beskrivs i kapitel 4. Då sannolikhetsfunktionen f(x) för Poisson-
fördelningen förstås är annorlunda än den för normalfördelningen skiljer sig också 
skattningarna åt mot om y(t) skulle antagits normalfördelad i (15). Om väntevärdet   är 
stort är dock skillnaden relativt liten varför många författare använder normalfördel-
ningen istället. 

I alla modeller så här långt har residualerna e(t) antagits vara oberoende. Mera flexibla 
modeller tillåter korrelation mellan olika e(t). För Brüdes modell kan det göras via 
Zegers ansats i Zeger (1988) och ger då Forsmans modell i nästa kapitel. Ett sätt att få 
in korrelation i (7) är att anpassa en tidsseriemodell till e(t) som introduceras härnäst.  

 
3.3 Tidsseriemodeller 

Här ges en med nödvändighet kort introduktion till tidsserier, en grundlig bakgrund 
finns i t.ex. Brockwell,Davis(2002). Med en tidsseriemodell menas en linjär modell av 
typ (2). Det är en modell för tidsserier, dvs. en sekvens av tal insamlade med 
ekvidistanta avstånd över tiden eller någon annan endimensionell och ordnad variabel. 
En sådan modell kan fånga upp tidsförskjutna samband mellan variabler bättre än 
regressionsmodeller. För att beskriva det i enkel form införs fördröjningsoperatorn L 
som helt enkelt ger samma tidsserie ett tidssteg senare Ly(t)=y(t-1). Att tillämpa L p 
gånger skrivs symboliskt )–()(L ptytyp  . En linjär differensekvation där den 
"senaste" fördröjningen är y(t-p) kan då skrivas som ett polynom av grad p i L. För 
exempelvis p=2 fås 

 

   )2()1()()(LL)((L)A 210
2

2102  tyatyatyatyaaaty . (16) 

 

För en tidsseriemodell införs slumpmässiga fel via vitt brus i högerledet till en 
differensekvation. En enkel modell är AR(p)-modellen 

 

 )()((L)A tetyp   (17) 

 

där A(L) som i (17) har grad p och e(t) är vitt brus. Om man anser att korrelationen 
finns mellan felen snarare än y(t) själv kan en MA(q)-modell vara lämpligare 

 

 )(B(L))( tety   (18) 

 

där B(L) har grad q. Högerledet är inte längre en okorrelerad tidsserie utan färgat brus. 
En kombination av dessa modeller är ARMA(p,q) 
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 )(B(L))(A(L) tety  . (19) 

 

Sambandet (19) kan symboliskt skrivas om till )(
A(L)

B(L)
)( tety   där 

A(L)

B(L)
 kallas 

överföringsfunktionen från e(t) till y(t). 

För en modell (19) är det något av en konst att välja ordningarna p och q för A och B. 
Att leta efter en ”tröskel” i kovariansfunktionen )(h , som definierades i (8), kan ge en 
ledning att välja q, då för en MA(q)-modell (18) är 0)( h om h>q. För en AR(p)-
modell (17) finns en relaterad storhet (partiella kovariansenfunktionen) vars värden är 0 
efter p steg. Ofta jämförs olika modeller med ett mått på deras lämplighet som ett lågt 
värde på Akaikes kriterium, AIC. AIC är en summa ),(h),(fAIC qpba   där f(a,b), 
lite grovt, är ett mått på hur bra modellen beskriver de observerade y(t) och h(p,q) är en 
växande funktion av p och q för att inte uppmuntra överanpassning. För detaljer och 
vidare diskussion se t.ex. Brockwell, Davis(2002) kap. 5.  

En begränsning hos ARMA-modellen (19) är att den förutsätter att y(t) är svagt stationär 
enligt (8). Det gäller sällan ens approximativt för observerade data y(t) så de måste 
förbehandlas för att bli ”mera stationära” innan en ARMA-modell skattas. Ett lätt 
synligt problem är ofta att medelvärdet verkar variera med t. Om man antar 
att )()(~)( tltyty  , där )(~ ty är en stationär tidsserie och l(t) en deterministisk trend, 
kan l(t) uppskattas med en regressionsmodell och subtraheras från y(t). Ett enkelt och 
viktigt specialfall är om l(t) är linjär. Då gör en differensbildning (1-L)y(t) medelvärdet 
mindre beroende av t eftersom (1-L)t=t-(t-1)=1. Det kan också vara mer naturligt att 
modellera förändringen i y(t) över tiden än y(t) själv. Om en linjär funktion inte 
approximerar trenden särskilt kan d differensbildningar, symboliskt dL)-1( , fungera 

bättre då dL)-1( dt =konstant. Det ger en klass av modeller som kallas ARIMA(p,d,q)  

 

 )(B(L))(L)-A(L)(1 tetyd   (20) 

 

där, som i (19), A(L) har grad p och B(L) har grad q. Om det förutom en trend också 
finns en säsongsvariation s(t) )()()(~)( tstltyty   med period T så tar en 

differensbildning TL1  bort s(t). En variant av (20) där polynom i TL  ingår explicit är 
(säsongs)ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)  

 

 )()B(L)D(L)()L-(1L)1)(A(L)C(L tety TDTdT   (21) 

 

där )C(LT  har grad P och )D(LT  har grad Q. Ofta skattas en modell (21) som ett första 
steg innan man tar med beroende variabler. Ett sifferexempel på en modell (21) från 
hämtas från Pettitt mfl.(1992) som modellerar antalet dödsolyckor/dag i Australien med 
den så kallade ”airline-modellen” som är en ARIMA(0,1,1)(0,1,1). Månadsdata från 
mars 1983 till december 

År 1990 gav modellen 
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)()L68.01)(L74.01()()L-L)(1-(1 1212 tety  . 

 

För att få med oberoende variabler i tidsseriemodellen (2) skattas polynom (L)Fk  som 

appliceras på variabeln kx  enligt modellen 
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Om man betraktar en oberoende variabel kan man symboliskt skriva )(
A(L)

)L(F
)( txty k  

där 
A(L)

)L(Fk  är överföringsfunktionen från x(t) till y(t). Ett sätt att karakterisera x inverkan 

på y är att ge stegsvaret när y(t)=0 om t<0 och x(t) är en stegfunktion dvs x(t)=0 om 
t<0 och 1 annars. Ur 

 

)()1()()()1()( 1010 qtxftxftxfptyatyatya qp    

 

ses att det första nollskilda värdet för y(t) som kan tolkas som en korttidseffekt blir 

0

0
a

f . Om gränsvärdet för y(t) då t existerar blir långtidseffekten som en del 

författare använder som mått på x inverkan 
p
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10

10 . Naturligtvis 

kan stegsvaret vara intressant även för t=2,3 osv, särskilt om korttidseffekten och 
långtidseffekten har olika tecken. Ingen av referenserna väljer att redovisa dem, kanske 
för att en exakt stegvis förändring aldrig inträffar på ”verkliga” variabler med undantag 
av vissa indikatorvariabler. 

Flera artiklar använder överföringsfunktioner. För att beskriva en förklaringsvariabels 
inverkan används bokstäverna K för korttidseffekt och L för långtidseffekt tillsammans 
med ett + eller -tecken. Beteckningen x(K+,L-) betyder att korttidseffekten är >0 medan 
långtidseffekten<0 för variabeln x.  

Det första exemplet på modell är ett enkelt specialfall av (22) där alla )(txk  

transformeras på samma sätt som y(t) sånär som på konstanter kf  som ska bestämmas 

 

 A(L)(L)F kk f . (23)  

 

I Garcia-Ferrer m.fl. (2007) beräknas flera modeller där den oberoende variabeln y(t) är 
antingen antalet olyckor med personskador eller antalet trafikdödade i Spanien. Den 
enklaste är också av typ (23) med A(L)=1-L och används på årsdata 1988–2004. Den 
har formen 
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))(L)log(1())(L)log(1())(L)log(-1( 110 txatxaaty dd    

 

och är produktversionen (12) av Joksch regressionsmodell för relativa förändringar i y(t) 
och x(t). x-variablerna är sammanlagd sträcka av olika typer av motorväg (alla - för 
båda y(t)) och försäljningen av bensin och diesel (alla + för båda y(t)). 

Om man förkortar med A(L) från (23) får man en linjär regressionsmodell (7) där nu 
feltermen e(t) är en ARMA-process (19) istället för vitt brus, se avsnitt 6.6 i Brockwell, 
Davis(2002). Den används i van den Bossche m.fl. (2005) där y(t) är antingen antal 
olyckor med döda/svårt skadade eller antalet offer i Belgien, månadsdata från 1990–
2001 båda logaritmerade. Beroende variabler då y(t)=antal svåra olyckor är logarit-
merad arbetslöshet(+) och logaritmerad trafiktäthet(-). 

Då y(t)=antal olycksoffer hade dessa variabler samma tecken på regressionspara-
metrarna och då blev även andel begagnade bilar av den totala försäljningen(+) 
signifikant. Även väderdata och indikatorvariabler för nya trafikregler var med i de båda 
modellerna. Trafiktätheten (- för båda y(t)) baserades på räkning av antal fordon på 
vissa platser och författarna prövade att utelämna den och fick mestadels små 
förändringar i regressionskoefficienterna för de övriga variablerna. 

Pettitt m.fl. (1992) testar ett stort antal modeller för antalet trafikdödade i Australien. 
Något överraskande blev den enda signifikanta förklarande variabeln x(t) bensin-
försäjning, medan t.ex. arbetslöshet inte kom med. Med den tidigare nämnda variabeln 
y(t)=antal dödsolyckor/dag skattades ett regressionsuttryck där )1()( 10  txftxf  

ingick men där x(t-2) dömdes ej signifikant så enligt denna modell inverkar ej bensin 
såld mer än 1 månad tidigare nämnvärt. De skattade också en modell för kvartalsdata 
där y(t)=antal dödsolyckor 

 

)(A(L))(L)-(1)QQQL)(-(1)(L)-(1 443322 tetxty    

 

432 Q,Q,Q  är indikatorvariabler för kvartal 2,3,4 och motsvarande parametrar 432 ,,   

är inte särskilt stora jämfört med sin standardavvikelse. Mera intressant är en 
nedåtgående trend, 0 , och ett positivt, 0 , samband med bensinförsäljning. 

I Reinfurt m.fl. (1991) görs flera försök med samma data och variabler som användes i 
Partykas linjära regressionsmodell. En av modellerna som skattades var av typ (22) och 
där alla L)-1((L)F kk f  och A(L) blev (1-0.56L)(1-L). Med alla L)(Fk  som en 

differens blir långtidseffekterna=0, korttidseffekterna (här från tecknen på kf ) visade 

samma mönster som i Partyka(1984) med positiva tecken för antal arbetslösa och icke 
arbetande och negativa för resten. 

Wagenaar(1984) studerade sambandet mellan y(t)=antalet förare i olyckor med 
personskador i Michigan 1972 till 1982 och x(t)=arbetslöshet (månadsdata). Innan en 
överföringsfunktionsmodell (22) beräknades så bildades en differens på avstånd 1 och 
en på avstånd 12 som i (21). Närmare bestämt användes modellen 

 

)()B(L)D(L)()L-L)(1-F(L)(1)()L-L)(1-(1 121212 tetxty   
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där alla polynom F, B och D är av grad 1. Kort- och långtidseffekten, båda är negativa, 
bestäms helt av koefficienterna i F(L) då )L1)(L1( 12  symboliskt kan förkortas bort. 
Samma sorts modell användes med trafikarbetet som oberoende variabel x(t) med 
skillnaden att F är av grad 2 men med 00 f  ( 2870L950LF(L)  ) så att man får en 

positiv korttidseffekt först månaden efter en ökning av trafikarbetet samt en positiv 
långtidseffekt.  

Slutligen beräknades en modell med både arbetslöshet 1x (K-, L-) och trafikarbete 

2x (K+, L+)  

 

)()B(L)D(L)()L-L)(1-(1)L(F)()L-L)(1-(L)(1F)()L-L)(1-(1 12
2

12
21

12
1

12 tetxtxty  . 

 

Inget starkt samband mellan arbetslöshet och trafikarbete förelåg vilket också märktes 
på att )L(F1  och )L(F2  blev ganska likt F(L) när arbetslöshet resp. trafikarbete var enda 
oberoende variabel. 

Samma modell som Wagenaar beräknades av Garcia-Ferrer m.fl. (2007) på månadsdata 
1975–2003 över antal personskadeolyckor och antalet dödade. De oberoende 
variablerna var ”index för industriproduktion”, antal nya fordon och bensinförsäljning 
samt indikatorvariabler för speciella händelser som ovanligt väder och nya trafikregler. 
Då y(t)=antal olyckor var 0F(L) f  konstant>0 för bensinförsäljning, LF(L) 1f  

med 01 f  för industriproduktion som ger en tidsförskjuten positiv effekt och 
2

21 LLF(L) ff   för nya bilar som ger tidsförskjuten(K+, L+). Då y(t)=antal 
trafikdödade blev F(L) för bensinförsäljning och industriproduktion av samma form 
med 10 , ff  båda >0. För nya bilar däremot blev LF(L) 1f  där 01 f  men samtidigt ej 

signifikant skild från 0. 

I WildeSimonet(1996) finns ett kort kapitel där en överföringsfunktionsmodell liknande 
Wagenaars skattas med y(t)=antal trafikdödade/capita och x(t)="index för industri-
produktion". Kvartalsdata användes så differenserna tas på avstånd 4 istället för 12. 
Bara en kurva där den skattade y(t) plottas i samma diagram som den observerade visas 
och de uppvisar liknande variation över varje år. 

En mera generell tidsseriemodell är tillståndsmodellen. Den består av en regressions-
modell (7) där de s.k. tillståndsvariablerna z ges av en flerdimensionell AR(1)-process: 

 

 )()()()()( 2211 tetzgtzgtzgty dd    (24) 

 

 )()()1( ttt wFzz   (25) 

 

Den fetstilta variabeln är z-en samlade i en vektor  Td tztztzt )(,),(),()( 21 z  och 

w(t) en vektor med vitt brus. e(t) i (24) är vitt brus som är okorrelerat med w(t). Det 
som skattas är parametrarna dgg ,,1   i (24) och elementen i matrisen F i (25).  
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Ofta är oberoende variabler )(,),(),( 21 txtxtx d  med i observationsekvationen (24). De 

betraktas som deterministiska och ingår inte i tillståndsekvationerna (25). Det enklaste 
exemplet kommer från Reinfurt mfl(1991) som till Partykas(1991) data anpassar 
modellen  

 

 )()()()()()( 2211 tetxgtxgtxgtlty dd    (26) 

 

 )1()1()(),1()1()1()(  tutttvttltl  . (27)     

 

Här är l(t) en stokastisk linjär trend. Om l(t) varit deterministisk= t   hade 
 )1()( tltl . De två ekvationerna i (27) tillför vitt brus v(t) och u(t) till   resp.  . 

I första steget användes alla Partykas variabler med följden att ingen av parametrarna g 
för de ekonomiska variablerna blev signifikant skild från 0. När bara antalet sysselsatta 
togs med tillsammans med de två indikatorvariablerna för oljekrisen blev dess 
parameter signifikant>0. 

För månadsdata behövs också en stokastisk säsongsvariation s(t) läggas till i (26) 

 

 )()()()()()()( 2211 tetxgtxgtxgtstlty dd    (28)

  

l(t) ges av (27) och till s(t) läggs vitt brus w(t) 

 

 )1()1()(  twtsts . (29) 

 

(29) är en beskrivning är vad som görs i princip, då det för en ostörd s(t) ska uppfylla 
(9) och med kravet s(t)=s(t+T) så innefattar (29) egentligen T ekvationer. Som i fallet 
med en deterministisk s(t) kan den också parametriseras som en summa av 
trigonometriska funktioner (10) med slumpmässiga fel i ka  och kb . För detaljer se 

Harvey(1990) eller Brockwell, Davis(2002) kap. 8. 

Hermans m.fl. (2005) använder månadsdata över antal olyckor med svårt 
skadade/dödade och antaler offer i Belgien 1974–1999 med modellen (28), (27) och 
(29). De jämförde även tillståndsmodellen med regression med ARMA-felterm som i 
van der Bossche m.fl. (2005). Samma variabler var signifikanta och fick liknande 
regressionskoefficienter. Enda undantaget var när y(t)=antal olycksoffer och tillstånds-
modellen användes då loggad arbetslöshet(+) och antal bilar(-), anmärkningsvärt nog 
var inga ekonomiska variabler signifikanta i de tre andra modellerna utan bara 
väderförhållanden och indikatorvariabler för trafikregler ingick. 

Som nämns är ARIMA-modeller ett specialfall av en tillståndsmodell, se t.ex. avsnitt 
8.3 i Brockwell, Davis (2002) för hur en ARIMA-modell kan skrivas om på formen 
(24)–(25). Det gäller också för modellen (22) med oberoende variabler )(txk  som 

används i Scuffham (2003) på kvartalsdata från Nya Zeeland över antal dödsolyckor 
(=y(t)) 1970–1994: 
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 )()()()((L)F)(A(L)
1

tetstltxty
d

k
kk  



 (30) 

  

där l(t) är en stokastisk linjär trend (27) och s(t) en stokastisk säsongsvariation (29) med 
T=4. 

A(L) har grad 4 och (L)Fk  har grad högst 3. x-variablerna är trafikarbete(K+,L+), 

BNP/capita(K-), andel motorcyklar av totala antalet fordon(K-), arbetslöshet(K-,L-), 
andel män 15–24 år av befolkningen(K+,L+) och ölkonsumtion/capita(K+,L-). 
Indikatorvariabler för högt oljepris, lägre hastighetsgränser och en bälteslag hade bara 

kk f(L)F  och alla konstanter 0kf . Att två variabler saknar långtidseffekt beror på 

att (L)Fk  är på formen L)-(1kf . 

Exakt samma typ av modell används i Scuffham & Langley (2002) sånär som på att 
trafikarbetet inte är med som oberoende variabel för antalet dödsolyckor. Tre modeller 
skattades också med olika mått på olycksrisken där antalet dödsolyckor dividerades med 
trafikarbete, folkmängd och antal fordon. Med y(t)= antal dödsolyckor används x-
variablerna BNP/capita(K-,L+), arbetslöshet(K-,L-) , andel unga män av 
befolkningen(K+,L+) och ölkonsumtion/capita(K+,L-). Andelen motorcyklar av 
fordonsparken var ej signifikant här. För alla 4 modeller var samma indikatorvariabler 
som i Scuffham(2003) med i (30) som )(txf kk och alla 0kf . Då y(t)=antal 

dödsolyckor/capita fick alla koefficienter i polynomen (L)Fk samma tecken (och de var 

ofta mycket lika) som då y(t)=antal dödsolyckor så att kort- och långtidseffekten blev 
desamma. Stora likheter uppträdde också när y(t)=antal dödsolyckor/trafikarbete och 
y(t)=antal dödsolyckor/antal fordon. I båda modellerna används x-variablerna 
BNP/capita(K-,L-), arbetslöshet(K-,L-), ölkonsumtion/capita(L-). Korttidseffekten av 
ölkonsumtionen blev liten, den blev negativ i första fallet och positiv i andra. I ingen av 
modellerna blev andelen unga män signifikant men då y(t)=antal 
dödsolyckor/trafikarbete kom andel motorcyklar(K+,L+) med. 

En något annorlunda användning av tillståndsmodeller finns i Garcia-Ferrer m.fl. 
(2007). Där modelleras alla variabler som )()()()( tetstlty   där e(t) vitt brus, l(t) 
stokastisk linjär trend och s(t) stokastisk säsongsvariation parametriserad som en 
trigonometrisk summa (10). 

De använde de skattade modellerna på de ekonomiska variablerna industriproduktion 
och nya bilar för att identifiera perioder av tillväxt eller tillbakagång. Samma procedur 
användes på tidsserierna över antalet personskadeolyckor och antalet dödsfall. I stort 
sett verkade trenderna i antalet personskadeolyckor och de ekonomiska variablerna följa 
varandra sånär som kortare perioder av upp- och nergång. Antalet dödade var delvis 
annorlunda med färre men då förstås längre perioder av ökning eller minskning. 

 
3.4 Avslutande kommentarer 

Åtskilliga exempel på modeller har givits där ekonomiska storheter är med bland de 
förklarande variablerna. Kapitlet avrundas med en kort sammanfattning om 
modellering, för en mera omfattande diskussion se Pettitt m.fl. (1992) som också 
innehåller en bred litteraturöversikt fram till 1991.  
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Det första steget består av att välja den beroende variabeln i modellen. Vissa författare 
som Hermans m.fl. (2005) använder allvarliga olyckor eftersom det är något slump-
mässigt ifall någon inblandad dödas eller ej och att det också är osäkert att mäta en så 
osannolik händelse som att trafikdödas. Det senare problemet är dock sällan aktuellt här 
då stora områden, ofta hela länder, observeras under lång tid. Om målet med studien är 
att mäta risken att avlida i trafiken kan den beroende variabeln vara ett förhållande som 
antal trafikdödade per capita eller trafikarbete vilket kan vara mindre lämpligt om man 
misstänker att olycksrisken ökar med trafikarbetet. 

De modeller som det refererats till, regressions- och ARIMA(överföringsfunktions)-
modeller är specialfall av tillståndsmodeller. Regression väljs ofta för att det ger 
samband som ger en enkel tolkning av hur en förklarande variabel inverkar på y(t). 
Haque(1993) anför att det är vanligt att formen på regressionssambandet väljs ad-hoc 
efter att ha inspekterat plottar av data. Han anser också att summan av förändringar i 
antal trafikdödade från olika faktorer ska stämma med den totala skillnaden i antal 
trafikdödade vilket är ett argument varför linjära samband som (7) är så populära. Ibland 
väljs en modell för att den är ny inom trafiksäkerhet men haft framgång inom andra 
tillämpningar som neuronnätet i Al-Alawi m.fl. (1996). Oftare väljs en modelltyp av 
”tradition” för att kunna användas som standard på flera data. Det är fallet i Newstead 
m.fl. (1996) som är den sista i raden av flera studier över antalet trafikdödade i Victoria 
på 1980- och 1990-talet som alla använder produktmodellen (12), den första är 
Thoresen m.fl. (1992) som också har med arbetslöshet bland förklaringsvariblerna. 

Pettitt m.fl. (1992) argumenterar för att logaritmeringen av variabler som i (12) är 
onödig om alla data har samma storleksordning över hela tidsserierna och föredrar att 
använda (7).  

De som förespråkar ARIMA-modeller över regression, som Wagenaar (1984), anser att 
de modellerar ”dynamiska” samband där y(t) påverkas av vad som händer i tidigare 
tidpunkter bättre. Ett annat argument, t.ex. enligt van den Bossche m.fl. (2005) är att 
antagandet om inbördes oberoende fel e(t) vid regression är för restriktivt och att tillåta 
beroende mellan e(t) till viss del kan kompensera för saknade förklaringsvariabler. 

De flesta författare har med tiden som förklaringsvariabel för att få med en oftast 
nedåtgående trend då trafiksäkerheten allmänt ökar över tiden på ett sätt som inte kan 
förklaras av de övriga faktorer som ingår i modellen men en del utelämnar den som 
Partyka (1984) och Wilde, Simonet (1996).  

Att välja lämpliga förklaringsvariabler är kritiskt för att få en bra modell. Ett problem 
man försöker undvika är förklaringsvariabler som är starkt korrelerade då skattningen 
av summan av deras inverkan på y(t), i en linjär modell, kanske bestäms bra men där 
skattningen av deras inverkan var för sig kan ha stora fel. Ett par exempel på det dök 
upp i artiklarna som studerades. Wilde & Simonet (1996) beräknade korrelationerna 
mellan industriproduktion och sina två mått på sysselsättningen som alla blev >0.9. Det 
kan vara en del av förklaringen till att deras modell i praktiken säger att högre arbets-
löshet ger fler trafikolyckor i motsats till nästan alla andra studier. Vad som också är 
problematiskt är att regressionsparametern i en modell med bara industriproduktion 
skiljer sig kraftigt från den i modellen där de båda sysselsättningsmåtten också är med. 

Ett annat problem med starkt korrelerade förklaringsvariabler är att variansen av 
regressionsparametrarna, som jämförs med värdet på parametern själv för att se om den 
är signifikant skild från 0, kan underskattas så att man kan luras att ta med onödiga 
variabler. Farmer (1997) undvek ett liknande problem genom att vissa regressions-
parametrar i hans ursprungliga modell ändrades dramatiskt då något färre datapunkter 
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användes för att beräkna en ny modell. Det var ett tecken på att ”falskt signifikanta” 
variabler fanns med och ledde till att bara arbetslöshet och trafikarbete behölls i den 
slutliga modellen. 

Partyka (1984) varnar också för övertro på regressionsmodeller med ett högt så 
kallat 2R -värde som mäter hur stor del av variationen, i hennes fall hela 98 %, i y(t) som 
förklaras av modellen. Det kan finnas ”bättre” förklaringsvariabler än de som ingår i 
modellen som förklarar mer än 2 % av variationen men som märks först om de också 
prövas i modellen. 

Ett annat problem är ifall man ska ta med variabler som verkligen antas betyda något 
och inte bara för att få bättre anpassning av modellen till verkliga värden på y(t). 
Partyka prövade först en modell med bara ekonomiska variabler som gav för stora 
värden på antalet trafikdöda i slutet på 1970-talet och förbättrade modellen med två 
”vettiga” indikatorvariabler som svarade mot oljekrisen och en hastighetssänkning på 
motorvägarna i USA. Andra författare som Hermans m.fl. (2005) och Garcia-Ferrer 
m.fl. (2006) inför indikatorvariabler som är 1 i punkter där modellfelet bedöms som 
stort och motsvarande datapunkt misstänks vara en ”outlier” som därigenom ska hindras 
från att få alltför stor inverkan på parametrarna för de intressanta förklaringsvariablerna 
i modellen. 

En intressant användning av modeller är att göra prognoser för antalet trafikdödade i 
framtiden. Reinfurt m.fl. (1991) fick mindre fel när de extrapolerade en modell utan 
ekonomiska variabler än en där de ingick. Pettitt m.fl. (1992) använde sin första 
ARIMA-modell utan förklarande variabel över antalet trafikdöda/dag som en måttstock 
mot ett stort antal regressionsmodeller, bl.a. var arbetslöshet med som förklarings-
variabel, och det stora flertalet bedömdes representera data sämre än en ren tidsserie-
modell, den enda förklaringsvariabel de ansåg tillräckligt bra var bensinförsäljning. 

Deras ARIMA-modell visade sig ge bättre prediktion för 1991 än den som hade med 
bränsleförsäljning som förklaringsvariabel men den senare hade fördelen att kunna 
förklara en del av nedgången i antal dödade 1991 jämfört med tidigare år. 

Det är allmänt ett svårt problem att göra prognoser som inte får breda intervall inom 
vilket det sanna värdet antas ligga. De kan nog mest användas för att testa olika 
scenarier där användaren själv föreskriver värden för förklaringsvariablerna, annars 
måste dessa förutspås med tidsseriemodeller som förstås ökar osäkerheten i prognosen 
ytterligare. 

De studier som beskrivits i detta kapitel är i stort sett överens om att det finns ett 
statistiskt samband mellan konjunkturläget och antalet trafikdödade. Det är dock 
fortfarande en till stora delar öppen fråga vilka ekonomiska variabler som är lämpligast 
att använda i en relativt enkel modell, vilken modelltyp som ska användas och om 
separata modeller ska tas fram för olika trafikantgrupper och/eller typer av olyckor.  
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4 Poissonregressionsmodeller som använts av VTI 

Det går inte att säkert förutsäga var och när en vägtrafikolycka kommer att inträffa. 
Däremot går det att med stor säkerhet förutsäga att det i vissa delar av ett vägnät under 
vissa tidsperioder kommer att inträffa fler trafikolyckor än i andra delar av vägnätet 
under andra tidsperioder. Det går alltså att i viss utsträckning göra förutsägelser eller 
prediktion av vägtrafikolyckor.   

I det här kapitlet gås två regressionsmodeller igenom. Dessa modeller har utvecklats på 
VTI och beskrivs ursprungligen i Brüde (1995) och Forsman (2008). Båda modellerna 
bygger på en generaliserad linjär modell, där det antas att den beroende 
variabeln  ty =antal dödade i trafiken år t är Poissonfördelad. Länkfunktionen väljs till 

 

 ))((E)(),()()())((log 22110 tyttxbtxbtxbbt dd     (31) 

 

Forsmans modell används sedan för att testa nya förklaringsvariabler. I varje testad 
modell ingår 4 förklaringsvariabler. I alla modeller ingår tiden, trafikarbetet (ibland 
logaritmerat) och skillnaden i antalet registrerade bilar mot året före. Den fjärde faktorn 
är en ekonomisk variabel som kommer vara antingen BNP/capita som i Forsman (2008) 
eller antal arbetslösa. Förklaringsvariablerna i de olika modellerna visas i tabell 2 och 
modellen som kallas BNP & TA är den som användes i Forsman (2008) för data från 
1970–2006. Storheterna i tabell 2 är 

 TID variabel t som =1 för år 1976,=2 för år 1977 ,…=33 för år 2008 

 TRAFIKARBETE miljarder fordonskilometer (Källa SIKA) 

 NYA BILAR är nettoökningen av antalet bilar dvs. skillnaden mellan antal 
personbilar i trafik innevarande år (t) mot året före (t-1) (Källa SCB) 

 BNP/capita tiotusentals kronor i 2000 års penningvärde (Källa SCB) 

 ARBETSLÖSA antal arbetslösa i tiotusentals personer (Källa SCB). 

 

Tabell 2  Oberoende variabler i modellen (31). 

Modellnamn )(1 tx  )(2 tx  )(3 tx  )(4 tx  

BNP & TA TID TRAFIKARBETE NYA BILAR BNP/capita 

BNP & log(TA) TID Log(TRAFIKARBETE) NYA BILAR BNP/capita 

AL & TA TID TRAFIKARBETE NYA BILAR ARBETSLÖSA 

AL & log(TA) TID Log(TRAFIKARBETE) NYA BILAR ARBETSLÖSA 

 

Utöver att pröva modellerna med de olika ekonomiska variablerna testas också olika sätt 
att beräkna regressionskoefficienterna i Forsmans modell.  
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4.1 Brüdes modell  

Ulf Brüde publicerade 1995 en modell som utgick från år 1977 med de två förklarings-
variablerna ttx )(1  (t=1 år 1977) och )(2 tx =100*logaritmen av trafikarbetet relativt år 
1977 (trafikindex). Modellen på formen (31) blir efter exponentiering 

  

 ct xtrafikindeabty )(      (32) 

 

där parametern b mäter den årliga relativa minskningen av antalet trafikdödade och c är 
en elasticitet mellan relativ ökning i trafikarbete och antal trafikdöda. Skattningen av 
parametrarna i (32) med data fram till 2008 blir avrundade till tre decimaler 

a=0.029, b=0.939 och c=2.276. 

Ingen ekonomisk variabel ingår explicit i (32) men Brüde (1995) nämner att trafik-
arbetet verkar vara starkt korrelerat med konjunkturen. Detta stämmer i synnerhet om 
BNP/capita väljs som mått på konjunkturen. Den har en korrelation 96.0  med både 
trafikarbetet och tiden för våra data från 1976 till 2008. Antal arbetslösa är däremot 
svagare korrelerat med både trafikarbetet 65.0  och tiden 71.0  och kan därför 
vara en lämpligare ekonomisk variabel. I Figur 1 visas BNP/capita och antal arbetslösa. 
Trafikarbetet kan precis som BNP/capita beskrivas bra av en rät linje. Som jämförelse 
användes modellen AL & log(TA) som exponentierad får formen 

 

 ARBETSLÖSANYABILARct fdxtrafikindeabty )(  (33) 

  

E skattade parametrarna blir i det här fallet a=0.453, b=0.952, c=1.689, d=1.001 och 
f=0.993. 

Det blir alltså ganska marginella effekter av de två nya variablerna men samtidigt 
ganska stora skillnader i trenden b och potensen c för trafikarbetet. Från Figur 2 ses 
också att modellen (33) klarar av att följa uppgången i antalet dödade strax före 
sekelskiftet till skillnad från (32). I en senare utveckling av sin modell valde Brüde att 
införa en indikatorvariabel i den logaritmerade versionen (31) som är=1 för år 1999 och 
senare. 
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Figur 1  De båda ekonomiska variablerna BNP/capita (grön heldragen, angiven i 
10 000-tals kronor) och antal arbetslösa (röd streckad angiven i 10 000-tals personer). 
Enheterna är valda så att de ska synas tydligt i samma diagram. 
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Figur 2  De röda cirklarna visar antal trafikdödade enligt officiell statistik. Kurvorna 
är värden beräknade enligt Brüdes ursprungliga modell (32) med bara tid och 
trafikarbete som förklaringsvariabler (grön streckad) samt den utökade varianten (33) 
med nya bilar och arbetslöshet (grå streckad). 

 
4.2 Forsmans modell 

I Brüdes modell förutsätts utfallet av antal dödade y(t) vara statistiskt oberoende för 
olika tidpunkter t. För att sammanfatta korrelationen mellan olika y(t) behöver 
kovariansmatrisen yV  införas . Om tidpunkterna numreras n,,2,1   så ges element (i,j) 

i yV  av ))(),((Cov jyiy . För en Poissonfördelad variabel gäller att variansen 
2
y =väntevärdet   så för Brüdes modell gäller pga. oberoendet att yV  blir en 

diagonalmatris D  
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En vidareutveckling gjordes av Forsman (2008) som beräknar dbbb ,,, 10   enligt så 

kallad maximum likelihood (ML), men efteråt inkluderas en modell för korrelation 
mellan y(t) vid närliggande tidpunkter så att element nära diagonalen av yV  tillåts vara 
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0  (för detaljer om ML-skattning hänvisas till kapitel 4 i Dobson, 1990) . Forsman 
använde en ide´, ursprungligen från Zeger (1988), om att mätvärdena y(t) störs av en 
underliggande, ej direkt observerbar tidsserie )(t  på ett sådant sätt att effekten blir 
densamma som om y(t) skulle ha genererats från en Poissonfördelning med väntevärde 

)()( tt   med )(t  från (31). Det är inte givet exakt hur )(t  påverkar y(t) men den kan 
tolkas som en ”fudge factor” som multiplicerar väntevärdet (och variansen) av y(t). 

En nödvändig egenskap hos )(t  är att dess värden är positiva och att 1))((E t . En 
annan egenskap som behövs i praktiken för att kunna göra skattningar är att )(t  är 
stationär enligt avsnitt 3.2 så att kovariansfunktionen från (8) existerar 

)())(),((Cov jiji e    där 

 

 )((t))h)(tCov()( 2
e hh ee    (35) 

 

I Forsmans modell skattas 2
e  och m nollskilda korrelationer hos )(t  dvs. 0)( he  

om mh   antas. Formlerna för att skatta 2
e  och )(he  är från Davis (2000) som 

föreslog förbättringar av uttrycken som användes i Zeger (1988). De är relativt 
komplicerade och intresserade läsare hänvisas till Bilaga 1 i Forsman (2008). Det är 
dock värt att nämna att Davis formler innehåller en parameter L som måste väljas av 
användaren. Den bestämmer hur många termer som ska vara med i en summa 

 



Lk

Lk e kyg )(),(   och tros ge bättre skattningar om L väljs stor. 

Om kovariansmatrisen yV  är känd så kan skattningar av ett väntevärde vid tiden t, )(ˆ t  

förbättras med prediktionsformeln 

)):1(ˆ):1(():1,:1():1,1()1(ˆ)1(ˆ 1 ttyttVttVtty yy     

 

där kolonnotation använts för att beteckna t.ex. yV (t+1,1:t) som element 1 till t i rad t+1 

av yV  och y(1:t) betyder att y(1),y(2),…,y(t) samlats i en vektor. I praktiken finns en risk 

att tidigare fel ackumuleras om alla tillgängliga föregående data används, därför valde 
Forsman (2008) att bara använda   tidigare värden i prediktionen 

 

)):(ˆ):(():,:():,1()1(ˆ)1(ˆ 1 ttttyttttVtttVtty yy    .   (36) 

 

Det återstår att beskriva detaljerna i hur matrisen yV  beräknas givet 2
e  och )(he  och 

hur yV  används för att beräkna skattningar av variansen för dbbb ,,, 10  . Det görs i 

nästa avsnitt där Zegers förslag att använda en skattning av matrisen yV  för att beräkna 

dbbb ,,, 10   presenteras. 
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4.3 Zegers algoritm och olika modeller för korrelation 

Forsman(2008) använder ML-skattning för att beräkna koefficienterna dbbb ,,, 10   i 

(31). Antagandet om att y(t) är oberoende och Poissonfördelade ger att kovarians-
matrisen DVy  där D är diagonalmatrisen från (34). För det fallet uppfyller ML-

skattningen ekvationssystemet  

 

 0)(1 

  

yV
b y

T

 (37) 

 

där )(t  från (31) ger DX
b

T
T





. I (37) är y  och   kolonnvektorer med element 

)(,),2(),1( nyyy   resp. )(,),2(),1( n   och X  är datamatrisen där kolonn 

j  innehåller värdena )(,),2(),1( nxxx jjj   för variabel j.  

Zegers modell tillåter att det kan finnas korrelation mellan y(t) så att kovariansmatrisen 

yV  ej längre är diagonal. I Zeger (1988) föreslås att en modell för yV  specificeras utöver 

de sökta koefficienterna b. Istället för en ML-skattning använder Zeger (1988) en 
alternerande metod för att beräkna nya värden på dbbb ,,, 10  . Givet dbbb ,,, 10   och 

därigenom värden på )(t  beräknas på något sätt en skattning av yV . Denna sätts in i 

(37) som löses och ger nya värden på dbbb ,,, 10  . I sin tur används dessa för att skatta 

yV  som via lösning av (37) ger nya dbbb ,,, 10   och så vidare tills skattningarna 

av dbbb ,,, 10   och yV  stabiliserat sig eller det tydligt märks att de är på väg att 

divergera. 

Varianterna av Zegers algoritm skiljer sig åt i hur strukturen hos matrisen yV  föreskrivs. 

I SPSS-manualen för Generalized Estimation Equation, vilket är vad (37) kallas, 
beskrivs en variant där yV  modelleras som 

 

 2/12/1 RDDVy   (38) 

 

där D ges av (34), R  en korrelationsmatris och   en skalär och  >1 tyder på så kallad 
överspridning (varianser är större än väntevärdet). R  beräknas från värden på korrela-
tionsfunktionen för y ),...2(),1( yy   som beräknas från momentskattningar via vektorn 

)(2/1   yDe  av s.k. Pearsonresidualer.  

Den enklaste varianten är att göra R till en bandmatris och sätta )(),( jijiR y    om 

mji  och 0 annars. Det gäller för en MA(m)-process att korrelationen är 0 efter 

fler än m steg och denna variant kallas i fortsättningen något oegentligt för MA-Y då 
matrisen D i (38) gör att korrelationen även beror av t. 
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En annan variant är att sätta R till den kovariansmatris som hör till den AR(m)-process 
som har sina första m värden )(),...,2(),1( myyy  . Detta görs genom att lösa de så 

kallade Yule-Walkerekvationerna, se t.ex. Brockwell, Davis (2002) för detaljer. På 
motsvarande sätt som ovan kallas denna variant något oegentligt för AR-Y. 

En något annorlunda modell för korrelationen är att anta att y(t) störs av en under-
liggande stationär process )(t som i Forsmans modell. Genom att bryta ur variansen 2

e  

av )(t som i (35) kan man skriva kovariansmatrisen eV  för )(t  som eee RV 2  där 

eR  nu är korrelationsmatrisen med element )())(),((Corr j)(i,R e jiji e   . 

Enligt Zeger(1988) blir då kovariansmatrisen för y(t)  

 

 DDRDV eey
2 . (39) 

 

Även denna modell kan hantera viss överspridning, om 2
e  är signifikant >0 fås att  

).()()(),((t))Var( 22
e tttttVy y    

Precis som för matrisen R i (38) kan man sätta )(),( jijiR ee    om mji  och 

0 annars. Den varianten kallas MA-E för att betona att det är korrelationer för den 
störande processen )(t  som skattas snarare än för y(t) själv. 

Slutligen kan på motsvarande sätt en AR(m)-process anpassas till )(),...,2(),1( meee   

och dess korrelationsmatris användas som eR , den varianten betecknas med AR-E. 

För att få en uppfattning om osäkerheten i koefficienterna ib  behöver en skattning av 

deras kovariansmatrisen bV  beräknas. Enligt Zeger(1988) gäller asymptotiskt då antalet 

data n  att bV  går mot 

 

 1
0
 IVb  där DXDVXI y

T 1
0

  (40) 

 

om man antar att den matris yV  som använts i GEE (37) stämmer överens med den 

verkliga för y(t). Om man däremot vet att en matris yV
~

 skild från den verkliga yV  

använts i ekvationerna (37) måste enligt Zeger(1988) följande skattning användas 

 

 1
01

1
0

 IIIVb  där DXVVVDXI yyy
T 11

1

~~   och DXVDXI y
T 1

0

~  . (41) 

 

Det är fallet för Forsmans procedur där DVy 
~

som ger DXXI T0  och XVXI y
T1 . 
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4.4 Användning av modellerna 

I det här avsnittet presenteras resultaten från användningen av de olika algoritmerna på 
de fyra modellerna med förklaringsvariabler enligt tabell 2. För varje modell anges bara 
resultaten från den algoritm som gav bäst anpassning till data. En jämförelse mellan de 
5 algoritmerna Forsmans modell, MA-Y, AR-Y, MA-E och AR-E återfinns i Bilaga 1. 
Där återfinns också motsvarande värden på antal skattade korrelationer m, där )(hy  

eller )(he  beräknas för mh  , prediktionslängden   som anger antalet tidigare 

datapunkter som används i (36) och för Forsmans modell, MA-E och AR-E parametern 
L i Davis formler för att skatta )(he  och 2

e . 

För varje modell löses (37) för koefficienterna 43210 ,,,, bbbbb  och kovariansmatrisen 

yV  enligt modellerna (38) eller (39). Som i Forsman (2008) används sedan prediktions-

formeln (36) för att beräkna förbättrade skattningar )(ˆ ty  för 33,,3,2 t  (som svarar 
mot åren 1977–2008). För att mäta anpassningen till data används två av de felmått som 
också förekommer i Forsman (2008) nämligen det kvadrerade medelfelet  

 






n

t

tyty
n

MSD
2

2)()(ˆ
1

1
 

och det absoluta medelfelet  

 






n

t

tyty
n

MAD
2

)()(ˆ
1

1
 

Slutligen användes (40) för att uppskatta kovariansmatrisen bV  med yV  från (38) eller 

(39). Standardavvikelsen för 43210 ,,,, bbbbb  beräknas som roten ur diagonalelementen i 

bV . I tabell 3 och 4 visas värdena från de algoritmer som gav minst MSD respektive 

MAD för var och en av de fyra modellerna, närmare detaljer finns i Bilaga 1. 

 

Tabell 3  Skattningar och standardavvikelser för metoder med minst MSD. 

Modell Konstant 

0b  ,std( 0b ) 

Tidstrend 

1b , std( 1b ) 

Trafikarbete 

2b , std( 2b ) 

Nya bilar 

3b , std( 3b ) 

Ekonomi 

4b , std( 4b ) 

BNP & TA 4,1793 

0,2432 

-0,0867 

0,0054 

0,0513 

0,0051 

0,0101 

0,0023 

0,0218 

0,0092 

BNP & log(TA) 0,3205 

2,3143 

-0,0649 

0,0130 

1,5956 

0,5698 

0,0032 

0,0035 

0,0300 

0,0170 

AL & TA 4,9541 

0,1077 

-0,0664 

0,0025 

0,0429 

0,0022 

0,0069 

0,0011 

-0,0049 

0,0006 

AL & log(TA) 2,3736 

1.2186 

-0,0443 

0,0052 

1,1899 

0,3145 

0,0038 

0,0026 

-0,0039 

0,0017 
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Tabell 4  Skattningar och standardavvikelser för metoder med minst MAD. 

Modell Konstant 

0b  ,std( 0b ) 

Tidstrend 

1b , std( 1b ) 

Trafikarbete 

2b , std( 2b ) 

Nya bilar 

3b , std( 3b ) 

Ekonomi 

4b , std( 4b ) 

BNP &TA 4,1910 

0,1065 

-0,0862 

0,0024 

0,0492 

0,0020 

0,0103 

0,0011 

0,0272 

0,0035 

BNP & log(TA) 0,3205 

2,3143 

-0,0649 

0,0130 

1,5956 

0,5698 

0,0032 

0,0035 

0,0300 

0,0170 

AL &TA 4,9392 

0,0877 

-0,0667 

0,0021 

0,0432 

0,0018 

0,0070 

0,0009 

-0,0049 

0,0005 

AL & log(TA) 1,8124 

2,7104 

-0,0458 

0,0133 

1,3336 

0,7038 

0,0044 

0,0041 

-0,0045 

0,0028 

Ur tabellerna ses att för de två modellerna där  tx2 =trafikarbetet är 43210 ,,,, bbbbb  

likartade då man väljer den metod som gav minst MSD eller MAD och skattningarna av 
standardavvikelserna för 43210 ,,,, bbbbb  är relativt små. Ett problem för modellen BNP 

& TA kan vara att tidstrenden verkar överskattas, den ser ut att vara drygt 8 % färre 
trafikdöda per år (exp(-0.086)  0.918). 

Däremot är situationen mera problematisk för de två modeller där  tx2 =logaritmerat 

trafikarbete. Här är skattningarna av standardavvikelserna för 43210 ,,,, bbbbb  mycket 

större jämfört med värdena på 43210 ,,,, bbbbb  själva. För BNP & log(TA) råkade 

samma modell för korrelationen ge minst MSD och MAD men för AL & log(TA) syns 
den stora osäkerheten i 43210 ,,,, bbbbb  i de markant olika värdena i tabell 3 och 4. Det 

ses också att standardavvikelserna för 3b och 4b  är så stora att det kan diskuteras om nya 

bilar och den ekonomiska variabeln bör tas med i modellen. Trots det så visades i 
avsnitt 4.1 att de hjälpte till att få en kvalitativt bättre anpassning till data även om de 
som i fallet med vanlig Poissonregression fick blygsamma värden på 3b och 4b . Även 

Brüde (1995) fick relativt stora skattningar av osäkerheten i sina koefficienter och 
varnar för att övertolka värdena av dem. Det tyder på ett inneboende problem med 
numerisk stabilitet vid beräkning av skattningen, då tiden och trafikarbetet är starkt 
korrelerade. Trots det konstaterar Brüde (1995) att modellen är pålitlig för att prediktera 
data. 

Vad gäller vilken ekonomisk variabel som bör användas är antal arbetslösa lämpligare 
än BNP/capita då man i Figur 1 ser att den senare beskrivs bra av en rät linje vilket 
också gäller för trafikarbetet under samma tidsperiod. 
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5 Regressionsmodell med trafikarbete uppdelat i kategorier  

I modeller där en ekonomisk variabel har en effekt på antalet trafikdödade rör det sig 
förstås inte om ett direkt samband utan konjunkturläget påverkar på olika sätt trafik-
situationen som styr risken att omkomma i trafiken.  

Under goda tider ger den större efterfrågan upphov till mera godstransporter av vilka en 
del går på landsväg. Olyckor där en tung lastbil är inblandad får ofta allvarliga konsek-
venser så mängden lastbilstrafik är en kandidat att ta med i en modell. Unga bilförare 
förknippas med en högre risk för olyckor. De antas också i högre utsträckning drabbas 
av arbetslöshet i sämre tider vilket kan leda till minskat resande.  

En ”Brüdemodell” (32) utökad med dessa faktorer och ekonomiska variabler är 

 

 gfedct RTALTAUTAALBNPabt )(        (42)  

 

där  

)(t  väntevärdet av antal dödade i trafiken (antas Poissonfördelade) 

t= antal år som passerat sedan 1981 då tiden sätts till 0 

BNP= BNP omräknat till 2000 års penningvärde, 100-tals miljarder 

AL= antal arbetslösa, 10000-tals personer  

UTA= trafikarbete i personbil av förare upp till 24 år, miljarder fordonskm 

LTA= trafikarbete av tunga lastbilar, miljarder fordonskm 

RTA= resterande trafikarbete, miljarder fordonskm. 

 

Parametrarna a,b,c,d,e,f och g beräknades med hjälp av Poissonregression för data för 
åren 1981–2008. En första modell beräknades med alla variabler, där sedan den variabel 
som bidrog minst till att förklara variationen i antal dödade togs bort i varje steg. 
Resultaten från den stegvisa regressionen finns i tabell 5. Värdet på parametrarna visas 
tillsammans med skattade standardavvikelser (kursiverade siffror på raden under). 

 

Tabell 5  Parameterskattningar i modellen (42). 

Konstant, a 

(logaritmerad) 

Tid, b  

(logaritmerad) 

BNP, c Arbetslösa 

d 

Ungas TA 

e 

Lastbilars TA 

f 

Resterande TA 

g 

1,096 

4,098 

-0,049 

0,031 

0,771 

0,859 

-0,099 

0,060 

0,179 

0,152 

-0,485 

0,277 

1,073 

0,556 

4,616 

1,185 

-0,022 

0,009 

 N.A -0,146 

0,030 

0,267 

0,116 

-0,405 

0,262 

0,654 

0,303 

3,598 

0,986 

-0,031 

0,006 

 N.A -0,121 

0,025 

0,266 

0,116 

 N.A 0,789 

0,289 
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På vägen mot den slutliga modellen föll alltså först BNP och sedan trafikarbetet av 
lastbilar bort. Det oväntade tecknet på parametern f för tunga lastbilar i de två första 
stegen beror troligen på stark korrelation med det totala trafikarbetet. Under den 
aktuella tidsperioden utgjorde lastbilstrafiken med små variationer år från år 5,2–6,2 % 
av det totala trafikarbetet, alltså en relativt konstant andel. 

Det gäller däremot inte för unga personers bilåkande enligt figur 3 som visar på att de 
stod för en hög andel (>10 %) av det totala trafikarbetet på 1980-talet men att en nedåt-
gående trend startade i början på 1990-talet som kan bero på lågkonjunkturen då. Den 
fortsatta lägre nivån kan delvis förklaras av att fler unga personer studerar istället för att 
arbeta än på 1980-talet och då ej anser sig ha råd med bil. 

 

Figur 3  Trafikarbete i personbil av personer upp till 24 år uppskattat med hjälp av svar 
från trafiksäkerhetsenkäter. De röda stjärnorna är trafikarbetet i miljarder fordonskm. I 
samma diagram visar de blå cirklarna deras uppskattade andel i % av det totala 
trafikarbetet för personbilar.  

 

Vissa problem och osäkerheter i datamaterialet förtjänar att nämnas. BNP och antal 
arbetslösa kommer från SCB:s webplats. Definitionen av arbetslösa ändrades 2005 så 
att arbetssökande upp till 75 år kommer med, det gjordes inget försök att kompensera 
för det. 

Vad gäller trafikarbetet användes data från Björketun, Nilsson (2007) som fördelar en 
skattning av det totala trafikarbetet över olika fordonsslag. Ett problem som dök upp i 
den rapporten är att det i en tidigare modell fanns en kategori lastbilar med axel-
avstånd>3,3 meter men som inte nödvändigtvis hade en totalvikt>3,5 ton vilket är vad 
som nu räknas som en tung lastbil. Med hjälp av data för 1990–1999 för båda 
modellerna uppskattades att i medeltal cirka 73 % av dessa långa lastbilar räknades som 
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tunga vilket användes för att beräkna skattningar av trafikarbetet för tunga lastbilar åren 
1981–1989 med hjälp av data från Björketun, Nilsson (2007). 

Från data för båda modellerna i Björketun, Nilsson (2007) för samma period 1990–1999 
uppskattade också att trafikarbetet för personbilar skulle räknas upp med 1,5 % för åren 
1981–1989. 

Detta trafikarbete för personbilar användes för att beräkna unga personers trafikarbete 
efter att deras andel av den totala personbilstrafiken skattats med hjälp av svaren från 
Vägverkets trafiksäkerhetsenkät där en av frågorna var att uppskatta hur många mil man 
kört det senaste året. Uppskattningar av det totala trafikarbetet för en viss åldersgrupp 
gjordes genom att dividera summan av deras uppgivna körsträckor med andelen 
svarande av den totala mängden personer i den åldersgruppen. Om den uppgivna 
körsträckan var mer än 10 000 mil antogs att den svarande råkat ange kilometer istället 
för mil och svaret dividerades med 10. 

Efter att dessa trafikarbeten uppskattats beräknades andelen personbilstrafikarbete av 
personer under 25 år som visas i figur 3. För att sedan beräkna deras trafikarbete 
multiplicerades denna andel med personbilstrafiken enligt Björketun, Nilsson (2007) 
som anses vara tillförlitligare än självrapporterade körsträckor. Ytterligare problem är 
att enkätsvaren ej kommer från årsskiften så att senaste året inte motsvarar ett 
kalenderår och att data saknades för åren 1996 och 2004. För dessa år uppskattades 
andelen av trafikarbetet för de unga som medelvärdet av andelen åren närmast före och 
efter. Som en stickprovskontroll jämfördes dessa data härleda från trafiksäkerhetsenkä-
terna med de två senaste resvaneundersökningarna från 2001 och 2005/2006. För dessa 
år observerades inga dramatiska skillnader av andelen personbilstrafik av unga förare 
mellan de två enkäterna. 

Med dessa dataproblem får modellen kanske mera betraktas som en kvalitativ modell. 
Den visar ändå att nedgången av antalet dödade under 1990-talet delvis kan förklaras av 
ett minskat trafikarbete av unga bilförare. Uppgången i andel trafikdödade under slutet 
av 1990-talet motsvaras av en ökning i de ungas trafikarbete. Detta samband mellan 
ungas trafikarbete och dödsolyckor har observerats av bl.a. Brüde (2001). Lastbils-
trafiken däremot utgjorde en alltför konstant andel av det totala trafikarbetet för att 
komma med i den slutliga modellen. 

Däremot skulle den kunna komma med om modeller görs separat för lastbilar, unga 
förare och övriga. En ytterligare utveckling kan vara att göra modeller på månads- eller 
kvartalsdata då konjunkturförändringar kan ske när som helst under året.  
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6 Dödsolyckor kring årsskiftet 2008/2009 jämfört med 
2005/2006-2007/2008 del I: STRADA-data 

Under perioden december 2008 till mars 2009 observerades en kraftig minskning av 
antalet dödade i trafiken jämfört med samma period tidigare år. Då den perioden 
sammanföll med att Sverige gick in i en lågkonjunktur finns anledning att studera 
sambandet mellan konjunktur och trafiksäkerhet. Här presenteras resultat från en 
korttidsstudie där ovan nämnda period jämförs med samma period ett, två och tre år 
tidigare. 

Under jämförelseperioderna rådde högkonjunktur. Det illustreras i figur 4 som visar 
Konjunkturinstitutets barometerindikator vilken sammanfattar företagens och 
hushållens syn på ekonomin och ger en bild av det totala konjunkturläget. Att samma 
månader används gör att problem med säsongsvariation undviks. Att hålla sig till en 
relativt kort period minskar också risken att långsiktiga trender stör jämförelserna. 
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Figur 4  Konjunkturinstitutets barometerindikator månadsvis från september 2003 till 
september 2009. De blå punkterna markerar högkonjunkturperioder och de röda 
markerar lågkonjunktur. Källa: Konjunkturinstitutet. 

De resultat som presenteras här är uppgifter om dödsolyckor och olyckor med svårt 
skadade som rapporterats in av polisen till STRADA. I första hand är dödsolyckorna av 
intresse, de svåra olyckorna har använts för att kontrollera om resultat från dödsolyc-
korna verkar vara verkliga förändringar eller beror av slumpen. 

Resultaten presenteras i tabellform och de P-värden som redovisas avser för tabell 6 och 
8 test av odds1 och för övriga goodness-of-fit-test, s.k. 2-test. I testen har alla 
högkonjunktursperioder slagits samman till en period. Relativ minskning betyder 
minskning av antal olyckor mellan hög- och lågkonjunktur enligt formeln  

                                                 
1 Oddset för att en dödsolycka inträffar under lågkonjunktur skattas enligt tabell 6 till ×69/(104+123+102) 
och variansen för logaritmen av oddset till (1/104)+(1/123)+(1/102)+(1/69). Nollhypotesen innebär att 
logaritmen av oddset är noll. P.s.s. för antal dödade i tabell 6 och i tabell 8.   
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(medel(hög) – låg) / medel(hög) 

där medel(hög) är medelvärdet av antal olyckor för de tre högkonjunktursperioderna. 

I det följande jämförs uppgifter om olyckor som i någon mening kan tänkas hänga 
samman med resmönster och sammansättningen av trafiken. Det rör sig om antalet 
dödade och antalet inblandade fordon per olycka, andel olyckor med tunga fordon och 
kollisionsolyckor jämfört med singelolyckor. Då det framförts antaganden om att fler 
resor görs av unga personer och utanför arbetstid i högkonjunktur är det även intressant 
att jämföra ålderssammansättningen av förolyckade trafikanter och vid vilken tid 
olyckorna skett.   

 

Antal olyckor och olycksoffer  

I Tabell 6 visas antal dödsolyckor och antal dödade personer för de olika perioderna. 
Antal dödade har relativt sett minskat mer än antal dödsolyckor. Under lågkonjunktur-
perioden har det endast i två fall varit mer än en dödad per olycka. 

 

Tabell 6  Antal dödsolyckor och motsvarande antal dödade personer. Hög 06 betyder 
perioden december 2005–mars 2006, Hög 07 december 2006–mars 2007 etc. 

 Hög06 Hög07 Hög08 Hög 
medel 

Låg09 Relativ 
minskning  

P-värde 

Antal 
dödsolyckor 

104 123 102 109,7 69 37,1 % < 0,001 

Antal dödade 121 136 122 126,3 71 43,8 % < 0,001 

 

I Tabell 7 ses att andel dödsolyckor med mer än en dödad per olycka skiljer sig 
signifikant mellan hög- och lågkonjunktur. Det kan både bero på att olyckstyperna har 
förändrats och att det är lägre beläggning i fordonen under lågkonjunktursperioden. 

 

Tabell 7: Antal dödade, svårt skadade och lindrigt skadade i medeltal för varje 
dödsolycka 

 Hög06 Hög07 Hög08 Hög medel Låg09 P-värde 

Antal 
dödade/dödsolycka  

1,16 
(1,09)* 

1,11 
(1,07)* 

1,20 1,15 1,03  

Andel dödsolyckor med 
två eller fler dödade 

8,7 % 6,5 % 16,7 % 10,3 % 2,9 % 0,05 

Antal svårt 
skadade/dödsolycka 

0,64 
(0,42)* 

0,39 
(0,34)* 

0,45 0,49 0,26   

Andel dödsolyckor med 
svårt skadade 

30,8 %  23,6 %  25,5 % 26,4 % 20,3 % 0,29 

Antal lindrigt 
skadade/dödsolycka 

0,86 
(0,69)* 

0,91 
(0,53)* 

0,47 0,76 0,46  

Andel dödsolyckor med 
lindrigt skadade 

41,3 %  30,1 %  28,4 % 33,1 % 31,9 % 0,84 

* I vardera hög06 och hög07 ingår en allvarlig bussolycka med flera dödade och 
skadade. Inom parentes är resultat utan dessa olyckor. 
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Antal svårt skadade personer har inte minskat i samma utsträckning som dödade (tabell 
8). Det är inte heller en lika tydlig förändring av antal skadade per olycka. 

 

Tabell 8  Antal olyckor med svårt skadade personer och motsvarande antal svårt 
skadade. 

 Hög06 Hög07 Hög08 Hög medel Låg09 Relativ 
minskning  

 

Antal 
olyckor med 
svårt 
skadade 

709 871 764 781,3 707 9,5 % 0,43 

Antal svårt 
skadade 

939 1096 938 991 865 12,7 % 0,22 

Skadade 
per olycka 

1,32 1,26 1,23 1,27 1,22   

 

Typ av olycka 

Om olika kollisionstyper studeras ses att g/c/m-trafikanter i kollision med motorfordon 
har minskat mest, sedan kommer kollision mellan motorfordon och sist singelolyckor. 
Att kollisionsolyckor minskar mer än singelolyckor när trafikarbetet går ner är naturligt 
då antal möten minskar ungefär proportionellt mot trafikarbetet i kvadrat. Varför g/c/m i 
kollision med motorfordon minskat mest är dock oklart.  

 

Tabell 9  Fördelning av kollisionstyper för dödsolyckor. P = 0,04.  

 Fördelning av olyckstyper under de olika perioderna  

 Hög06 Hög07 Hög08 Hög medel Låg09 
Relativ minskning av 

antal olyckor 

g/c/m i koll med mf 25,0 % 30,9 % 21,6 % 26,1 % 18,8 % 54,6 % 

Koll mellan mf 48,1 % 36,6 % 47,1 % 43,5 % 36,2 % 47,6 % 

Singel mf 22,1 % 24,4 % 24,5 % 23,7 % 29,0 % 23,1 % 

Resterande 4,8 % 8,1 % 6,9 % 6,7 % 15,9 % Ökn 50,0 % 

 

Även för de svåra olyckorna är minskningen störst för olyckstypen g/c/m i kollision 
med motorfordon följt av kollision mellan motorfordon. Antal singelolyckor är i stort 
sett oförändrat. 

 

Tabell 10  Fördelning av kollisionstyper för olyckor med svårt skadade. P =0,07. 

 Fördelning av olyckstyper under de olika perioderna  

 Hög06 Hög07 Hög08 Hög medel Låg09 
Relativ minskning av 

antal olyckor 

g/c/m i koll med mf 19,6 26,1 24,7 23,7 19,1 27,0 % 

Koll mellan mf 41,3 33,5 29,8 34,7 35,6 7,0 % 

Singel mf 27,5 29,9 35,2 30,9 34,0 0,6 % 

Resterande 11,6 10,6 10,2 10,8 11,3 4,8 % 
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När det gäller kollision mellan motorfordon domineras dödsolyckorna av mötesolyckor. 
Andelen låg på 0,8 både under hög- och lågkonjunktur.  

För de svåra olyckorna är det även relativt många upphinnandeolyckor, och det är de 
som minskat mest, åtminstone då man tittar på alla olyckor på vägar med hastighets-
gräns över eller lika med 60 km/h. 

När det gäller hastighetsgräns ser man ingen signifikant skillnad, men olyckorna har 
minskat mest på 30/50-väg vilket stämmer med att den olyckstyp som minskat mest är 
g/c/m i kollision med motorfordon. 

 

Tid på dygnet och tid under veckan 

Också olyckornas fördelning över dygnet och veckan (vardag/helg) har jämförts mellan 
hög- och lågkonjunktur. Dygnet delades upp i tre delar och resultaten presenteras i 
tabell 11. Skillnaden är inte signifikant men den relativa minskningen är störst under 
kvällstid. Detta resultat bekräftas inte om de svåra olyckorna studeras då det är en svag 
ökning under kvällen. Det blir inte heller några signifikanta skillnader om de svåra 
olyckorna delas upp efter kollisionstyp. 

Fördelningen av olyckor på vardag och helg förändrades inte mellan hög- och 
lågkonjunktur. 

 

Tabell 11  Fördelning av dödsolyckor efter tid på dygnet. P = 0,30. 

 Hög06 Hög07 Hög08 Hög medel Låg09 Relativ 
minskning  

Dag (6-18) 69,2 65,9 66,7 67,2 73,5 32,1 % 

Kväll (18-23) 17,3 20,3 21,6 19,8 11,8 63,1 % 

Natt 13,5 13,8 11,8 13,1 14,7 30,2 % 

 

Väghållare 

Största minskningen ses hos personer som dödats på det kommunala vägnätet (Tabell 
12). När det gäller svårt skadade personer var inte väghållare tillgänglig utan variabeln 
tättbebyggt område användes istället. Här sker den största minskningen inom 
tättbebyggt område (dock ej signifikant). 

 

Tabell 12  Dödade personer uppdelade efter väghållare (data från Vägverket). 

 Hög06 Hög07 Hög08 Hög medel Låg09 Relativ 
minskning  

Kommunal 15,7 26,5 15,6 19,5 16,9 51,3 % 

Statlig 82,6 71,3 79,5 77,6 78,9 42,9 % 

Enskild 1,7 2,2 4,9 2,9 4,2 18,2 % 
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Ålder och kön 

I samband med diskussioner om trafiksäkerhet och konjunktur framförs ofta hypotesen 
att olyckor med unga förare skulle minska mer än andra eftersom de (enl. hypotesen) 
drabbas hårdare ekonomiskt av en konjunkturnedgång. I Tabell 13 visas andelen dödade 
personbilsförare i tre årsgrupper. Ingen signifikant skillnad fås mellan hög- och 
lågkonjunkturen. 

Inga signifikanta skillnader kan heller ses när det gäller ålder då alla trafikdödade 
studeras (redovisas ej men P=0,79). Den största skillnaden återfanns i ålderklass 25–39 
där andelen dödade minskat från 20,2 till 12,9 procent.  

 

Tabell 13  Ålder hos dödade personbilsförare. P = 0,29. 

Åldersklass Hög06 Hög07 Hög08 Hög medel Låg09 Relativ 
minskning  

18-24 9,3 22,4 17,5 16,6 20,0 17,2 % 

25-39 38,9 20,7 22,2 26,9 15,0 61,7 % 

Övriga 51,9 56,9 60,3 56,6 65,0 21,2 % 

 

I tabell 14 visas resultat för personbilsförare inblandade i svårskadeolyckor (förarna 
behöver alltså inte vara skadade). 

När det gäller det totala antalet svårt skadade finns inte heller någon signifikant skillnad 
i fördelning mellan olika åldersklasser (redovisas ej men P = 0,82). Man såg heller 
ingen minskning i åldersklassen 25–39 år som i dödsolyckorna.  

 

Tabell 14  Ålder hos personbilsförare inblandade i svårskadeolyckor, alla 
kollisionstyper. P = 0,35. 

Åldersklass Hög06 Hög07 Hög08 Hög medel Låg09 

18-24 16,7 19,0 20,1 18,6 19,4 

25-39 31,8 28,3 27,8 29,3 26,8 

Övriga 51,5 52,7 52,1 52,1 53,8 

 

För fullständighets skull jämfördes också andelen män respektive kvinnor bland de 
trafikdödade och svårt skadade men inte heller här fanns någon signifikant skillnad 
mellan konjunkturfaserna. Ingen skillnad framträder heller när olyckorna delas upp i 
åldersgrupper för män och kvinnor. 

 

Trafikelement 

Under en lågkonjunktur minskar den tunga trafiken mer än persontrafiken. Det 
återspeglar sig dock inte i olycksstatistiken då antalet fordon av en viss typ utslaget per 
dödsolycka är i stort sett konstant för alla perioder (Tabell 15). För ingen av 
fordonstyperna var antalet signifikant olika i de två konjunkturfaserna. 
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Tabell 15  Antal fordon av viss typ per dödsolycka 

 Hög06 Hög07 Hög08 Hög totalt Låg09 

Tung lastbil 0,22 0,24 0,20 0,22 0,22 

Lastbil totalt 0,34 0,31 0,27 0,31 0,38 

Personbil 1,20 1,01 1,18 1,12 1,07 

Buss 0,05 0,08 0,04 0,06 0,03 

 

I Tabell 16–18 visas resultat för svåra olyckor dels totalt, dels uppdelat efter område och 
tid på dygnet. 

 

Tabell 16  Antal fordon av viss typ per svårskadeolycka (n=totalt antal fordon i alla 
perioder). 

 Hög06 Hög07 Hög08 Hög totalt Låg09 

Tung lastbil (n=238) 0,08 0,09 0,08 0,08 0,07 

Lastbil totalt (n=503) 0,19 0,18 0,15 0,17 0,15 

Personbil 

(n=3709) 

1,33 1,16 1,16 1,21 1,23 

Buss (n=102) 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 

 

Tabell 17  Antal fordon per svårskadeolycka i tättbebyggt område. 

 Hög06 Hög07 Hög08 Hög totalt Låg09 

Tung lastbil 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 

Lastbil totalt 0,19 0,15 0,09 0,14 0,13 

Personbil 1,25 1,13 1,15 1,17 1,18 

Buss 0,06 0,06 0,04 0,05 0,03 

 

Tabell 18  Antal fordon per svårskadeolycka utanför tättbebyggt område. 

 Hög06 Hög07 Hög08 Hög totalt Låg09 

Tung lastbil 0,10 0,12 0,09 0,10 0,09 

Lastbil totalt 0,19 0,22 0,19 0,20 0,17 

Personbil 1,41 1,20 1,20 1,26 1,31 

Buss 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

 
6.1 Antal dödsoffer vid dödsolyckor 

En iakttagelse som gjorts ovan är att medelantalet dödade personer per dödsolycka har 
minskat tydligt från hög- till lågkonjunkturperioderna. I Tabell 19 finns en översikt av 
antalet dödsoffer vid dödsolyckorna. 
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Tabell 19  Antal dödade i dödsolyckor på väg. Under lågkonjunkturperioden december 
2008–mars 2009 inträffade 69 dödsolyckor, där två personer avled vid två av dessa och 
i övriga 67 avled en person. 

 Antal dödsoffer 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2005-12-01–2006-03-31 96 7 1      1 

2006-12-01–2007-03-31 115 6 1   1    

2007-12-01–2008-03-31 85 14 3       

2008-12-01–2009-03-31 67 2        

Under lågkonjunktursperioden 2008-12-01–2009-03-31 inträffade inte någon vägtrafik-
olycka med mer än två omkomna personer medan det under högkonjunktursperioderna 
2005-12-01–2006-03-31, 2006-12-01–2007-03-31 och 2007-12-01–2008-03-31 
inträffade sju vägtrafikolyckor där tre eller fler personer omkom. Alla dessa olyckor 
skedde på Europaväg, riksväg eller primär länsväg utanför tättbebyggt område. 
Olyckorna beskrivs i tabell 20. Den skyltade hastighetsgränsen var 90 km/h vid alla 
olyckorna utom vid den i Arboga, där den skyltade hastighetsgränsen var 110 km/h. 
Dock hade den olycksinblandade bussen hastighetsgränsen 90 km/h. I två av olyckorna 
var de omkomna passagerare på olycksinblandade bussar. Fem av olyckorna var 
mötesolyckor och i fyra av dessa var det ena fordonet en tung lastbil.  

 
Tabell 20  Beskrivning av de sju svåraste vägtrafikolyckorna under 
högkonjunkturperioderna 2005-12-01—2006-03-31, 2006-12-01—2007-03-31,  
2007-12-01—2008-03-31 och lågkonjunkturperioden 2008-12-01—2009-03-31. 

Datum Kommun 
Antal 
dödade 

Olyckstyp Beskrivning 

2005-12-22 Hjo 3 Möte 
Lb och pb krock. Mörker, blöt vägbana ca 1 grad 
varmt. 

2006-01-27 Arboga 9 Singel 
Bussen har färdats E18/20 österut på väg mot 
Stockholm från Mariestad.Vid ovan plats har bussen 
kört av vägen och slagit runt av okänd anledning. 

2007-01-03 
Hässle-
holm 

3 
Korsande 
kurs 

Fordon 1 körde ut från mindre väg och gjorde en 
vänstersväng ut på väg 21, ca 1 km från 
Lommarpskorset. Föraren av fordonet hade för avsikt 
att köra vänster (västerut), men kolliderar med fordon 
2 som kommer i västergående körfält. Fordon 2 träffar 
fordon 1 med fronten i höger sidan. Kollisionen blir 
kraftig och slungas iväg en längre sträcka 

2007-02-27 Uppsala 6 Möte 
Mötesolycka. Buss 1 kör i öster ut och passerar en 
parkerad lastbil och möter samtidigt buss 2. Bussarna 
kolliderade av ännu okänd anledning. 

2008-01-05 Bollnäs 3 Möte 
Tung lb på väg rv 83 norrut får plötsligt en bil från 
mötande trafiken mitt framför sig. Mycket kraftig 
kollision. Stark trafik i bägge riktningarna. 

2008-01-31 
Filips-
stad 

3 Möte Kollision med tung lastbil 

2008-03-05 
Vår-
gårda 

3 Möte 

Pb som körde söderut på E20. Av okänd anledning 
kom denna pb över på fel sida av vägbanan. 
Frontalkolliderade med mötande lb. Samtliga 3 
personer som färdades i pb avled. Barn i bilbarnstol i 
baksätet. God sikt, bra väder och torr asfalt. 
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När det gäller olyckorna med två omkomna personer under lågkonjunkturperioden 
2008-12-01–2009-03-31 var bägge mötesolyckor, den ena på kommunal gata med 
hastighetsgräns 50 km/h och den andra på europaväg med skyltad hastighetsgräns 
110 km/h och där var en tung lastbil inblandad. När det gäller de 27 olyckorna med två 
omkomna personer under högkonjunkturperioderna var 16 mötesolyckor, varav en i 
tättbebyggt område, 5 singelolyckor, 3 korsande kurs och 3 fotgängarolyckor, varav två 
i tättbebyggt område (fotgängarolyckorna finns i STRADA, men inte bland djupstudi-
erna). Tunga lastbilar var inblandade i sju av dem och en buss fanns med i en olycka.  
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7 Dödsolyckor kring årsskiftet 2008/2009 jämfört med 
2005/2006–2007/2008 del II: Djupstudiedata 

I det här kapitlet används material som var inlagt elektroniskt i Vägverkets djupstudie-
klient fram till slutet av 2009. Syftet är att studera om det verkar finnas någon syste-
matisk skillnad i dödsolyckorna under låg- respektive högkonjunktur, som kan bero på 
skillnader i beteende. Ett exempel på en sådan hypotes är att det kan finnas fler förare 
med en aggressiv körstil på vägarna under högkonjunktur, främst yngre personer då 
dessas ekonomi antas påverkas mest av konjunkturläget. De riskbeteenden som ingår är 
om någon bilförare/cyklist/fotgängare inblandad i en dödsolycka varit drogpåverkad, 
misstänkt trött eller misstänkts ha kört för fort. Ett annat problem, speciellt för 
vintermånaderna som är de samma som studerades i kapitel 6, är att använda däck som 
är olämpliga för väglaget vid olyckstillfället. Mängden olovlig körning skulle också 
kunna hänga samman med det ekonomiska läget så att olyckor med körkortslösa förare 
har räknats för båda perioderna.  

 
7.1 Presentation av materialet 

Som en typisk lågkonjunkturperiod valdes december 2008–mars 2009 som förutom i 
januari 2009 hade anmärkningsvärt få trafikdödade per månad. Dessa jämfördes med tre 
högkonjunktursperioder december 2005–mars 2006, december 2006–mars 2007 och 
december 2007–mars 2008. Genom att jämföra samma månader undviks årstidsvaria-
tionen men det kan förstås finnas en effekt av olika vinterväder mellan de fyra 
perioderna. 

De olyckor som valdes ut var de i djupstudieklienten som dessutom ingick i den 
officiella statistiken i form av en Excelfil från Ylva Berg, Trafikverket. För detaljer om 
vilka olyckor som fanns bara i den ena datakällan och de justeringar som gjordes 
hänvisas till Bilaga 2. Det fanns 19 olyckor, varav 11 olyckor i december 2005 som vid 
tiden för uttaget kanske inte hunnit läggas in elektroniskt än, med 22 dödade personer i 
den officiella statistiken som ej var med i djupstudieklienten, 15 olyckor saknades helt 
och 4 var inlagda men avfärdades av utredare som misstänkta sjukdomsfall vilka då 
felaktigt kan ha kommit med i statistiken. I djupstudieklienten var det 6 olyckor inlagda 
som ej var med i den officiella statistiken. Av dessa var 2 troligen ej vägtrafikolyckor 
och 1 sjukdomsfall. Ytterligare en olycka i mars 2009 har enligt utredaren felklassi-
ficerats som sjukdom så att antalet dödade under denna månad borde höjas från 12 till 
13. 

Sammantaget ger det ett bortfall på 19+3=22 dödsolyckor under de studerade 
perioderna. Det sista steget var att rensa ut de olyckor bland djupstudierna som 
bedömdes som sjukdomsfall. I tabell 21 ses att antalet sjukdomsfall är ganska 
oberoende av tiden då de är ungefär 3 gånger så många under de tre 
högkonjunktursperioderna jämfört med lågkonjunktursperioden.  

 

Tabell 21: Antal dödsfall orsakade av sjukdom (oftast hjärtbesvär). 

Konjunktur Dödade Sjukdomsfall Totalt 

Hög 362 33 395 

Låg 69 13 82 
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I tabell 22 sammanställs antalet dödade och antalet olyckor i studien. En intressant 
storhet att jämföra är antalet inblandade i olyckorna som varit antingen förare eller 
riskerat att dödas (hit räknas inte enstaka passagerare i bilar som kört på fotgängare, 
dessa har tagits bort). Här sågs också att det finns en osäkerhet i några olyckor där 
oskadda passagerare kan ha avvikit eller ej är med som en person i djupstudieklienten 
(det förekom dock ett par gånger att de nämndes som ”last” istället för passagerare). 

 

Tabell 22  Personer i dödsolyckor.  

Konjunktur Olyckor Dödade Inblandade Inblandade/Olycka 

Hög 295 362 907 3.07 

Låg 67 69 147 2.19 

 

Här bör dock påminnas om två bussolyckor i januari 2006 (sägs bara att bussen var full, 
antar 50 personer) och februari 2007 (61 personer i två bussar). Om dessa tas bort blir 
kvoten för högperioden 796/293=2,72 som ändå är markant högre än under 
lågkonjunktur. Tvärtemot vad man kanske skulle tro sitter det alltså i genomsnitt fler 
personer i ett fordon inblandat i en dödsolycka under högkonjunktur. Det återspeglas 
också i att det under lågkonjunkturen endast dödades en person per dödsolycka i alla 
olyckor utom två. 

 
7.2 Riskbeteenden 

Det mest extrema riskbeteendet är att avsiktligt orsaka en olycka i syfte att ta sitt liv. En 
hypotes är att det kan tillkomma självmord på grund av ekonomisk stress under en 
lågkonjunktur. Ett problem under användningen av djupstudieklienten var att vissa fält 
som ”misstanke om självmord” kunde vara markerade med Nej men att det i text på 
andra ställen, t.ex. anteckningar från polisförhör, uttrycks mer eller mindre starka 
misstankar om självmord. Det gör att det blir delvis godtyckligt vilka av dessa fel 
ifyllda fall som ändå bör tas med som misstänkta självmord. Till exempel togs ett par 
fall under vintern 2009 ej med där det talades om ekonomiska problem hos den avlidna 
föraren vid en mötesolycka med lastbil och en singelolycka mot klippvägg. 
Genomgående används ett 2 -test för att jämföra proportioner som i tabell 23. Här är 
det signifikant på 95 % nivå att andelen självmord skiljer sig åt då P-värdet<0,05. 

 

Tabell 23  Antal misstänkta självmord av trafikdödade. P=0,03. 

Konjunktur Misstänkt självmord Övriga dödsfall Totalt 

Hög 20 (5,5 %) 342 (94,5 %) 362 

Låg 9 (13,0 %) 60 (87,0 %) 69 

 

Ett annat riskbeteende, som för övrigt ofta förekommer vid självmord med hjälp av bil, 
är att ej använda bilbälte. I tabell 24 sammanfattas de som i djupstudieklienten 
misstänktes vara obältade. En anmärkning är på plats att i en av bussolyckorna kunde 
utredaren ej bedöma hur många av de dödade som var bältade så högkonjunktur-
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perioden kan ha flera obältade än vad som syns i tabell 24. 2 -testet är hur som helst ej 
signifikant här. 

 

Tabell 24  Antal obältade personer av trafikdödade. P=0,25. 

Konjunktur Bälte ej använt Övriga dödsfall Totalt 

Hög 68 (18,8 %) 294 (81,2 %) 362 

Låg 17 (24,6 %)   52 (75,4 %) 69 

 

En annan hypotes är att fler folk i sämre tider ej har råd med körkortsutbildning och då i 
större utsträckning kör olovligt. Tabell 25 visar de som enligt djupstudierna ej har giltigt 
körkort. Även här fanns enstaka exempel där fältet för körkort i djupstudieklienten var 
ifyllt med ”ja” men där utdrag ur körkortsregister verkade tyda på motsatsen. 2 -testet 
är ”nästan signifikant” här med ett p-värde på 0,059. 

 

Tabell 25  Antal olyckor där någon förare saknat giltigt körkort. P=0,06. 

Konjunktur Förare utan körkort Övriga olyckor Totalt 

Hög 22 (7,5 %) 273 (92,5 %) 295 

Låg 10 (14,9 %)   57 (85,1 %) 67 

 

För att testa hypotesen om aggressivare körning under högkonjunktur räknades antalet 
dödade personer och motsvarande antal olyckor där någon inblandad misstänks ha kört 
för fort. Här kommer många osäkra fall med då det var vanligt att fältet för hastighet var 
ifyllt med ”Inom hastighetsbegränsningen” trots att utredaren talar om hög hastighet. 
Det problemet ser dock ut att vara mindre för senare olyckor i djupstudieklienten. 

Även med denna osäkerhet visar tabell 26 en påfallande konstant andel av sådana 
olyckor under låg- och högkonjunktur. 

 

Tabell 26: Antal dödade och olyckor med misstänkt fortkörning. P=0,75. 

Konjunktur Antal dödade med 
misstänkt 
överhastighet 

Övriga dödsfall Totalt 

Hög 77 (21,3 %) 285 (78,7 %) 362 

Låg 16 (23,2 %) 53 (76,8 %) 69 

 Antal olyckor med 
misstänkt 
överhastighet 

Övriga olyckor  

Hög 67 (22,7 %) 228 (77,3 %) 295 

Låg 15 (22,4 %) 52 (77,6 %) 67 
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En annan storhet som skulle kunna variera med det ekonomiska läget är användningen 
av alkohol och droger. I tabell 27 visas antalet dödade och olyckor där någon inblandad 
förare var onykter. Med onyktra ”förare” avses här även alkoholpåverkade fotgängare. 
Den lilla skillnaden i andel olyckor är långt ifrån signifikant här. 

 

Tabell 27  Antal dödade och olyckor där någon inblandad förare var drogpåverkad. 
P=0,63. 

Konjunktur Antal dödade med 
någon drogpåverkad 

Övriga dödsfall Totalt 

Hög 80 (22,1 %) 282 (77,9 %) 362 

Låg 15 (21,7 %) 54 (78,3 %) 69 

 Antal olyckor med 
någon drogpåverkad 

Övriga olyckor  

Hög 72 (24,4 %) 223 (75,6 %) 295 

Låg 14 (20,9 %) 53 (79,1 %) 67 

 

En riskfaktor som ofta hänger ihop med alkohol är trötthet. Här var problemet med ett ej 
ifyllt fält för ”Trötthet/distraktion” i djupstudieklienten extra stort. Alla fall där denna 
var ikryssad med ”Ja” är från lågkonjunktursperioden, som kanske antyder att detta 
problem blivit mera uppmärksammat på senare tid. I övrigt har olyckor tagits med om 
utredaren nämner misstanke om insomning eller vid omständigheter som sent på kvällen 
och hög promille. Mötes- och singelolyckor där ett fordon ej verkat ha försökt väja eller 
bromsa kan förstås misstänktas för både trötthet och självmord men dessa togs med 
mycket restriktivt. Den lilla skillnaden i andel olyckor är ej nära att vara signifikant här. 

 

Tabell 28: Antal dödade och olyckor där någon inblandad förare var misstänkt 
uttröttad. P=0,34. 

Konjunktur Antal dödade med 
misstänkt trötthet 

Övriga dödsfall Totalt 

Hög 53 (14,6 %) 309 (85,4 %) 362 

Låg 12 (17,4 %) 57 (82,6 %) 69 

 Antal olyckor med 
misstänkt trötthet 

Övriga olyckor  

Hög 40 (13,6 %) 255 (86,4 %) 295 

Låg 12 (17,9 %) 55 (82,1 %) 67 

 

Ett annat riskbeteende som skulle kunna vara kopplat till ekonomi är att fortsätta köra 
på utslitna däck vintertid. I djupstudierna finns det ett visst bortfall där utredaren ej haft 
tillfälle att undersöka däcken på alla inblandade fordon. I tabell 29 har i kategorin 
klandervärda däck även tagits med fall där utredaren kryssat i att de har tillräckligt 
mönsterdjup enligt lag men klagar på dem i kommentarer, där den vanligaste rörde sig 
om att många dubbar saknades i vinterdäck. Tabellen visar mycket stor likhet i andelen 
olyckor med bra däck, vad som möjligen är intressant är den lilla skillnaden i att flera 
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bilar med dåliga däck förolyckades under högkonjunktur. Tas de okända med i 2 -
testet för jämförelsen av antalet olyckor blir det ej signifikant. 

Tabell 29  Däckkvalitet i de studerade dödsolyckorna. P=0,17.  

Konjunktur Antal dödade där 
någon haft 
klandervärda 
däck 

Antal dödade 
där alla haft 
bra däck 

Antal dödade där 
någon haft okänd 
däckkvalitet 

Totalt 

Hög 80 (22,1 %) 221 (61,0 %) 61 (16,9 %) 362 

Låg 12 (17,4 %) 42 (60,9 %) 15 (21,7 %) 69 

 Antal olyckor där 
någon haft 
klandervärda 
däck 

Antal dödade 
där alla haft 
bra däck 

Antal olyckor där 
någon haft okänd 
däckkvalitet 

 

Hög 71 (24,1 %) 185 (62,7 %) 39 (13,2 %) 295 

Låg 11 (16,4 %) 42 (62,7 %) 14 (20,9 %) 67 

 

Resultaten av testerna som avser riskbeteende sammanfattas i Tabell 30. Det är på sin 
plats att påminna igen om att en del data är osäker då t.ex. misstanke om trötthet och 
överhastighet kan gömma sig bland kommentarer eller till och med bilagor som polis-
förhör trots att motsvarande fält markerats med ”Okänt” eller ”Inom hastighets-
begränsning” i djupstudieklienten och en del sådana fall kan ha missats då undersök-
ningen haft begränsat med tid.  

Den mest signifikanta skillnaden är att andelen misstänkta självmord är högre under 
lågkonjunkturperioden. Det främsta skälet är att antalet självmord är ungefär konstant 
mellan de två perioderna men totala antalet dödsolyckor är avsevärt lägre under 
lågkonjunkturen. Som vid trötthet och överhastighet är antalet självmord osäkert. Fall 
där utredaren inte kryssat i ”Misstanke om självmord” i djupstudieklienten men ändå 
spekulerar om det i kommentarerna togs med restriktivt. I två olyckor som inte togs med 
som självmord under lågkonjunkturen vintern 2008–2009 nämns det att de förolyckade 
förarna, som körde grovt oaktsamt vid olyckorna, hade ekonomiska problem. Det kan 
alltså tänkas att antalet självmord kan vara något högre även i absoluta tal under 
lågkonjunkturen.  

Ett annat beteende som förekom i en något högre andel olyckor under lågkonjunkturen 
var att någon förare saknade giltigt körkort. En delförklaring kan vara att flera personer 
kan lockas att köra olovligt för att det dåliga ekonomiska läget gör att de inte har råd 
med körkort. Här skulle en kartläggning av varför förarna i dödsolyckorna saknat kör-
kort ha behövt göras. Särskilt om det rör sig om personer som fått körkortet återkallat 
pga. trafikförseelse är det tveksamt om olyckan behöver ha något med konjunkturläget 
att göra.   

Däremot kan inte en hypotes om att trafikanternas beteende skulle bli hetsigare med 
större inslag av risktagande under en högkonjunktur bekräftas. Tvärtom sågs istället en 
ibland överraskande stor likhet procentuellt sett i riskbeteendena att vara drogpåverkad, 
trött, obältad, köra för fort eller ha mindre bra däck vid dödsolyckorna mellan de tre 
högkonjunktursperioderna och lågkonjunkturperioden.  
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Tabell 30  Sammanställning av olämpliga beteenden som någon inblandad förare kan 
ha uppvisat vid en dödsolycka. Test om andel av dödsolyckorna där ett riskbeteende 
skiljde sig åt i de olika konjunkturfaserna. * P<0,10, ** P<0,05. 

Misstanke om 
självmord 

Misstanke 
om 
fortkörning 

Ej använt 
bilbälte 

Varit drog- eller 
alkoholpåverkad

Misstanke 
om 
trötthet 

Kört utan 
giltigt körkort 

Använt 
däck som 
är 
olämpliga 
eller 
olagliga 
på vintern 

Högre andel 
under 
lågkonjunktur** 

Ej 
signifikant 
skillnad 

Ej 
signifikant 
skillnad 

Ej signifikant 
skillnad 

Ej 
signifikant 
skillnad 

Högre andel 
under 
lågkonjunktur* 

Ej 
signifikant 
skillnad 
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8 En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade 

Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research, Trångsund 

 
8.1 Inledning 

Statistiska Centralbyrån har sedan 1960-talet utgivit årliga publikationer över trafik-
skador i Sverige. I alla dessa skrifter har man visat ett diagram över antalet trafik-
skadade per 100 000 i varje åldersgrupp, och detta diagram har i princip sett likadant ut 
år för år. Figur 5 ger ett exempel från 1996. Den grundläggande innebörden i de 
avtagande riskerna från 20-års ålder är givetvis att man lär av misstagen och inom några 
år blir en allt säkrare bilförare och trafikant.  

På 1950-talet skaffade många familjer sin första bil när far i huset kanske var 45 år och 
således fick börja lära av misstagen först från denna ålder och inte som nu från  
18–20 års ålder då man oftast tar sitt körkort. 

Eftersom konjunkturer och familjeekonomin häger ihop varierar bilinköpen över tiden. 
Under dåliga tider ökar inte bilparken medan köpglädjen knappt vet några gränser så 
fort ekonomin förbättras. Däremot kan man tänka sig att ungdomar tar körkort även i 
lågkonjunktur; man kanske kan låna familjens gamla bil ibland. 

För att göra en modell över antalet trafikdödade bör man alltså ta hänsyn till sådana 
faktorer och mer konkret försöka bedöma risken för dödsolyckor som funktion av 
antalet nybörjare i trafiken.  

 
8.2 Metodik 

År 1981 gjorde jag en analys av rapporterade dödsolyckor och antal bilar i trafik från 
1935 till 1978. En lognormalfördelning användes för att beskriva risken att bli 
inblandad i en dödsolycka som funktion av förarvanan (antal år som aktiv förare). 
Eftersom inte alla nyblivna körkortsinnehavare med automatik blir aktiva bilförare 
använde jag mig istället av det årliga nettotillskottet av bilar i trafiken som antalet nya 
förare. Varje extra bil bör ha en ny förare, resonerade jag. Resultatet av beräkningarna 
presenterades på en konferens i Visby 1987 där data nu hade följts upp fram till år 1985, 
(Hallberg, 1987). 

Varje års nettoökning av bilparken antogs generera trafikdödade enligt en avtagande 
riskfunktion som beskrevs av en lognormalfördelning med bara två parametrar, ett 
spridningsmått och en mediantid (50 %), som omräknades till tid till 0,1 % dödade. 
Genom att sedan för varje år summera bidragen från alla årens respektive ökningar av 
bilparken erhölls den totalt beräknade mängden dödsfall per år. Se Tabell 31. 

Vid den tiden gjordes arbetet med hjälp av långsamma HP-datorer där varje beräkning 
tog 20 minuter och optimala parametrar söktes med cut-n-try. 10 år senare presenterades 
en modernare version där datorn själv sökte upp de mest optimala parametrarna och 
dessutom gjorde det på bara några sekunder. Arbetet gjordes som ett examensarbete och 
presenterades vid en konferens om tillförlitlighet i Lissabon 1997, (Oscarsson & 
Hallberg, 1997).  

Enligt elläran ger svaret på en stegfunktion den tydligaste informationen om ledningens 
karakteristiska egenskaper. På samma sätt är det lämpligt att utnyttja data från en 
tidsperiod där stora och tydliga förändringar sker, om man vill beskriva den 
karakteristiska dödsrisken som resultat av ett nytillskott av oerfarna bilförare. 
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Tidsperioden 1975–1985 är därför mycket lämplig. Dels gick vi in i en tydlig 
lågkonjunktur med liten ökning av bilparken under några år. Dels hade vi nu fått 
bilbälteslagen och alla nya bilar var utrustade med bilbälten. 

Genom att ur data från denna tidsperiod extrahera de två parametrar, som bäst beskrev 
dödsrisken, kunde dessa sedan användas för att beräkna framtida dödstal, beroende på 
hur man uppskattade att bilparken skulle fortsätta att öka. För att ta hänsyn till att alla 
förare inte kör bil för evigt och att många kör ganska lite sattes en gräns för medel-
längden av aktiv körtid till 25 år vid summeringen av totalt antal döda. 

Eftersom det under årens lopp efter 1985 har införts ytterligare trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder utöver bilbälteslagen 1975, så kan man förvänta sig att rapporterade dödstal 
med tiden kommer att bli lägre än de som beräknas med hjälp av lognormalfördel-
ningens två parametrar. För att ta hänsyn till sådana trafikpolitiska åtgärder, som inte är 
betingade av konjunktursvängningar, infördes därför år 2008 ytterligare en faktor i 
modellen. Den andel av vägtrafiknätet, A(t), som för respektive år t inte skyddas av 
trafikseparerande teknik (1+2 sträckor, motorvägar mm), minskar för varje år och 
sänker därmed dödstalet. Eftersom trafikseparerande vägar dessutom har högre 
trafikavverkning, ökar effekten mer än proportionellt. Vi ansatte därför en potens-
funktion där beräknade dödstal multiplicerades med AT för att genom denna faktor ta 
hänsyn till alla konjunkturoberoende åtgärder. Potenstalet T bestäms genom bästa 
anpassning mot rapporterade data. 

 
8.3 Resultat 

Figur 6 visar hur beräknade och rapporterade dödstal har utvecklats sedan 1985 baserat 
på de två parametrar som tidsperioden 1975-1985 genererade. Det framgår av 
diagrammet att dödsrisken under 50-talet var betydligt högre och säkert en logisk följd 
av mindre körvana och sämre trafiksäkerhet i allmänhet. Dessutom ser vi att dödstalen 
de sista 10 åren är lägre än de beräknade vilket således skulle kunna vara ett resultat av 
de ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder som införts på senare år.  

Genom att införa ytterligare en parameter som får representera utbyggnad av mötesfria 
vägar mm, kan man få en mycket bra anpassning hela vägen från 1975 till 2008 vilket 
framgår av Figur 7. 

För denna modell över antal trafikdödade över tiden har således endast tre modellpara-
metrar använts. Istället för mediantid (tid till 50 % dödade) har ett mer realistisk värde 
angivits, nämligen tid till att en ökning av bilparken (med t ex. 100 000 bilar) har lett till 
0,1 % döda (100 döda). Spridningsmåttet anges i antal tidsdekader när det gäller 
lognormalfördelningar och är parameter nr 2. Den sista parametern var potenstalet T för 
andelen av vägsträckan som ännu ej är mötesfri. 

t0,1 % = 0,544 år 
Dispersion D = 2,041 dekader 
Separeringspotens T = 4,85 

 
8.4 Diskussion 

Den modell, som här har beskrivits, utgör ett exempel på en fysikalisk och dynamisk 
modell. Den är fysikalisk i så måtto att den bygger på ett resonemang om att befolk-
ningens ackumulerade körvana sedan bilismens inträde ökar med tiden. Vid högkon-
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junkturer under senare år tillförs dock många nya och orutinerade förare varför en 
temporär ökning av dödstalen kan förväntas.  

Figur 6 visar att trafiksäkerhetshöjande åtgärder har sparat många liv under de senaste 
10 åren. Rapporterade antal trafikdödade är totalt 649 färre jämfört med beräknade data 
sedan 1995. 

Modellen ger också möjlighet att beskriva dödsrisken som funktion av körkortsålder i 
relation till risken efter t ex 55 års körkortsinnehav. Figur 8 visar denna relativa risk 
dels enligt modellens beräkningar. Figur 9 visar andelen inblandade med olika körkorts-
år enligt faktiskt rapporterade data från Vägverket och SCB (som också återfinns som 
Figur 11 i kapitel 9). De två kurvorna liknar varandra och de rapporterade uppgifterna i 
Figur 9 ger därmed stöd för den modell som här har använts. 

Enligt Figur 7 bör vi förvänta oss endast ca 200 trafikdödade i Sverige år 2020. 
Klimatproblemet kommer vid den tidpunkten sannolikt ha satt ytterligare fokus på 
trafiken och fört över mer av trafikarbetet mot spårbunden trafik. Därmed kommer vi 
sannolikt att se ytterligare minskningar i dödstalen utöver vad modellen indikerar. 

 
8.5 Sammanfattning 

Jag har här beskrivit en relativt enkel fysikalisk modell där man tar hänsyn till 
tidsberoende samband, i detta fall en med tiden ökande körvana och därmed minskande 
risk att bli inblandad i en dödsolycka. Denna modell ger tillsammans med en korrektion 
för ett utbyggt trafikseparerat vägnät en mycket bra grund för prediktion av framtida 
dödstal i trafiken. Målet för trafiksäkerhetsarbetet bör vara att vi ska ha mindre än 200 
trafikdödade i Sverige år 2020. 
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Figur 5  Skaderisken i trafiken (övre diagramet) och dödsrisken i trafiken (undre 
diagramet) som funktion av ålder. Data för år 1996. 
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Tabell 31  Beräkning av antal trafikdödade från den årliga nettoökningen av bilparken 
(Ni) med hänsyn till den tidsberoende riskfunktionen F j= F(Yj)-F(Yj-1). 
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Figur 6  Rapporterade och beräknade antal trafikdödade utgående från bästa 
anpassning mot rapporterade data inom perioden 1975–1985. 

 

Figur 7  Rapporterade och beräknade antal trafikdödade med hänsyn till utbyggnad av 
trafikseparerad vägsträcka sedan 1970. 
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Figur 8  Risken att bli inblandad i en dödsolycka som funktion av antal års körvana 
enligt modellen. 

 

 

Figur 9  Andel (%) av bilförare inblandade i svåra trafikolyckor år 2003 efter det år de 
fick körkort. 
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9 Nyblivna bilförares inverkan på skadetalen i vägtrafiken.  

Östen Johansson, Vägverket 

I samband med ekonomisk tillbakagång i slutet av 1970-talet, i början på 1990-talet och 
nu senast år 2008 så har man kunnat konstatera minskningar i antalet omkomna mellan 
två år på över 10 procent. Det är helt tydligt att svängningar i ekonomin på något sätt 
påverkar skadetalen. Örjan Hallberg har i ett paper, kapitel 8, visat att man kan förklara 
en stor del av denna variation genom att relatera skadetalen till det ”årliga tillskottet” av 
nya bilar. Ökningstakten i bilparken kan variera från en liten minskning till en ökning 
på drygt 100 000 bilar. En kraftig ökning av bilparken innebär med nödvändighet att 
många utan körerfarenhet debuterar detta år. Antalet debutanter kan grovt bedömas vara 
lika med tillskottet av bilar plus antalet förare som lämnar förarpopulationen av 
åldersskäl.  Den senare siffran är som regel inte känd eftersom äldre långsamt trappar 
ner bilkörningen. 

I den officiella vägtrafikolycksstatistiken kan man för åren 1986–2004 hitta siffror på 
hur många nyblivna bilförare som under visst år varit inblandade i personskadeolyckor. 
De med körkortsålder mindre än ett år får anses vara nybörjare. 

 

 

Figur 10  Andel av bil- och mc-förare inblandade i personskadeolyckor 1986–2004 med 
en körkortsålder på 0–1 år. 

 

Här framkommer att varje år under senare delen av 1980 talet så var 8–9 procent av 
inblandade förare sådana med en körkortsålder på 0–1 år. Detta måste då tolkas som att 
det tillkommit många nyblivna bilförare varje år under perioden 1985–1989. Under de 
följande åren minskar antal inblandade nyblivna förare successivt för att nå ett 
minimum på strax under 4 procent år 1997. 

Man ser då samtidigt att botten på konjunkturnedgången som inföll i början av 1990-
talet, och som medförde färre bilar i trafik än åren före, inte sammanfaller med 
tillskotten av nybörjare i trafiken. Den här figuren får dock tolkas som att trots minskat 
antal bilar i trafik i början av 1990-talet så tillkom det i storlek 50 000–75 000 nybörjare 
per år.  

Beaktat att dessa nybörjare endast i genomsnitt kör bil i 6 månader före olyckan så 
innebär detta en kraftigt förhöjd risk. 
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Åren 1990–1997 har små tillskott av nya förare. Detta innebär då att måttet 
ackumulerad körvana stiger i förarpopulationen. Detta är då mycket positivt för 
skadetalen. 

Åren i början av 2000-talet är varken höga eller låga utan förefaller mer genomsnittliga. 
Nedan väljs att studera inblandade bilförare inblandade i svåra olyckor år 2003 mer i 
detalj. Detta år var ca 5 000 bil och mc-förare inblandade i olyckor med dödlig utgång 
eller svår personskada. För ca 3 700 bilförare var det möjligt att få fram ålder på 
körkortet och körkortsår. 

 

Figur 11  Körkortsår för bilförare inblandade i svåra trafikolyckor 2003, andelar. 

 

Figuren visar att av ca 3 700 bilförare inblandade i svåra olyckor år 2003 så hade 
6,9 procent, motsvarande 250 personer, haft körkort 0–1 år. Det innebär i praktiken i 
genomsnitt i 6 månader.  

Man bör inse att denna figur inte visar risk som funktion av körkortsålder. Utfallet för 
resp. körkortsår är produkten av risk och exponering. Mycket få tog körkort och 
skaffade bil åren1990–1997 och därför exponeras dessa körkortsklasser mindre än de 
från 1980-talet. De låga måtten för de som har körkortsår 1937–1945 innebär på samma 
sätt en underskattning av risken för de i denna ålder. Exponeringen är låg för dessa 
åldersgrupper. 

Mellan 1990 och 1991 finns en tydlig nivåskillnad till följd av att ekonomisk tillbaka-
gång år 1990. Av delaktiga förare i svåra olyckor 2003 så tog ca 75 körkort vart och ett 
av åren 1980–1989.  Mellan årgångar som tog körkort 1961 resp. 1962–1963 finns 
också en tydlig nivåskillnad. Om man räknar att en person tar körkort som 20-åring år 
1961 så är den personen 62 år gammal år 2003. Den nivåskillnad man kan notera beror 
då sannolikt på att de som uppnår pensionsålder står för en mindre del av trafikarbetet 
än de som fortfarande är i aktiv yrkesverksam ålder. Man ser också att av delaktiga 
förare med körkortsår 1937–1945 står för sammanlagt en procent av inblandade förare. 
Alla dessa är då 75 år eller äldre. 
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Man kan med utgångspunkt från detta göra några beräkningar av vad det betyder för 
totala antalet dödade och svårt skadade att antalet nya bilförare varierar efter 
konjunkturen. 

Trafikarbetet 2003 är ca 75 miljarder fordonskm. Om man fördelar detta på de ca 55 år 
som medelbilisten kör bil så får man per åldersklass 1 363 miljoner körda km. De som 
haft körkort 0–1 år kan då ej ha kört mer än hälften av detta, dvs. maximalt 681 miljoner 
km under ett genomsnittsår. 

Genomsnittsrisk är då minst: (3 700*0,069) / 681 = 0,37 inblandade i olycka per mfkm. 

De som kört bil 1–2 år får på samma sätt en risk på minst 0,14. 

För den stora gruppen haft körkort 15–40 år får man en risk på ca 0,055. 

Vid flerfordonsolyckor kommer man att se till körkortsålder på två eller fler förare. Med 
tanke på de höga riskerna de första åren man har körkort så kan antas att flerfordons-
olyckan mest troligt orsakas av den mest ovane. Skulle båda bilarna haft erfarne förare 
vid en allvarlig konflikt så skulle en olycka kunnat undvikas helt. Detta pekar också mot 
att talet 0,37 och 0,14 är en underskattning av de nyblivna förarnas roll för totala utfallet 
av döda. Medan 0,055 är en överskattning av riskerna för erfarna gruppen. 

Om man nu räknar att antalet nya förare i en högkonjunktur är så många att de står för 
dubbla trafikarbetet mot genomsnittet så ger detta upphov till 503 inblandade med 
körkortsålder 0–1 år. Och om det året efter till följd av lågkonjunktur står för endast ett 
trafikarbete som är hälften mot genomsnittet, dvs. på 340 mfkm så ger de endast 125 
inblandade. Skillnaden är 378 vilket är ca 10 procent då basen är 3 700. Det vill säga 
skademåttet kan falla med 10 procent som en följd av fler eller färre nybörjare. 
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10 Slutsatser 

Ett antal hypoteser har ställts om orsaken till att framförallt antalet trafikdödade minskar 
kraftigt, mer än vad som förklaras av minskad trafik, vid lågkonjunktur. Hypoteserna 
har bland annat varit färre unga förare, färre nya bilar och minskad trafik med tunga 
fordon.  

De data som ställts samman här ger inte stöd åt någon av dessa tre hypoteser. De döds-
olyckor som inträffar under lågkonjunktur verkar inte skilja sig från de som inträffar 
under högkonjunktur på annat sätt än att de är färre.  

De skillnader som stöds av data är dels att antalet dödsoffer minskar per dödsolycka, 
dels att kollisionsolyckor med motorfordon inblandade minskar mer än övriga döds-
olyckor. I det sistnämnda fallet skulle det kunna bero på att när trafikarbetet minskar 
med säg 3 %, då minskar antalet potentiella konflikter med 6 % (1-0,972). En annan 
förklaring är att utbyggnaden av vägar med mittseparering och förbättrad separering av 
motorfordonstrafik och oskyddade trafikanter fått effekt.  

Vad gäller hypotesen om att riskbeteenden hos bilförare skulle öka under högkonjunktur 
så fann denna studie inget stöd för det. Andelen dödsolyckor där någon förare uppvisat 
olämpligt beteende som att vara drogpåverkad, uttröttad eller hålla för hög hastighet vid 
olyckstillfället var inte signifikant olika under lågkonjunktur och högkonjunktur. Den 
enda mindre skillnaden var att en högre andel dödsolyckor där någon förare var utan 
giltigt körkort uppträdde under lågkonjunkturen. Det är dock oklart hur många av dessa 
som inte tagit körkort på grund av ett sämre ekonomiskt läge utan istället kanske var 
förare som fått körkortet återkallat pga. trafikbrott.  

De modeller som använts för att skatta antalet dödade är bland annat (32) 
276.2)939.0(*0290.0)( xtrafikindety t  

 

Denna utökades med ekonomiska variabler i (33) 

ARBETSLÖSANYABILARt xtrafikindety 993.0001.1)952.0(*453.0)( 689.1  

 

Den slutliga modellen med ungas trafikarbete och resterande trafikarbete i kapitel 5 är 
789.0266.0121.0)969.0(*5.36)( RESTTAUNGTAARBETSLÖSAty t   

Dessa typer av modeller med en tidstrend tillsammans med ekonomiska variabler 
medger ett ”vågigt” beteende hos antalet trafikdödade beroende på konjunkturen. När en 
lågkonjunktur sätter in samverkar den med tidstrenden för att minska förväntade antalet 
olyckor. Det ger en del av förklaringen till att en lågkonjunktur kan verka samla upp 
effekten av trafiksäkerhetsåtgärder (som modelleras av tidstrenden) som inte märks lika 
mycket i en högkonjunktur då den ekonomiska variabeln delvis motverkar tidstrenden.  

Ett underlag som saknats är tidsserier över resvanor. Resvaneundersökningar görs 
traditionellt intermittent, vilket medför att det saknas underlag för att studera hur 
resvanor och resmönster samvarierar med konjunkturförändringar. Det är rimligt att 
anta att just resvanorna påverkas av konjunkturen, men det är inte självklart på vilket 
sätt, utöver att resandet ökar när konjunkturen förbättras.  
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I januari 2011 påbörjas datainsamlingen för en ny nationell resvaneundersökning, RVU 
Sverige. Datainsamlingen kommer att pågå under två år med option på ytterligare två år 
och Trafikanalys, som genomför RVU Sverige, har avsikten att undersökningen ska 
fortgå kontinuerligt efter de fyra första åren. Det innebär att man så småningom får 
tillgång till tidserier över resvanor och det blir möjligt att studera hur dessa samvarierar 
med olika företeelser i transportsystemet och samhället i övrigt, t.ex. ekonomisk 
utveckling.  

 
10.1 Fortsatt forskning 

För att få större klarhet i konjunkturens inverkan på trafiksäkerheten bör man arbeta 
efter åtminstone två spår. Det ena är att utveckla hypoteser kring resvanor och 
konjunktur. Det andra är att ställa samman ett större olycksunderlag för att få tydligare 
slutsatser. I bägge fallen är en lösning att göra internationella utblickar.  

När det gäller hypoteser kring resvanor och konjunktur bör man göra en specialinriktad 
litteraturstudie. Den bör fokusera på analyser av resvanedata och hur dessa korreleras 
med företeelser i transportsystemet och samhället i stort. Ofta är nog dessa tvärsnitts-
analyser, som inte är direkt tillämpliga för tidsserier som ekonomisk utveckling, men de 
kan ändå ge uppslag till hur hypoteser kan formuleras.  

För att utvidga olycksunderlaget kan man genomföra ett internationellt samarbete. Det 
finns ett stort sådant intresse. Vid Nordiskt trafiksäkerhetsforum anordnat av NVF i 
Åhus i maj 2010 diskuterades frågan och utöver från VTI fanns det intresse från TØI 
(Norge) och DTU (Danmark) för ett samarbetsprojekt. Ett lämpligt första steg i ett 
sådant samarbete bör vara skapa ett gemensamt olycksunderlag.  
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Bilaga 1 
Sid 1 (4) 
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Bilaga 1: Numeriska experiment med olika modeller  

I denna bilaga redovisas tester av de 5 olika varianterna i avsnitt 4.3 och 4.4 för att 
beräkna skattningarna 43210 ,,,, bbbbb  i modellerna enligt Tabell 2. På samma sätt som i 

Forsman(2008) sattes under beräkningarna tidsvariabeln   n
ttx 1  med n=33. Detta 

har tagits hänsyn till genom att dividera 1b  och standardavvikelserna med n i Tabell 32 
och 33. 

För att beräkna skattningar av e och )(he  i Forsmans modell, MA-E och AR-E 

används formler enligt Davis m.fl. (2000). Dessa är för omfattande för att återges här 
utan det räcker att skriva dem symboliskt. Uttrycken för funktionerna 1g  och 2g  finns 
också återgivna i Bilaga 1 i Forsman(2008). 
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Dessa formler är möjliga att iterera även om Davis m.fl. (2000) varnar för att de kan 
divergera. Samma testproblem som i Forsman(2008) sektion 2.2.1 användes för att 
pröva att iterera Davis formler. För detta problem, Simonsson(2009), visade det sig att 2 
iterationer kan vara en lämplig kompromiss då felen i e och )1(e ofta minskat ifall 

iterationen konvergerar men ännu inte exploderat ifall den senare visar sig divergera. 

I experimenten valdes att iterera 2 gånger, det är en marginell skillnad mot 
Forsman(2008) som gjorde ”en och en halv iteration” och bara beräknade uttrycket för 
variansskattningen 2

e  2 gånger. 

För algoritmerna finns det två parametrar som måste väljas av användaren, dels antalet 
korrelationer m av )(hy  eller )(he  som ska skattas och antalet tidigare datapunkter   

som ska användas i prediktionsformeln (36). Om Forsmans modell, MA-E eller AR-E 
används tillkommer också en parameter L som anger hur många termer som ska tas med 
i en summa som ingår i Davis formler. Algoritmerna implementerades i Matlab och 
värdena på parametrarna ),,( Lm  i intervallen 151  m , 160   , 205  L  
prövades. 

Tabell 32 listar de minsta kvadrerade medelfelen MSD för varje algoritm för de fyra 
modellerna tillsammans med tillhörande värden på ),,( Lm  . Tabell 33 listar istället 
minsta absoluta medelfelet MAD för de olika algoritmerna. I dessa tabeller har 
algoritmen med minst fel för varje modell levererat skattningarna av 43210 ,,,, bbbbb  och 

deras standardavvikelser. Sålunda har t.ex. AR-E med ),,( Lm  =(9,8,13) använts för 
modellen BNP & TA i Tabell 32 och AR-Y med ),( m =(11,16) för modellen AL & TA 
i Tabell 33. För att visa på nyttan med ettstegsprediktionen (36) visas i tabell 6 för de 
bästa algoritmerna prediktionsfelen MSD och MAD för varje modell innan (36) 
används. Jämförelse mellan Tabell 32 och 34 visar att MSD minskar till ungefär en 
fjärdedel och mellan tabell 4 och 5 att MAD ungefär halveras. Det illustreras i Figur 12 
för den bästa algoritmen för modellen AL & TA. I Tabell 34 är också MSD och MAD 
angivna om vanlig Poissonregression för att beräkna modellen (31) används. Dessa kan 
jämföras med felen för skattningarna från Zegers algoritmer i samma tabell och då den 
är utgångspunkten för Forsmans modell även med första kolumnen i Tabell 32 och 33. 
En ytterligare kommentar om Forsmans modell är att hon använde en MA-E struktur för 
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eR  i yV  i (39). Test med en AR-E struktur istället gav mycket likartade resultat och 

rapporteras ej i Tabell 32 och 33. 

 

Tabell 32: Minsta medelkvadratfel MSD efter ettstegsprediktionerna (36) och 
motsvarande värden på ),,( Lm  . 

 Forsman MA-Y AR-Y MA-E AR-E 

BNP & TA 642* 

(15,14,20) 

936 

(6,4,-) 

567 

(11,14,-)

1048 

(4,3,8) 

547 

(9,8,13) 

BNP & log(TA) 711* 

(15,14,5) 

1017 

(4,3,-) 

694 

(11,10,-)

582* 

(10,12,20)

619* 

(11,11,20)

AL & TA 629* 

(15,14,20) 

958 

(6,4,-) 

491 

(12,10) 

729 

(8,12,9) 

608* 

(15,14,5) 

AL & log(TA)  697* 

(15,14,15) 

1013 

(10,8,-)

754 

(12,8,-) 

1084 

(8,8,5) 

504 

(13,12,8) 

 

Tabell 33: Motsvarande Tabell 32 med absoluta medelfelet MAD 

 Forsman MA-Y AR-Y MA-E AR-E 

BNP & TA 18.8* 

(13,12,20) 

23.1 

(6,3,-) 

18.4 

(11,14,-)

24.3 

(3,1,6) 

18.9 

(9,8,13) 

BNP & log(TA) 20.5 

(1,15,15) 

24.7 

(4,3,-) 

21.1 

(11,10,-)

19.5 

(10,11,20)

20.0* 

(11,11,20)

AL & TA 19.8* 

(13,12,20) 

23.1 

(6,3,-) 

16.6* 

(11,16) 

19.8 

(6,12,8) 

19.1 

(14,13,7) 

AL & log(TA)  20.9* 

(15,14,15) 

24.8 

(10,8,-)

22.3 

(12,8,-) 

24.6 

(8,4,6) 

18.8* 

(15,11,14)

 

Tabell 34: Felmått om bara modellen (31) används direkt och inte förbättras med 
prediktionsformeln (36). För BNP & TA gav olika algoritmer minst MSD och MAD.  

Modell Bästa modell Kvadrerat 

Medelfel 

Absolut  

medelfel

Poissonreg

MSD 

Poissonreg 

MAD 

BNP & TA AR-E/AR-Y 1978 37.7 1734 35,0 

BNP & log(TA) MA-E 2320 38.6 1989 36.6 

AL & TA AR-Y 2009 35.8 1127 34.2 

AL & log(TA) AR-Y 2406 37.6 2177 35.9 
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Figur 12: AR-Y med ),( m =(11,16) på modellen AL & TA före och efter att 
ettstegsprediktionen (36) tillämpats. 

 

Resultaten här kan jämföras med Forsman(2008) sektion 4.1.1 som beräknade modellen 
BNP & TA med hjälp av data för åren 1970–2006. Där användes ),,( Lm  =(10,10,10) 
som ungefär halverade MSD och minskade MAD med drygt en tredjedel jämfört med 
om ML-skattningen av modellen inte förbättrats med (36). Det visade sig vara ett 
ganska bra val då det minsta MSD erhölls för de data med ),,( Lm  =(12,11,19). Ur 
tabell 4 och 5 ses att det i allmänhet behövs stora värden på m och  , värden som 
hamnade i kanten för det testade intervall för någon parameter markeras med * i Tabell 
32 och 33. Ett L=20 är dock mindre problematiskt då Davis formler förväntas bli bättre 
då L väljs stort. Det är ett problem med metoderna att det krävs både många skattade 
autokorrelationer och många tidigare punkter i prediktionen för att få bästa 
anpassningen till data. Det kan vara en sorts överanpassning eftersom kvaliteteten på 
skattningen av autokorrelationer snabbt avtar med avståndet h, troligen är värdena på 

)(hy  (eller )(he ) bara någorlunda pålitliga för h=1 och h=2. Flera utskrifter av 

skattade värden på )(he  i Forsman(2008) antyder att värdena för h>3 helt domineras 

av slumpmässiga fel.  

Det är denna användning av många ”störande” parametrar som gör att relativt små 
förändringar i data kan orsaka att en annan Zegervariant får minst fel. En testkörning, 
rapporterad i Simonsson(2009), på samma data som i Forsman(2008) visade att MSD 

                                                 
 Här användes åren 1976–2008 då 1976 var det tidigaste år det gick att hitta statistik över antal arbetslösa 
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för de båda AR-varianterna AR-E och AR-Y blev något större än för Forsmans modell 
med ),,( Lm  =(12,11,19) som nu blev den bästa algoritmen i termer av MSD. 

Det illustreras också av tabell 32 och 33 där MA-E blev bäst för modellen BNP & 
log(TA) men är betydligt sämre än AR-varianterna för de andra modellerna. Från detta 
exempel ser AR-Y ut att vara den bästa metoden medan Forsmans modell ger intryck av 
att vara pålitligast. Ett skäl till det är att den utgår från vanlig Poissonregression som 
alltid klarar av att leverera en skattning av 43210 ,,,, bbbbb . Zegeralgoritmerna som 

uppskattar yV  tillsammans med 43210 ,,,, bbbbb  kan ge orealistiska skattningar för 

att )(he  har stor osäkerhet i sig. Ett annat skäl för att beräkna skattningarna enligt 

Forsmans modell är att den ger samma resultat som Zegers algoritm om antalet data 
n . 

Sammanfattningsvis har det visat sig, se Figur 12, att det går att fånga upp flera små 
detaljer i data genom att skatta en kovariansmatris yV  och använda prediktionsformeln 

(36). För att få bästa resultat går det emellertid åt att både en ickeintuitiv modell med 
många parametrar m för yV  och att många tidigare datapunkter används i (36) vilket ger 

dessa metoder en stark känsla av att pressa fram en bra anpassning till data med ”brute 
force”.  
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Bilaga 2: Skillnader mellan officiell statistik och djupstudieklienten. 

 
 

 

 

Tabell 35: Antal dödade enligt de två filerna. 

 

 

Tabell 36: Antalet olyckor i filerna var för sig och antalet där de stämde överens. 

 

 

Ändringar före chi-2-test i kapitel 7 baserat på tabell III:   

Ta bort Karlskrona 2/2-06 

Ta bort Sunne 28/3-06 

Lägg till en dödad person i Fagersta 20/12-06 

Ta bort Uppsala 14/12-07 

Lägg till Jönköping 8/1-09 

Ta bort Landskrona 14/1-09 

Ta bort Ljusdal 14/1-09 

Ta bort Karlstad 20/1-09 

Klassa Göteborg 24/3-09 som sjukdom (trots vad utredaren säger) 

 

 

Månad D5 J6 F6 M6 D6 J7 F7 M7 D7 J8 F8 M8 D8 J9 F9 M9 

I VV-fil 46 21 28 26 48 33 28 27 40 32 24 26 17 27 15 12 

I DS-
uttag 

35 21 29 26 46 33 27 27 40 32 24 24 17 27 15 13 

Månad D5 J6 F6 M6 D6 J7 F7 M7 D7 J8 F8 M8 D8 J9 F9 M9 

I VV-fil 40 13 28 24 45 30 22 26 34 26 22 20 17 24 15 12 

I DS-
uttag 

29 13 28 24 44 30 21 26 34 26 21 19 17 25 15 13 

I båda 29 13 28 23 44* 30 21 26 33 26 21 19 17 22 15 12 
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 Tabell 37:  Datum och plats för de olyckor som bara finns i en av datamängderna. 

 

Månad Bara i Vägverksfil Bara i Djupstudieuttag 

 Dec 05 2 Ängelholm 

5 Hässleholm 

5 Malmö 

8 Lindesberg 

11 Nora 

18 Uppsala 

20 Lund 

23 Nyköping (Sjukdom enl DS) 

24 Kristianstad 

28 Norrtälje 

28 Strängnäs 

 

 

Feb 06  2 Karlskrona (Dödad hemma ej vägtrafikolycka?)

Mar 06 16 Lindesberg (Sjukdom enl DS) 28 Sunne (Påkörd hemma, ej vägtrafikolycka?) 

Dec 06 20 Fagersta (2 döda i VV, 1 i DS)

31 Norrköping 

 

Feb 07 4 Stockholm  

Dec 07 10 Västerås 14 Uppsala 

Feb 08 26 Köping (Avled efter lång tid)  

Mar 08 31 Eskilstuna (2 dödade)  

Jan 09 8 Jönköping (Misstänkt sjukdom) 

27 Gnosjö (Sjukdom enl. DS) 

14 Landskrona 

14 Ljusdal (Misstänkt sjukdom) 

20 Karlstad (Okänd väghållare och olycksplats) 

Mar 09  24 Göteborg (Mentalpatient, sjukdom?) 
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