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Sammanfattning 
Från år 1960 till år 2011 har antalet omkomna i trafiken i Sverige minskat med två 

tredjedelar. Under samma tid har antalet fordon i trafik ökat. Undersökningen syftar till att 

studera sambandet mellan konjunkturen och antalet omkomna i trafiken i Sverige. 

Proxyvariabler för konjunktur är Brutto National Produkt, BNP, per capita i fasta priser samt 

arbetslöshet. Variablerna studeras i två olika modeller.  

Resultaten för konjunktur tyder på en påverkan på antalet omkomna i trafiken i Sverige. 

Utöver konjunkturen visar antal omkomna i perioden innan, alkoholkonsumtion och ändring 

av alkohollag signifikanta resultat och påverkar antalet omkomna i trafiken. 

Avslutningsvis utförs en cost-benefit analys (kostnad-nyttoanalys). Cost-benefit analysen 

studerar en styrning i konjunkturen mot lågkonjunktur, vilket dock inte kommer genomföras 

i praktiken. De externa kostnaderna med en styrning av konjunkturen är försämrad välfärd 

genom lägre inkomst samt sämre välmående hos befolkningen. De externa intäkterna är 

sparade människoliv i trafiken. 
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1. Inledning 
I dagens samhälle transporteras människor samt varor längs vägar mer än tidigare, på grund 

av det utvecklade samhället. Den ökade mängden aktivitet kräver mer säkerhet på och runt 

om vägarna. Trafikverket arbetar för en säkrare trafik, de har en vision om ökad 

trafiksäkerhet för människor som innebär säkrare resor längs allmänna vägar i Sverige. Trots 

detta sker olyckor som leder till allvarliga skador och dödsfall (Regeringens proposition, 

2003, s. 1). År 2010 förolyckades 283 personer i trafiken, statistiken inkluderar både 

olycksfall och självmord. Det är ungefär en halvering av 2000 års statistik då 591 personer 

dog. Mellan dessa år finns en nedåtgående trend i antalet omkomna i trafiken, med 

undantag för år 2006 och 2007, då antalet döda i trafiken ökade något från föregående år. År 

2011 bröts trenden igen och antalet döda i trafiken ökade från 283 till 342 personer 

(Trafikanalys). 

 

Vilka faktorer är det som påverkar antalet omkomna i trafiken i Sverige mellan dessa år? Är 

det den ökade trafiksäkerheten, säkrare bilar eller det ekonomiska läget i landet?  

Jan Sandberg, vd på Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, hävdar att 

antalet omkomna i trafiken beror på läget i ekonomin, det vill säga ifall det är låg- eller 

högkonjunktur i landet (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, Finanskrisen 

positiv för trafiksäkerheten). Det är denna fråga studien huvudsakligen vill undersöka, om 

det finns ett samband mellan konjunkturläget i Sverige och antalet omkomna i trafiken. 

 

Sambandet mellan konjunkturer och antalet omkomna i trafiken har diskuterats i årtionden 

och flertalet studier har gjorts. Wagenaar (1984) undersökte vilken påverkan 

makroekonomiska indikatorer i form av arbetslöshet har på antalet olyckor i trafiken. 

Resultatet visade att ökad arbetslöshet medför reducerat antal olyckor i trafiken.  

År 1991 gjordes en studie av Haque och 1992 en av Thoresen, Fry, Heiman och Cameron 

(1992), studierna är liknande i utförandet och jämförbara. De undersökte sambandet mellan 

arbetslöshet och antalet omkomna i trafiken.  

Wilde och Simonet (1996) observerade högre dödlighet och skador i trafiken vid perioder av 

ekonomisk tillväxt.  
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År 2002 upptäckte Schuffham och Langley (2002) ett kortsiktigt samband mellan 

arbetslöshet och olyckor i trafiken, olyckorna minskade i samband med ökad arbetslöshet.  

Schuffham (2003) upptäckte genom ytterligare en studie att arbetslöshet har ringa negativ 

påverkan på antalet olyckor i trafiken. Real BNP per capita visade större effekt på antalet 

olyckor än arbetslöshet. Liknande undersökning har gjorts i Spanien (García-Ferrer, de Juan, 

& Poncela, 2007) och resultatet visade samband mellan konjunkturer och trafikolyckor, 

under lågkonjunktur minskade antalet omkomna i trafiken.  

I Sverige har Statens väg- och transportforskningsinstitut (Wiklund, Simonsson, Forsman, 

Hallberg, & Johansson, 2011) gjort en studie där konjunkturens påverkan på omkomna i 

trafiken undersöktes. 

 

Antalet omkomna i trafiken sätts i perspektiv till konjunkturen i Sverige för att testa 

sambandet som tidigare forskning antytt. Som proxyvariabler för konjunktur är i denna 

studie Brutto National Produkt, BNP, per capita i fasta priser samt arbetslöshet, arbetslöshet 

mäts i procent. BNP har 2011 som referensår. Valet av konjunkturvariabler grundar sig på 

tidigare forskning, där båda förekommer frekvent. Schuffham och Langley (2002) och 

Schuffham (2003) använde både arbetslöshet och BNP per capita, samt Wagenaar (1984) 

som använde arbetslöshet.  

I denna studie analyseras två modeller, en med BNP per capita som konjunkturvariabel och 

den andra med arbetslöshet som konjunkturvariabel. Anledningen till detta är att undersöka 

om variablerna påverkar antalet omkomna i trafiken olika mycket, men i olika riktningar. 
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Källa: Trafikanalys samt Ekonomifakta 

 

Diagrammet visar antalet omkomna i trafiken från år 1960 till 2011 samt BNP per capita i 

fasta priser under samma år. BNP som mäts i fasta priser exkluderar inflationen 

(Ekonomifakta). Den lodräta axeln till vänster representerar antal omkomna under åren. 

Axeln till höger är BNP per capita och den vågräta axeln betecknar år. Denna studie ska 

undersöka om det råder samband mellan omkomna i trafiken och BNP per capita.  

 

 
Graf 2 

Källa: Trafikanalys samt egna uträkningar med data från statistiska centralbyrån, SCB  

 

Grafen visar antalet omkomna i trafiken under åren 1987 till 2011 samt arbetslösheten i 

procent i åldrarna 15 till 64 år under dessa årtal. Den lodräta axeln till vänster är antalet 

omkomna i trafiken under åren 1987 till 2011. Axeln till höger representerar andelen 

arbetslösa i procent i åldern 15 till 64 år. Den vågräta axeln representerar åren. Studien ska 

studera om det finns ett samband mellan antalet omkomna och arbetslöshet. 

 

Lågkonjunktur genom minskad BNP eller ökad arbetslöshet leder till försämrad ekonomi, 

både för landet som helhet genom bland annat minskad nettoexport samt för invånarna som 

får försämrad privatekonomi. Vidare antas det leda till minskad aktivitet i form av 

fordonskörning på vägarna då företagen samt invånarna drar in på sådana kostnader, vilket 

minskar risken att omkomma i trafiken. Vid ekonomisk nedgång antas befolkningens hälsa 

försämras genom sämre välmående. Detta kan leda till ökad konsumtion av alkohol, vilket 
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ökar risken att personer kör rattfulla som i sin tur ökar risken att omkomma i trafiken. 

Minskad fordonskörning samt ökad alkoholkonsumtion har motsatta effekter för risken att 

omkomma i trafiken och nettoeffekten kan förväntas bli noll. 

1.1  Bakgrund 

Vid sekelskiftet till 1900-talet började ett billiknande fordon rulla längs Sveriges vägar, 

hastigheten låg mellan 15-20km i timmen (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 

främjande, 2004, s. 1). Bilen utvecklades och med det ökade även hastigheten på bilarna. På 

vägarna fanns under den tiden inga hastighetsbegränsningar, utan varje enskild individ fick 

bestämma hur fort fordonet skulle rulla (Trafikverket, Hastighetsbegränsningar).  

Från 1975 till år 2011 har antalet fordon i trafik ökat med ungefär 82%, samtidigt har 

befolkningen ökat med 16% (Statistiska centralbyrån). Utvecklingen av fordon kan bero på 

ökad välfärd under åren, trots upp- och nedgångar mellan åren som skapar osäkerhet. 

Osäkerhet i ekonomin kan leda till minskad inkomst samt hög arbetslöshet vilket bidrar till 

minskad fordonskörning (Wagenaar, 1984, s. 193). 

 

 
Graf 3 
Källa: Trafikanalys samt Statistiska centralbyrå, SCB 

 

Grafen visar antalet omkomna i trafiken mellan åren 1975 och 2011. Den visar en tydlig 

nedåtgående trend i antalet omkomna, med tillfälliga uppgångar mellan vissa år samt en 

uppåtgående trend i antalet fordon i trafik. Lodräta axeln till vänster representerar antal 
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omkomna i trafiken, den till höger visar det genomsnittliga antalet fordon i trafik per år och 

den vågräta axeln visar åren. Fordon representeras av personbilar, lastbilar, bussar, 

traktorer, motorcyklar och mopeder. År 1975 förolyckades 1172 människor, som kan 

jämföras med 2011 års antal, vilket var 342. Bland de omkomna inkluderas olyckor med 

dödlig utgång samt personer som tagit sitt eget liv (Trafikanalys). Under samma årtal har 

antal fordon ökat vilket innebär ökad trafik på vägarna (Statistiska centralbyrån).  

 

Fordonskörningen i landet ändrades den 3 september 1967, Sverige övergick från 

vänstertrafik till högertrafik och då gällde lägre hastigheter än vad som tidigare samma år 

införts (Trafikverket, Hastighetsbegränsningar). Enligt data över antal omkomna i trafiken 

inträffade en tillfällig nedgång 1967 (Trafikanalys). På 1970-talet fastställdes en bashastighet 

på 70km/h på vägarna i Sverige. Samma årtionde infördes lagen om obligatorisk användning 

av bilbälte i framsätet på fordonen. Det dröjde fram till 1986 innan det blev lagstadgat att 

alla över 15 år skulle vara bältade i baksätet på fordonen. Något som år 1988 kom att gälla 

människor i alla åldrar (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, 2004, ss. 6-9). 

Är det dessa lagar som minskat antalet omkomna i trafiken eller är det konjunkturen i 

landet? Tidigare studier (García-Ferrer, de Juan, & Poncela, 2007) (Schuffham & Langley, 

2002) har bland annat använt införandet av lagar som oberoende variabel till antalet 

omkomna i trafiken. Lagar som använts är bälteslag, alkohollag etc. 

 

Först på mitten av 1950-talet började rattonykterhet uppmärksammas. Till en början låg 

gränsen för rattfylleri på 0,5 promille, en gräns som år 1990 sänktes till 0,2 promille. Samma 

år minskade antalet omkomna i trafiken med 132 personer (Trafikanalys). Gränsen för grovt 

rattfylleri sänktes 1993 till 1,0 promille, från att ha legat på 1,5 promille (Nationalföreningen 

för trafiksäkerhetens främjande, 2004, ss. 4-9). År 2007 hade ungefär 15% av de omkomna 

förarna i trafiken mer än 0,2 promille alkohol i blodet. Detta kan jämföras med år 2011, då 

hade 8,3% av de omkomna förarna olaglig alkoholhalt i blodet (Centralförbundet för alkohol- 

och narkotikaupplysning, CAN, 2012) (Trafikanalys). Konsumtion av exempelvis alkohol beror 

på efterfrågan, vilken i sin tur styrs av ränteläget i ekonomin. Enligt Riksbanken innebär lägre 

ränta ökad konsumtion. Med andra ord förväntas alkoholkonsumtionen öka på grund av 

lägre ränta vid lågkonjunktur (Riksbanken). Schuffham och Langley (2002, s. 675) har använt 

alkoholkonsumtion, mätt i konsumerad öl per person, som en oberoende variabel. 
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Fram till år 1999 var det tillåtet att ha narkotikapreparat i kroppen, men detta år infördes en 

nollgräns mot att vara narkotikapåverkad i trafiken (Svensk trafiksäkerhet - forum - alkohol, 

andra droger och trötthet ). 

Alkohol- samt narkotikapåverkade förare på vägarna är ett svårlöst problem, vilket kräver 

offer i trafiken. Riksdagen arbetar för att minska antalet dödsolyckor i trafiken, nollvisionen 

är en av dessa trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Visionen innebär att ingen ska skadas 

allvarligt eller omkomma i trafiken i framtiden. För att vägtrafiken ska uppnå detta ska 

trafiksäkerheten bli högre samt vägar och fordon byggas om (Regeringens proposition, 2003, 

s. 28). När vägar och fordon byggs om enligt nollvisionen anpassas de för att matcha 

människors förutsättningar (Trafikverket, Nollvisionen). 

 

Ett annat steg i arbetet mot säkrare trafikmiljö i Sverige är att ändra hastigheterna på 

vägarna. Trafikverket har infört nya hastighetsgränser och justerat hastigheterna på vägar 

runt om i Sverige. Vid arbetet med att ändra hastigheterna tittade trafikverket på vägens 

kvalitet samt säkerhet och jämförde med hur mycket skada en eventuell krock skulle göra.  

Enligt trafikverket omkommer drygt 100 människor varje år i trafiken på grund av förare som 

inte följer hastighetsgränserna (Trafikverket, Rätt hastighet på vägen). Senare undersökning 

av trafikverket visar att medelhastigheten på vägarna har minskat mellan åren 2007 och 

2011 (Trafikverket, 2011, s. 22), trots att medelhastigheten ökade något från år 2010 till 

2011 (Trafikverket, 2012, s. 24). Hastighetsbegränsningar har använts som oberoende 

variabel i tidigare forskning, bland annat García (2007, s. 604). 

 

Säkerhetshöjande åtgärder är ett sätt att minska risken att omkomma på vägarna i Sverige. 

Vilka övriga faktorer är det som styr antalet omkomna i trafiken? Är det konjunkturen eller 

beror det på andra orsaker, som till exempel lagar och regler eller hur mycket alkohol som 

konsumeras i landet?  

Variabler i denna studie har blivit utvalda med stöd i tidigare forskning, bland annat i studier 

som gjorts av Wagenaar (1984) och Schuffham (2003). Beroende variabel i den 

ekonometriska modellen är antal omkomna i trafiken under en viss tidsperiod. 
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1.2  Syfte, avgränsningar och problemformulering 

Syftet är att undersöka om konjunkturen påverkar antalet omkomna i trafiken i Sverige 

mellan åren 1989 till 2011, det vill säga frågan som vill besvaras är; råder det samband 

mellan konjunkturen och antalet omkomna i trafiken? Trafik innebär fordonskörning på 

vägar, fordon är bilar, bussar, lastbilar, motorcyklar och mopeder. Variabler för 

konjunkturläget i Sverige är arbetslöshet och BNP per capita i fasta priser. 

För att vidare analysera konjunkturer och antal omkomna i trafiken och se det ur ett bredare 

perspektiv utförs en cost-benefit analys. Cost-benefit analysen ger ett samhällsekonomiskt 

perspektiv på konjunkturer och antalet omkomna, för att jämföra kostnader med nytta i 

konjunkturer för att spara liv i trafiken. Modellen väger kostnader mot nyttan av en 

investering, som gestaltas av en styrning i konjunkturen.   
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2. Metod 

2.1  Ekonometrisk metod 

Datat som används i denna studie är tidsseriedata, vilket innebär observationer över år. 

Sambandet mellan konjunktur och antal omkomna i trafiken är det som ska undersökas, 

vilket kan förklaras av följande modell: 

 

                  (2.1) 

 

Där    är beroende variabel i tidpunkt  ,   är en konstant,    oberoende variabler i tidpunkt 

  och    residualen. 

 

Resterande del av detta kapitel är uppdelat i två delkapitel, kapitel 2.2 beskriver modellen 

som skattas i denna studie samt de vanligaste problemen som kan förekomma vid skattning 

av denna modell och kapitel 2.3 redogör två andra modeller som kan användas vid skattning 

av tidsseriedata. Dessa två modeller kommer inte att tillämpas i denna studie på grund av 

begränsningar i statistikprogrammet som används. 

2.2  Dynamisk modell och Ordinary Least Squares 

En dynamisk modell kännetecknas av beroende variabler i både höger och vänster led, 

skillnaden är att i höger led är den beroende variabeln en oberoende laggad variabel. 

 

                        (2.2) 

 

Där    är den beroende variabeln i tidsperiod t,   är en konstant,    oberoende variabler i 

tidpunkt  .      oberoende variabler i tidpunkt  , vilket är laggad version av den beroende 

variabeln.    är feltermen. 

Den beroende variabeln beror bland annat på tidsförskjutna (laggade) oberoende variabler. 

De laggade oberoende variablerna är bland annat en tidsförskjuten version av den beroende 

variabeln (Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 406-411). 

2.2.1. Ordinary Least Squares  

Den vanligast använda metoden för skattning av regressionsanalyser och skattning av 

dynamiska modeller är Ordinary Least Squares, OLS. Syftet med skattningen är att omvandla 
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teoretiska regressionsekvationer i form av beroende och oberoende variabler till numeriska 

samband. Meningen med OLS är att minimera den kvadratiska summan av feltermerna 

(residualerna) och därmed få en skattning som är så nära det observerade datamaterialet 

som möjligt (Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 34-35). 

 

Om de klassiska antagandena är uppfyllda är OLS den bästa skattningen. Antagandena är en 

modell som är linjär i koefficienterna, en additiv felterm med normalfördelning, medelvärde 

noll och konstant varians samt icke korrelerad med övriga feltermer (ej seriell korrelation). 

Feltermen är inte heller korrelerad med de oberoende variablerna. De oberoende 

variablerna är i sin tur inte korrelerade med varandra (Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 

93-101). Detta måste kontrolleras och justeras så att skattning med OLS blir optimal. 

Vid skattning beräknas feltermen som skillnaden mellan observerat och estimerat värde på 

den beroende variabeln;  ̂        ̂ , där  ̂  representerar det skattade värdet av den 

beroende variabeln och  ̂ kallas för residual (Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 39-42).  

2.2.1.1 Seriell korrelation 

Residualerna från observationerna ska inte vara beroende av varandra vid skattning med 

OLS, vid beroende uppstår seriell korrelation. Seriell korrelation kan antingen vara positiv 

eller negativ (Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 304-309). Det bryter mot antagandet att 

feltermen inte är korrelerad med någon annan felterm. Konsekvenserna av en brytning mot 

ett av antagandena för OLS innebär bland annat att den kvadratiska summan av residualerna 

inte längre minimeras (Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 312-315). Det är vanligt att 

dynamiska modeller drabbas av seriell korrelation. Seriell korrelation uppträder som en 

utelämnad variabel och är korrelerad med en oberoende variabel. När en utelämnad 

variabel är korrelerad med en oberoende variabel blir skattningen av koefficienterna inte 

väntevärdesriktig (Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 406-413). För att kontrollera om 

seriell korrelation existerar i den dynamniska modellen används Lagrange Multiplier seriell 

korrelationstest, LMSC. LMSC analyserar hur väl de laggade residualerna förklarar 

ursprungsresidualerna. Om de laggade residualerna förklarar ursprungsresidualerna väl kan 

nollhypotesen förkastas, nollhypotesen innebär ingen seriell korrelation.  
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LMSC sker i tre steg; 

1. Utifrån den dynamiska modellen erhålls residualerna: 

 

          ̂         ̂     ̂      (2.3) 

 

Där    är den beroende variabeln i tidsperiod t,   är en konstant,    oberoende variabler i 

tidpunkt  .      oberoende variabler i tidpunkt  , vilket är laggad version av den beroende 

variabeln.    är residualerna. 

 

2. Residualerna används som beroende variabler samt laggade residualer som oberoende 

variabler. De oberoende variablerna som använts i ursprungsmodellen ska också inkluderas 

som oberoende variabler: 

 

                                (2.4) 

 

Där    är residualerna som uppstår i denna ekvation. 

 

3. Ekvation 2.3 skattas med hjälp av OLS och testas med följande teststatistika att 

nollhypotesen är    = 0 

 

             (2.5) 

 

N är antal observationer och    är förklaringsgraden. 

 

Testet har en chi2-fördelning. Vid många observationer är antalet frihetsgrader lika många 

som antalet restriktioner i nollhypotesen, i detta fall en. Om värdet är högre än det kritiska 

värdet i tabellen för chi2 kan nollhypotesen förkastas, med andra ord innehåller 

originalekvationen seriell korrelation (Studenmund, 2006, Fifth edition, ss. 428-429). 

 

Ett problem som kan uppstå vid skattning av modellen är icke stationäritet och enhetsrötter. 

För att kunna skatta modellen måste den dynamiska modellen justeras för icke stationäritet.  
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2.2.1.2 Stationäritet och Dickey-Fuller test 

Innan skattning av modellen kontrolleras den för stationäritet, en tidsserie som innehåller en 

trend runt medelvärdet är icke stationär (Alexander, 2001, s. 318). För att undersöka om det 

föreligger stationäritet i tidsserien finns flera sätt. Ett första test är att plotta variabeln mot 

tiden, för att grafiskt granska för trend. Därefter används autokorrelationsfunktionen (ACF), 

vid stationäritet är korrelationen mellan de olika laggarna låga och vice versa. Testet utförs 

grafiskt i ett stapeldiagram för att kontrollera att variabeln inte är korrelerad, varje variabel 

kontrolleras var för sig. I grafen finns två konfidensgränser, över och under, om merparten 

av staplarna är utanför gränserna tyder det på seriell korrelation i variabeln och därmed icke 

stationäritet i tidsserien. Det motsatta gäller om staplarna till stor del ligger inom gränserna 

 (Studenmund, 2001, Fourth edition, s. 426). Om modellen inte är stationär kan det leda till 

felaktig skattning med inkorrekta och överskattade värden på    (förklaringsgraden) och 

test-statistikan. Det leder till ett samband mellan två eller fler variabler som inte beror på 

något orsakssamband. Anledningen är att den beroende variabeln tillskrivs ytterligare värde 

av en icke stationär oberoende variabel på grund av till exempel en trend som kan tillkomma 

vid icke stationäritet (Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 417-420). En tidsserie som är 

stationär betecknas I(0). Icke-stationär tidsserie korrigeras för detta genom differentiering 

och blir integrerad av ordning ett, serien betecknas då I(1). Vidare betecknas en serie som 

differentierats d gånger I(d), en sådan serie innehåller d enhetsrötter (Alexander, 2001, s. 

322). 

 

Ett första steg vid kontroll för stationäritet i modellen är avlägsnande av eventuell trend, 

genom att addera en oberoende variabel med värden som motsvarar varje observations 

nummer i ordningen. När modellen är rensad för trend kontrolleras modellen för 

stationäritet genom Dickey–Fuller test. Vid icke stationära variabler innehåller dessa 

enhetsrötter. Alla variabler i modellen kontrolleras enskilt. Metoden undersöker tidsserien 

och kontrollerar om det föreligger enhetsrötter. Den variabel som undersöks sätts in i 

följande modell: 

 

(        )      (   )          

                          (2.6) 
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Där        . Nollhypotesen är       och alternativhypotesen är att    är stationär och 

inte innehåller enhetsrötter. 

Data som indikerar på en innehållande trend skattas med en annan Dickey-Fuller modell:  

 

                           (2.7) 

 

Där        .   är tidsserien som rensar bort trenden. Nollhypotesen är       och 

alternativhypotesen är att    är stationär och inte innehåller enhetsrötter. 

Dickey-Fuller testet är ett ensidigt test och om    är stationär är | | < 1 och   < 0, då 

       . De kritiska värdena kontrolleras mot en Dickey-Fuller-tabell, som liknar en t-

test-tabell men har högre värden (Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 419-423). 

 

Det är inte ett tecken på att nollhypotesen accepteras bara för att den inte förkastas vid ett 

Dickey-Fuller test med högre värden (Abdulnasser, 2001, s. 24). Vid de tillfällena finns två 

alternativ, det ena innebär att serien differentieras en gång till och det andra är att serien 

kontrolleras för kointegration mellan variablerna. Differentiering medför minskat antal 

observationer och förlorad information, då en observation försvinner vid varje 

differentiering (Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 423-424). Kointegration uppstår när två 

icke stationära variabler delar ett linjesamband och består av samma stokastiska trend 

(Verbeek, 2008, s. 328).  

2.2.1.3 Kointegration 

Den huvudsakliga innebörden av icke stationäritet är spuriösa (falska) och långsiktiga 

jämviktssamband mellan variablerna. Vid kointegration mellan variablerna och icke 

stationäritet i den beroende variabeln och minst en av de oberoende variablerna kan 

felaktiga skattningar undvikas. Detta då variablerna i sig är I(1) men feltermen blir I(0), vilket 

gör modellen stationär (Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 423-425). 

Följande modell undersöks: 

 

                    (2.8) 

 

   och    antas vara icke stationära och innehåller enhetsrötter. Modellen skattas och 

residualerna granskas vidare. Om det råder kointegration mellan variablerna tar 
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enhetsrötterna i variablerna ut varandra som gör att feltermen blir stationär. För att 

kontrollera detta utförs en OLS-regression på modellen och därefter ett Dickey-Fuller test på 

residualerna:  

 

         ̂    ̂       (2.9) 

(Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 423-425) 

 

Skillnaden mot ett Dickey-Fuller test, som används vid kontroll för stationäritet, är att en 

annan tabell för de kritiska värdena används (Verbeek, 2008, s. 330). 

Att tidsserien består av enhetsrötter är nollhypotesen till detta test och innefattar därmed 

ingen kointegration mellan variablerna. Om nollhypotesen kan förkastas innebär det att    

och    är kointegrerade vilket medför att skattningen med OLS inte blir spuriös (felaktig) 

(Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 423-425). 

 

Om testen visar på enhetsrötter och kointegration mellan variablerna utförs skattningen 

med den ursprungliga modellen och skattas med OLS, kointegrationen gör modellen 

stationär. Visar däremot testerna på enhetsrötter men ingen kointegration mellan 

variablerna ska modellen transformeras genom differentiering och kan därefter skattas med 

OLS (Studenmund, 2011, Sixth edition, s. 426). En modell som innehåller fler än en icke 

stationär oberoende variabel kontrolleras för kointegration genom Johansen test. Johansen 

test kontrollerar samband mellan flera icke stationära variabler, vilket gör modellen som 

helhet stationär. Testet utförs genom skattning med maximum likelihood, vilket inte kan 

genomföras i denna studie eftersom maximum likelihood inte kan tillämpas i det 

statistikprogram som används i denna studie (Österholm & Hjalmarsson, 2007, ss. 4-5). Trots 

detta kommer denna studie skatta de icke stationära variablerna på samma sätt som om de 

vore en beroende samt en oberoende variabel, med skillnaden att alla oberoende variabler 

skattas tillsammans för att kontrollera för kointegration. 

Vidare finns det andra modeller som liknar dynamiska modeller, en av dem är 

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) och en annan är Structural Time Series 

Models. Dessa skattas inte med OLS utan med hjälp av Maximum Likelihood. Modellerna 
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redogörs i delkapitel 2.3 och ska inte användas i denna studie, men är användbara vid 

skattning av tidsseriedata. 

2.3.1 Autoregressive Integrated Moving Average 

Forskare, Wagenaar (1984) och Wilde och Simonet (1996), har använt en modifierad version 

av ARIMA modellen. Innebörden av modifierad ARIMA är inkluderande av oberoende 

variabler i modellen, jämfört med en klassisk ARIMA modell där tidigare års beroende 

variabler är årets oberoende variabler (Wilde & Simonet, 1996, ss. 8-10). 

 

ARIMA är en prognostiseringsmodell som utesluter oberoende variabler. Metoden ignorerar 

den underliggande teorin förutom trenden, vilken den bygger prognostiseringen på. 

(Studenmund, 2011, Sixth edition, s. 509). ARIMA bygger på ARMA modellen, vilken är en 

kombination av två processer i en ekvation, autoregressive process och moving average. En 

autoregressive process beskriver den beroende variabeln    som en funktion av föregående 

års beroende variabler. Moving average processen förklarar den beroende variabeln    som 

en funktion av föregående års feltermer som adderas på medelvärdet av  . Tillsammans 

skapar dessa ARMA modellen: 

 

                                                               (2.10) 

 

där   och   är koefficienter av autoregressive och moving-average processerna, p och q är 

antalet använda laggar av   respektive  .   är ”white noise”, vilket innebär icke korrelerade 

residualer (Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 509-510). 

 

Innan ARMA-ekvationen kan appliceras på tidsseriedata, ska tidsserien vara stationär 

(Studenmund, 2011, Sixth edition, s. 510). Vanligtvis är ekonomiska variabler som BNP inte 

stationära (Greene, 2012, Seventh edition, s. 982). Anledningen är att variabeln varierar över 

tid (Studenmund, 2011, Sixth edition, s. 418). Om en serie inte är stationär ska tidsserien 

omvandlas till stationär innan skattningen kan genomföras, modellen omvandlas då till en 

ARIMA modell (Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 510-511). 
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ARIMA skattas genom maximum likelihood. Maximum likelihood använder medelvärden 

samt varianser som parametrar för att med största sannorlikhet ”hitta” det data vi har 

(Greene, 2012, Seventh edition, ss. 551-554). ARIMA modellen kräver borttagning av trender 

och säsongsvariationer, vilket inte Structural Time Series Model, STSM, gör.  

2.3.2 Structural Time Series Model 

Structural Time Series Model har bland annat använts av Schuffham och Langley (2002) och 

Schuffham (2003) vid ett senare tillfälle. Studierna granskar liknande samband som i denna 

studie samt visar trovärdiga och relevanta resultat. 

 

STSM består av slumpmässiga trender samt säsongsvariationer och är bäst tillämpbar på 

studiens data. STSM är en generalisering av ARIMA modellen, med skillnaden att STSM 

effektivt skattar trender och säsongsvariationer (Schuffham & Langley, 2002, s. 676). 

Modellen tillåter förändringar i säsongsvariationer samt trender och kombinerar 

flexibiliteten i ARIMA modellen med traditionell ekonometrisk regressionsmodell 

(Schuffham, 2003, s. 186). En STSM modell är en regressionsmodell med oberoende 

variabler som en funktion av tid och parametrar som är tidsvarierande (Harvey & Shephard, 

1993, s. 261).  

 

Skattningen av STSM utförs, på samma sätt som skattningen av en ARIMA modell, med hjälp 

av maximum likelihood. Därefter används Kalman filter för utjämning av trender, 

säsongsvariationer och residualer i modellen. Kalman filter minimerar de kvadratiska 

medelvärdesfelen och bildar en prognostisering av feltermen en period framåt i tiden. 

Användningen av metoden tillåter utveckling av feltermen över tid (Schuffham & Langley, 

2002, s. 676). 

 

Schuffham och Langley (2002) använder STSM för att få ”behålla” säsongsvariationer och 

trender i datat vid skattningar. Vid mer tid hade STSM modellen varit optimal till denna 

studie. Istället skattas en dynamisk modell med hjälp av OLS, vilket ger de bästa 

skattningarna utifrån gällande data och statistikprogram i studien.  
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3. Data och empirisk specifikation 
Datat är tidsseriedata och kommer från Trafikanalys, statistiska centralbyrån (SCB), 

ekonomifakta samt centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). 

Skattningar kommer att göras i programmet Statistical Package of the Social Sciences, SPSS. 

I denna studie är antalet omkomna i trafiken beroende variabel samt en laggad version av 

antalet omkomna, arbetslöshet, BNP per capita i fasta priser och alkoholkonsumtion de 

oberoende variablerna som ska skattas. Trafiklag i form av alkohollag kommer att finnas med 

som dummyvariabel. Dummyvariabeln är 0 åren innan lagen ändras och kommer därmed 

inte ge någon effekt och variabeln antar värde 1 åren efter ändringen av lagen. 

 

Data för antal omkomna i trafiken finns från år 1960 till år 2011 och kommer från 

Trafikanalys. Datat inkluderar både ”regelrätta olyckor” samt självmord (Trafikanalys). 

BNP per capita finns från år 1960 och kommer från ekonomifakta (Ekonomifakta).  

Data över arbetslöshet finns från år 1987 och kommer från Trafikanalys. Variabeln finns 

tillgänglig från år 1970, men är inte jämförbar med senare års data, därav valet att enbart 

inkludera senare års data. Datat mäts i procent (Statistiska centralbyrån). 

Alkoholkonsumtion finns från år 1989 till och med år 2010 och kommer från 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.  Variabeln ska prognostiseras 

för år 2011, då data saknas för detta år. Prognostiseringen sker genom forecasting via SPSS 

och visade 9,3 liter 100%-ig alkohol per person år 2011. Materialet är en skattning av den 

totala alkoholkonsumtionen i Sverige per invånare, 15 år och äldre. Det är uppdelat i två 

kategorier, registrerad försäljning samt oregistrerad konsumtion. Oregistrerad konsumtion 

är i sin tur uppdelat i legal respektive illegal oregistrerad konsumtion. Under åren 1991, 

1992, 1994, 1997 samt 1999 saknas värde på oregistrerad konsumtion för respektive år. 

Datat mäts i liter och har omvandlats till 100%-ig alkohol, till exempel vin har räknats om till 

ren alkohol (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, 2012, s. 185).  

Dummyvariabeln alkohollag innebar en sänkning av den tillåtna promillehalten i blodet från 

0,5 promille till 0,2 promille år 1990.  
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Tabell 1: Deskriptiv statistik över data 

Variabel Medelvärde 
Maximum-

värde 
Minimum-

värde 
Standard-
avvikelse 

Antal 
observationer 

Antal 
omkomna 

832 1313 266 309 52 

BNP per 
capita 

240 896 369 900 124 800 68 805 52 

Arbetslöshet 6,99% 11,00% 2,20% 2,65% 25 

Alkohol-
konsumtion 

8,4 10,5 5,9 1,5 23 

 

I tabellen finns variablernas medelvärde, maximum- och minimumvärde, standardavvikelse 

samt antal observationer.  

 

Studien ska undersöka om antal omkomna ett år, beror på det antal som omkom föregående 

år. Antagandet är att den tidförskjutna oberoende variabeln påverkar den beroende 

variabeln men avtar efter ett år. Variabeln förväntas vara tidsberoende och innefatta en 

trend vilket påverkar antalet omkomna i trafiken kommande år. Om en regressionsmodell 

med antal omkomna som beroende variabel och tidsförskjuten antal omkomna som 

oberoende variabel skattas kan mycket av variationen runt medelvärdet förklaras, modellen 

har ett högt   -värde. Justerad   ,   ̅̅̅̅ , tar hänsyn till antalet variabler i modellen och är ett 

bättre mått vid många oberoende variabler (Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 49-53).   -

värdet är 0,952,   ̅̅̅̅  0,951 samt  -värde 0,997 och signifikansnivå 0%. Värdena och datat 

tyder på att det finns ett tidsberoende i antal omkomna mellan åren samt att antal 

omkomna i genomsnitt inte skiljer sig markant, men att skiftningar mellan åren förekommer. 

Detta är dock inte huvudsyftet med studien, vilket innebär att modellen utökas med fler 

förklarande variabler. Konjunkturläget i landet gestaltas med två olika variabler, BNP per 

capita och arbetslöshet, arbetslöshet mäts i procent. BNP per capita antas påverka antal 

omkomna i trafiken. Variabeln förmodas ha en tidsförskjuten påverkan på den beroende 

variabeln, effekten av BNP kan förväntas dröja i och med att det finns trögheter i ekonomin 
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och förändringar får tidsförskjutna effekter. Enligt Keynes är priser och löner trögrörliga, 

vilket innebär att förändringar i ekonomin genom BNP förväntas förändras i en tidsperiod 

senare (Fregert & Jonung, 2005, ss. 257-259). Även ränteläget har en påverkan på 

konjunkturen, en förändring av reporäntan förväntas ge fullt utslag först efter cirka ett år 

(Oxenstierna, 2010, Upplaga 8:2, s. 70). Arbetslöshet ska testas för påverkan på antalet 

omkomna i trafiken. Denna variabel förväntas inte ha någon tidsförskjutning, genom 

antagandet att en person som blir arbetslös ändrar sina preferenser direkt vid uppsägningen. 

Ändringen i alkohollagen, som gjordes 1990, är en dummyvariabel.  

Alkoholkonsumtion förväntas ha ett samband med den beroende variabeln. Diagrammet 

nedan visar på varierande samband mellan alkoholkonsumtionen och antalet omkomna 

förare med mer än 0,2 promille alkohol i blodet mellan åren 2006 till 2010. På den lodräta 

axeln till vänster visas antal omkomna förare med mer än 0,2 promille alkohol i blodet och 

på den högra alkoholkonsumtionen i liter. På den vågräta axeln visas årtalen. 

 

 
Graf 4 
Källa: Trafikanalys samt centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
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Tabell 2: Variabelöversikt 

Beroende variabel Data från 

Antal omkomna i trafiken 1960 

 

Oberoende variabler Data från 

Arbetslöshet 1987 

BNP per capita 1960 

Alkoholkonsumtion 1989 

Alkohollag 1990 

3.1 Empirisk modell 

Syftet med studien är att kontrollera om arbetslöshet påverkar antalet omkomna i trafiken. 

Samma samband kontrolleras för BNP per capita i fasta priser. Studien undersöker skillnader 

i påverkan mellan arbetslöshet och BNP per capita. Detta studeras genom skattning av två 

modeller, vilken ena innehåller arbetslöshet och den andra BNP per capita. 

 

Studiens modeller som ska undersökas och skattas är: 

Modell 1: 

                                                         

                                                     

Antal omkomna är beroende variabel, vilken beror på antalet omkomna i period    , 

arbetslöshet, alkoholkonsumtion samt en dummyvariabel för ändring i alkohollagen.  

   är feltermen. 

Modell 2: 

                                                            

                                                      

Antal omkomna är beroende variabel, vilken beror på antalet omkomna i period    , BNP 

per capita i period    , alkoholkonsumtion samt en dummyvariabel för ändring i 

alkohollagen.    är feltermen. 
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3.2  Grafer och statistik över data 

För att öka förståelsen för datamaterialet visas intressanta variabler för denna studie, men 

där data inte finns under en längre tidsperiod, i grafer. Variablerna är kön och ålder på de 

omkomna samt hastighet, tidpunkt på dygnet och väder vid dödsolyckorna. Detta för att 

illustrera betydelsefulla variabler som inte ingår i regressionsmodellerna. 

  

 
Graf 5 
Källa: Trafikanalys 

 

Cirkeldiagrammet visar fördelningen mellan kön på de omkomna i trafiken mellan åren 1985 

till 2011. Andelen kvinnor som omkommit under åren är 27,8% och andelen män är 72,2%. 

Enligt NTF kör män mer bil än kvinnor, men de menar även att män är inblandade i fler 

olyckor trots hänsyn till antal körda mil (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 

Främjande). 

Från och med 2010 års statistik ingår inte självmord i den officiella statistiken, vilket innebär 

att självmorden inte är medräknade i graferna som följer i detta delkapitel. År 2010 tog 17 

människor sitt liv i trafiken i Sverige och år 2011 var det 23 stycken. Vid regressionsanalysen 

inkluderas samtliga omkomna (även självmord) i trafiken.  

 

Fördelning mellan kön över omkomna i 
Sverige under åren 1985-2011 

Män

Kvinnor

27,8% 

72,2% 
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Graf 6 
Källa: Trafikanalys 

 

Diagrammet visar spridningen i ålder på de omkomna mellan åren 1985 och 2011. Störst 

andel av de omkomna var i åldern 25-64 år, vilket innebär arbetsför ålder, som tillsammans 

utgör 46,7% av de omkomna under dessa år. Statistiken kan förklaras genom att de 

arbetsföra transporteras mellan arbetet och hemmet samt i tjänsten. 

 

 
Graf 7 
Källa: Trafikanalys 

 

Cirkeldiagrammet visar vid vilka hastigheter som dödsolyckorna inträffat under år 2011. Vid 

hastigheterna 50km/h, 70km/h samt 90km/h inträffade flest trafikolyckor med dödlig 

utgång. Dessa hastigheter är de vanligaste förekommande på vägar runt om i Sverige, vilket 

kan vara anledningen till att flest dödsolyckor sker på vägar med dessa hastigheter. 

Ålder på de omkomna i trafiken mellan åren 1985 
till 2011 

0–6 år - 1,5% 

7–14 år 2,9% 

15–17 år - 4,4% 

18–24 år - 17,2% 
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45–64 år - 21,4% 

65–74 år - 11,7% 

75+ år - 15,7%

Andel omkomna vid olika hastigheter år 2011 
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Uppgift saknas - 16,0%
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Graf 8 
Källa: Trafikanalys 

 

Mellan klockan 12:00 och 20:00 inträffade de flesta dödsolyckor som inträffade år 2011. 

Från 12:00 till 15:59 omkom 21,9% av totalt antal omkomna och från 16:00 till 19:59 

förolyckades 24,8% i trafiken. Vilket kan bero på hög trafikrörlighet mellan dessa klockslag. 

 

86,5% av dödolyckorna i trafiken år 2011 inträffade i uppehållsväder. Andra registrerade 

väderförhållanden för dödsolyckorna år 2011 är dis/dimma, regn och snö eller snöblandat 

regn (Trafikanalys). Uppehållsväder innebär bland annat mulet, soligt och halvklart, vilket 

sett över ett år är ett vanligt förekommande väder.  
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4. Test och skattningar 
Följande kapitel redovisar resultat av regressioner och skattningar samt kommentarer till de 

tester som kommer utföras. Vissa resultat kommenteras mer än andra, detta för att dessa 

test är viktiga för den fortsatta analysen. 

4.1 Regressionsanalys 

Studien består av tidsseriedata och modellerna ska kontrolleras för multikollinearitet, 

heteroskedasticitet samt seriell korrelation och därefter skattas med hjälp av OLS. 

Vid multikollinearitet samvarierar två eller fler oberoende variabler och heteroskedasticitet 

innebär samband mellan en oberoende variabel och feltermen. Vid kontroll konstateras att 

det inte råder multikollinearitet mellan de oberoende variablerna eller heteroskedasticitet 

mellan de oberoende variablerna var för sig och feltermen.  

 

Vid kontroll för seriell korrelation har modell 1 ett LMSC-resultat på 1,188 och resultatet från 

modell 2 är 0,726 (se bilaga 1), vid en restriktion i nollhypotesen. Värden under 3,84 

indikerar ingen seriell korrelation vid en restriktion, vilket tyder på att det inte råder seriell 

korrelation i denna studies modeller. De båda modellerna testas en gång till, denna gång 

utan en laggad version av den beroende variabeln som en oberoende variabel. Modellerna 

är inte längre dynamiska modeller, vilket innebär att seriell korrelation kontrolleras genom 

Durbin-Watson d test (Studenmund, 2011, Sixth edition, ss. 406-413). Testet mäts mellan 

värdena 0 och 4 och kan utföras både som en- och tvåsidiga test. Vid ensidiga test 

kontrolleras antingen för positiv eller negativ seriell korrelation och ett tvåsidigt test 

kontrollerar för både positiv och negativ seriell korrelation. Värde motsvarande 2 indikerar 

på ingen seriell korrelation, värden närmare 0 är positiv seriell korrelation och värden 

närmare 4 innebär negativ seriell korrelation. Exakta värden och nivåer beräknas utifrån en 

Durbin-Watson-tabell (Anderson, Sweeney, Williams, Freeman, & Shoesmith, 2009, ss. 537-

539). Modell 1 resulterade i ett Durbin Watson-värde på 0,832 och modell 2 ett värde på 

0,727 (se bilaga 2).  

4.1.1 Test för stationäritet och kointegration 

Alla variabler kommer att testas var för sig för att kontrolleras för stationäritet. Först plottas 

variabeln mot tiden i en graf för att undersöka om tidsserien består av en trend, sedan 

kontrolleras variabeln i en autokorrelationfunktion (ACF) för att kontrollera residualerna 
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genom korrelationen mellan laggarna och sist genomförs ett Dickey-Fuller test som 

analyserar tidsserien för enhetsrötter. 

 

När variabeln antal omkomna plottas mot tiden finns en nedåtgående trend över åren. 

Detsamma gäller för BNP per capita som har en uppåtgående trend. Det innebär att datat 

måste rensas från trenden innan skattning kan genomföras. Utslaget tyder inte på en 

existerande trend i arbetslöshet. Alkoholkonsumtionen indikerar inte på någon trend fram 

till år 2000, därefter ökar konsumtionen i en avtagande takt.  

 

 

Många av staplarna är högre än den övre konfidensgränsen, vilket är den övre lodräta linjen i 

grafen för BNP per capita ovan. Det innebär att grafen visar hög korrelation. Det visar på 

seriell korrelation i datat samt tyder på icke stationäritet i tidsserien. Resultatet gäller även 

för antal omkomna i trafiken samt alkoholkonsumtion. 
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I motsats till grafen över BNP per capita i autokorrelationsfunktionen indikerar denna på låg 

korrelation i helhet och därmed stationäritet i tidsserien. Den låga korrelationen avläses i 

grafen genom att staplarna till stor del ligger inom koefficientgränserna.  

 

När variabeln, antal omkomna i trafiken, kontrolleras i Dickey-Fuller testet innehåller 

modellen en konstant samt en trendvariabel, trendvariabeln inkluderas i modellen eftersom 

variabeln har en tidstrend. Testet visar att nollhypotesen inte kan förkastas och modellen 

innehåller enhetsrötter. Liknande resultat visas för alla variabler (se bilaga 3). 

 

De icke stationära variablerna undersöks och testas om de är kointegrerade med varandra. I 

modell 1 testas antal omkomna, laggad version av antal omkomna, arbetslöshet samt 

alkoholkonsumtion om kointegration råder. Modell 2 testar variablerna antal omkomna, 

laggad version av antal omkomna, laggad version av BNP per capita samt 

alkoholkonsumtion. Modell 1 förkastar nollhypotesen och visar på kointegration mellan de 

icke stationära variablerna. Detsamma gäller för modell 2, där nollhypotesen förkastas och 

kointegration råder mellan variablerna (se bilaga 4). Vidare leder det till att modellerna 

består av icke stationära variabler samt rådande kointegration mellan dessa variabler och 

därmed stationäritet i residualen, vilket gör modellerna stationära. Vid modeller med 

enhetsrötter och kointegration kan de skattas genom OLS i sin ursprungliga form. 

4.2  Test med Ordinary Least Squares 

De två ursprungsmodellerna, modell 1 och 2, jämförs med två modeller där den laggade 

versionen av antalet omkomna kommer exkluderas, för att se vilka skillnader som uppstår 
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mellan modellerna. De två transformerade modellerna innehåller variabler som är icke 

stationära, vilka testas mot varandra och kontrolleras om kointegration råder mellan dem. 

Ingen av dessa modeller kan förkasta nollhypotesen, vilket innebär att det inte kan förkastas 

att residualerna är icke stationära. För att göra modellerna stationära differentieras 

variablerna var för sig och kan därefter skattas.  Efter utförd differentiering har variablerna 

kontrollerats för stationäritet och innehåller enhetsrötter. Resultaten visar på stationära 

variabler.  

 

De transformerade modellerna utan laggad version av beroende variabeln, vilka nu är 

differentierade i variablerna, kontrolleras för seriell korrelation. Modell 1 har ett Durbin 

Watson-värde på 2,050 och modell 2 ett värde motsvarande 1,733, vilket inte tyder på seriell 

korrelation (se bilaga 5). 
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Resultaten blev följande: 

Tabell 3: Resultat från regressionen 

  Unstandardized Coefficients   

      ̅̅̅̅  B Std. Error t Sig. 

Modell 1 0,944 0,932     

Konstant  513,813 124,173 4,138 0,001 

Antal omkomna, period t-1  0,695 0,081 8,604 0,000 

Arbetslöshet  -7,550 4,639 -1,628 0,121 

Alkoholkonsumtion  -20,573 7,515 -2,738 0,014 

Alkohollag  -138,308 45,546 -3,037 0,007 

      

Modell 1, transformerad 0,547 0,472     

Konstant  -15,141 7,773 -1,948 0,067 

Förändring arbetslöshet  -19,248 5,743 -3,352 0,004 

Förändring 
alkoholkonsumtion 

 -7,973 6,429 -1,240 0,231 

Förändring alkohollag  -112,213 35,737 -3,140 0,006 

      

Modell 2 0,936 0,922     

Konstant  407,851 164,362 2,481 0,023 

Antal omkomna, period t-1  0,757 0,103 7,370 0,000 

BNP per capita, period t-1  -4,706E-005 0,000 -0,099 0,922 

Alkoholkonsumtion  -13,995 10,015 -1,397 0,179 

Alkohollag  -165,794 45,326 -3,658 0,002 

      

Modell 2, transformerad 0,531 0,453     

Konstant  -33,342 8,804 -3,787 0,001 

Förändring BNP per capita, 
period t-1 och t-2 

 0,003 0,001 3,200 0,005 

Förändring 
alkoholkonsumtion 

 -8,816 6,577 -1,340 0,197 

Förändring alkohollag  -112,827 36,362 -3,103 0,006 
 

I tabellen finns de olika modellernas förklaringsgrader, både    och   ̅̅̅̅ . Variablernas  -

värde, standardavvikelse, t-värde samt signifikansnivå. Denna studie analyserar värden från 

  , variablernas  -värde samt signifikansnivå.   ̅̅̅̅  analyseras inte vidare då resultaten i de 

båda modellerna inte skiljer så mycket mellan    och   ̅̅̅̅ . Standardavvikelserna till de olika 

variablerna avläses bäst i tabellform och kommer inte att analyseras vidare. t-värdena och 

signifikansnivån visar liknande resultat på olika sätt och i denna studie prioriteras 

signifikansnivån. 
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Modell 1 har en förklaringsgrad på 0,944, vidare har den transformerade modellen en 

förklaringsgrad på 0,547. Den laggade versionen av antalet omkomna i modell 1 har en 

positiv påverkan på den beroende variabeln, arbetslöshet, alkoholkonsumtion och alkohollag 

påverkar negativt. En ökning i den laggade versionen av antal omkomna, allt annat lika, ökar 

antalet omkomna i denna tidsperiod med 0,695 personer till en signifikansnivå om 0%. En 

ökad arbetslöshet, allt annat lika, minskar antalet omkomna i trafiken med 7,550 personer, 

detta till en signifikansnivå på 12,1%. En ökning i alkoholkonsumtionen med en liter, allt 

annat lika, leder till en minskning i antalet omkomna i trafiken med 20,573 personer, 

signifikansnivån är 1,4%. Vid ändringen av alkohollagen, allt annat lika, minskade antalet 

omkomna med 138,308 personer, signifikansnivån är 0,7%. Vid jämförelse med den 

transformerade och differentierade modellen har samtliga variabler negativa tecken. 

Förändringen i arbetslöshet påverkar förändringen i antalet omkomna mellan åren negativt, 

allt annat lika. Liknande resonemang gäller för förändringen i alkoholkonsumtion samt 

mellan de år förändringen i alkohollagen trädde i kraft. Lagen ändrades mellan åren 1989 

och 1990, och förändringen av lagändringen visar förändringen mellan dessa år. 

 

Modell 2 har en förklaringsgrad på 0,936. Vid skattning när modell 2 har transformerats och 

differentierats är förklaringsgraden 0,531. En ökning i antalet omkomna i tidsperioden innan, 

allt annat lika, innebär en ökning i antalet omkomna i denna tidsperiod med 0,757 personer, 

detta resultat har en signifikansnivå på 0%. En ökning av BNP per capita i tidsperioden    , 

allt annat lika, leder till en minskning av antalet omkomna i trafiken med 0,00004706 

personer, signifikansnivån är 92,2%. En ökning i alkoholkonsumtionen, allt annat lika, leder 

till en minskning av antalet omkomna med 13,995 personer till en signifikansnivå på 17,9%. 

Ändringen i alkohollagen, allt annat lika, leder till en minskning i antalet omkomna med 

165,794 personer, detta resultat har en signifikansnivå på 0,2%. Förändring i BNP per capita 

mellan period     och     i den transformerade modellen har en positiv påverkan på 

förändringen i antalet omkomna i trafiken mellan   och    , motsatsen gäller för 

förändringen i alkoholkonsumtion mellan period   och     samt mellan de år förändringen 

i alkohollagen trädde i kraft. 
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De transformerade modellerna kommer inte analyseras ytterligare i denna studie, 

anledningen är att modellerna har differentierats och blir därmed svåra att jämföra med 

ursprungsmodellerna.  
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5. Analys 
Studien omfattar två modeller, skillnaden är olika proxyvariabler för konjunkturläget i 

Sverige. Ena modellen inkluderar arbetslöshet, den andra modellen använder tidsförskjuten 

BNP per capita i fasta priser som proxyvariabel, tidsförskjutningen avser ett år. Båda 

modellerna inkluderar en dummyvariabel i form av en ändring i alkohollagen år 1990. 

Anledningen bakom undersökningen av två modeller är att studera om det finns skillnader 

mellan dessa proxyvariabler för konjunkturen.  

Vid testerna och skattningarna används en signifikansnivå på fem procent.  

 

Antalet omkomna i trafiken i Sverige har minskat samtidigt som antalet fordon har ökat, 

vilket är motsägelsefullt. Anledningen kan vara stora satsningar på ökad trafiksäkerhet och 

säkrare bilar, men det finns delade meningar. Jan Sandberg anser att det finns ett samband 

mellan konjunkturen och antalet omkomna i trafiken (Nationalföreningen för 

trafiksäkerhetens främjande, Finanskrisen positiv för trafiksäkerheten). Konjunkturen kan 

bland annat mätas genom arbetslöshet och BNP per capita. Wagenaar (1984) har studerat 

sambandet och upptäckt ett negativt samband mellan arbetslöshet och antalet omkomna i 

trafiken. Liknande resultat fann Schuffham och Langley (2002) i sin studie. Ökad arbetslöshet 

förväntas minska antalet omkomna i trafiken. I jämförelse med arbetslöshet förväntas BNP 

per capita påverka antalet omkomna i motsatt riktning. Bakom antagandet ligger graf 1 där 

BNP per capita plottats mot antalet omkomna i trafiken, BNP per capita har en positiv trend 

och antalet omkomna i trafiken en negativ trend. Schuffham och Langley inkluderade 

alkoholkonsumtion i sin undersökta modell, vilket visade att ökning i alkoholkonsumtionen 

leder till ökat antal dödsolyckor i trafiken. Variabeln antal omkomna i trafiken förväntas 

innehålla en trend som påverkar antal omkomna mellan åren. 

 

Till viss del överensstämmer resultaten i denna studie med tidigare studier inom ämnet, 

trots olika tillvägagångssätt samt metoder. Enbart ursprungsmodellerna ska analyseras. Både 

modell 1 och 2 har resultat från LMSC-testen som inte visar tecken på seriell korrelation i 

tidsserierna. Modell 1 har ett LMSC-resultat på 1,188 och modell 2 ett resultat på 0,726. 

 

Både modell 1 och modell 2 har höga förklaringsgrader,   , 0,944 respektive 0,936. 

Vanligtvis är höga förklaringsgrader positivt och värdena tyder på en bra sammansatt modell 
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som förklarar stor del av variationen runt modellens medelvärde. Höga förklaringsgrader kan 

även bero på att modellen inte är fullständig, modellen kan sakna en viktig variabel eller vara 

felaktig. Det kan även innebära att det finns en trend i datat, trots att variablerna är testade 

för cointegration.  

 

Modell 1 har en förklaringsgrad (  ) på 0,944. Modellen visar signifikanta värden på samtliga 

koefficienter utom arbetslöshet som är signifikant på 12,1%, vilket kan tyda på ett samband 

mellan arbetslöshet och antal omkomna i trafiken men är inte statistiskt säkerställt. Tecknen 

till variablerna har förväntade resultat. Antal omkomna i trafiken i tidsperioden innan 

påverkar den beroende variabeln. En ökning i antalet omkomna med en person från året 

innan, allt annat lika, bidrar till en ökning i antalet omkomna i denna tidsperiod med 0,695 

personer. Det innebär att antagandet om tidsberoende trend i variabeln stämmer. 

En ökning i arbetslöshet med en procent, allt annat lika, kan bidra till en minskning i antalet 

omkomna med 7,550 personer. Resultatet speglar utfall från tidigare forskning, Wagenaar 

(1984) upptäckte ett negativt samband mellan arbetslöshet och antal omkomna i trafiken. 

En procents ökning i arbetslöshet innebär ungefär 46 653 fler arbetslösa jämfört med år 

2011. Vidare innebär ökningen många arbetslösa och få räddade liv i trafiken. 

Alkoholkonsumtion påverkar antal omkomna i trafiken på ett negativt sätt. En ökning av 

alkoholkonsumtionen med en liter 100%-ig alkohol, allt annat lika, leder till en minskning av 

antalet omkomna med 20,573 personer. Resultatet skiljer sig från tidigare studier, 

Schuffham och Langley (2002) och senare Schuffham (2003), som har använt 

alkoholkonsumtion som en oberoende variabel. Resultaten till studierna visar signifikanta 

värden samt att en ökning i alkoholkonsumtionen leder till en ökning i antalet omkomna i 

trafiken. Skillnaderna jämfört med denna studie kan bero på att olika metoder har använts, 

STSM i de tidigare studierna och skattning genom OLS i denna studie. Studierna av 

Schuffham och Langley och senare Schuffham är undersökningar gjorda på Nya Zeeland. På 

Nya Zeeland är ölkonsumtion förknippat med bilkörning, vilket innebär många trafikolyckor 

som i vissa fall leder till omkomna personer (Schuffham & Langley, 2002, s. 675). Trots detta 

kan trovärdigheten i resultatet ifrågasättas, det vill säga att det förväntade resultatet i denna 

studie borde likna resultaten i de tidigare studierna från Nya Zeeland. Osäkerhet i modellen, 

vilket kan liknas med osäkerheten genom för högt    värde i form av ofullständig modell, 

samt ovan nämna problem med skattning genom OLS kan tillsammans leda till resultat som 
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inte behöver vara helt pålitliga. Vid en vidare analys av alkoholkonsumtion ”räddas” ungefär 

21 personer från dödsolyckor i trafiken vid en genomsnittlig ökning av konsumtionen med en 

liter 100%-ig alkohol per person och år. Anledningen kan vara att stora delar av den svenska 

befolkningen inte kör motorfordon med alkohol i blodet. 

 

Modell 2 har en förklaringsgrad (  ) på 0,936. Modellen visar inte signifikanta värden på alla 

koefficienter vilket gör det svårt att analysera utfallet eftersom koefficienterna har hög 

signifikansnivå. Resultatet för antal omkomna i period     har en signifikansnivå på 0%. En 

ökning, allt annat lika, bidrar till en ökning i antalet omkomna i denna tidsperiod med 0,757 

personer i trafiken. Utfallet är ungefär samma som i modell 1. 

BNP per capita i fasta priser, som är tidsförskjuten en period, har en signifikansnivå på 

92,2%, vilket inte ingår i de 5% som satts upp som ram för denna studie. Signifikansnivån 

innebär att vi kan förkasta hypotesen om att det finns ett samband mellan BNP per capita i 

tidsperioden innan och antal omkomna i trafiken i denna tidsperiod. Detta motsäger det 

antagande som satts upp och studerats i denna studie. Tidigare studier indikerar att BNP 

påverkar antalet omkomna i trafiken positivt, med skillnaden att variabeln för BNP inte är 

tidsförskjuten i den studien (Schuffham & Langley, 2002). 

Alkoholkonsumtion har en signifikansnivå på 17,9%, vilket inte tillhör intervallet om 5%, men 

kan tyda på ett samband. Dummykoefficienten alkohollag har en signifikansnivå på 0,2%. 

Sänkningen av tillåten promille alkohol i blodet vid fordonskörning, allt annat lika, leder till 

en minskning i den beroende variabeln med 165,794 personer. Enligt detta innebar 

sänkningen av tillåten promillehalt i blodet många räddade liv i trafiken. År 1989 omkom 904 

personer i trafiken, år 1990 772 stycken och år 1991 förolyckades 745 personer. Om 

ändringen infördes första januari 1990 visar detta trovärdiga resultat.  

Modell 2 har skattningar som inte är signifikanta, vilket kan tyda på en modell som inte är 

fullständig. Anledningen kan vara uteslutande av en viktig variabel eller felaktigt sammansatt 

modell i form av fel variabler. Detta påverkar alla skattningar i modellen och resultaten blir 

osäkra.   
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6. Samhällsekonomisk värdering 
För att belysa det samhällsekonomiska perspektivet utförs ett teoretiskt experiment, vilket 

inte kommer genomföras i praktiken. Tanken är att jämföra ekonomisk nedgång mot 

räddade liv i trafiken och de ekonomiska följderna. Studien visar att det kan finnas ett 

samband mellan arbetslöshet och antalet omkomna i trafiken i Sverige, en ökning i 

arbetslöshet bidrar till en minskning av antalet dödsolyckor. Detta kapitel belyser de 

samhällsekonomiska följderna av en ekonomisk nedgång. 

 

Den samhällsekonomiska värderingen studeras utifrån en cost-benefit analys (kostnad-

nyttoanalys). Cost-benefit analys innebär samhällsekonomiska beräkningar av externa 

intäkter och kostnader för ett visst projekt. Intäkterna viktas mot kostnaderna för att avgöra 

om projektet är samhällsekonomiskt lönsamt (Mattsson, 1988, ss. 1-9). I detta fall är 

projektet en styrning av konjunkturen. Vilket innebär en beslutsfattare som har kontroll över 

konjunkturen och kan styra den helt och hållet för att driva ekonomin till en lågkonjunktur. 

Lågkonjunktur, genom ökad arbetslöshet, tyder enligt studien på minskat antal omkomna i 

trafiken.  

 

Cost-benefit analyser sker i olika steg, huruvida många stegen är skiljer sig åt beroende på 

vilken forskare som tillfrågas. Mattson hävdar på nio olika steg, studien kommer enbart 

diskutera de som ska användas. Välfärdsekonomiska utgångspunkter är det första 

(Mattsson, 1988, s. 13); 

”Är det samhällsekonomiskt lönsamt med en lågkonjunktur under ett år, för att minimera 

antalet omkomna i trafiken?” 

Steg två innebär en beskrivning av projektet som är viktig att följa resten av projekttiden 

(Mattsson, 1988, ss. 13-14). Projektet omfattar ett år och alla dödsolyckor i trafiken i Sverige 

under detta år. Utgångspunkten är dagens trafiksäkerhet och den rådande konjunkturen.  

Vidare identifieras projektets externa effekter i form av kostnader och intäkter (Mattsson, 

1988, s. 14). De externa kostnader som uppstår i detta projekt, styrning av konjunkturen till 

en lågkonjunktur genom ökad arbetslöshet, är minskad välfärd i samhället och sämre 

välmående bland befolkningen. Antagandet om sämre välmående kommer från att personer 

som blir och är arbetslösa antas må psykiskt sämre än personer som har anställning. Den 

psykiska ohälsan kan komma av försämrad ekonomi, utanförskap och allmän stress över sin 
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livssituation. Trafiken antas minska vilket leder till sparade liv i trafiken i Sverige, detta är de 

externa intäkterna. 

De externa effekterna kvantifieras och värderas. Kvantifiering är en separat beräkning av de 

externa effekterna i antal och därefter värderas kvantifieringen i kronor och ören om det 

finns en fungerande marknad och därmed ett marknadspris (Mattsson, 1988, ss. 14-15). I 

denna studie kommer de flesta externa effekter inte vara värderingsbara, vilket innebär att 

de endast kommer att kvantifieras. Studien inkluderar inte något steg från detta med 

anledning av icke värderade externa effekter (Mattsson, 1988, ss. 15-17). 

 

Vid en samhällsekonomisk analys är det viktigt att beakta de externa effekterna. I denna 

studie är de externa kostnaderna med en styrning av konjunkturen, genom ökad 

arbetslöshet, försämrad välfärd genom lägre inkomst för befolkningen samt sämre 

välmående för de arbetslösa. Trots icke statistiskt säkerställda värden att arbetslöshet 

påverkar antalet omkomna i trafiken studeras arbetslöshet i cost-benefit analysen. De 

externa intäkterna av en lågkonjunktur är räddade människoliv i trafiken, vilket i sin tur 

bidrar till minskade sjukvårdskostnader samt produktionstillskott i form av fler arbetsföra 

personer. Sjukvårdskostnaderna antas minska eftersom färre olyckor sker. Intäkterna för 

sjukvårdskostnader måste vägas mot minskat välmående hos de arbetslösa, vilket kan 

innebära sjukvårdskostnader i form av bland annat psykologbesök. 

 

En arbetslös person finns tillgänglig för arbetsmarknaden och bidrar till produktionstillskott 

som inte kan utnyttjas. Alla externa effekter har inte ett monetärt värde (Mattsson, 1988, s. 

64), produktionstillskott och välfärd är exempel på effekter som inte har ett monetärt värde i 

detta fall.  

 

Enligt studien kan en ökning i arbetslöshet leda till en minskning i antalet omkomna i trafiken 

i Sverige. En procentuell ökning i antalet arbetslösa från år 2011 bidrar till ungefär 46 653 

färre personer i arbete (Statistiska centralbyrån). Om det fanns beslutsfattare som kunde 

styra över och påverka arbetslöshetsgraden i landet så att antalet dödsolyckor i trafiken 

minskade skulle, enligt skattningarna i studien, en ökning i arbetslöshet med en enhet (en 

procent), allt annat lika, kan leda till en minskning i antalet omkomna med ungefär 8 

personer. För att nollvisionen ska uppnås genom ökad arbetslöshet krävs stora 
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neddragningar inom arbetslivet. År 2011 var arbetslösheten 7,6%, för att uppnå nollvisionen 

år 2012 genom ökad arbetslöshet, allt annat lika, krävs en ökad arbetslöshet med 45,3%. 

Detta innebär en total arbetslöshet på 52,9% år 2012, vilket medför att mer än hälften av 

Sveriges arbetsföra befolkning är arbetslösa. Som beslutsfattare är det svårt att väga 

människoliv mot de externa effekter som kommer av stor arbetslöshet.  

 

Värdering av ett människoliv gentemot ökad arbetslöshet, som bidrar till minskad välfärd 

och sämre hälsosituation, är en svår avvägning. Ett människoliv är ovärderligt, men ett 

statistiskt liv i trafiken är enligt SIKA värt 17 511 000 SEK. Statistiskt liv är ett genomsnitt över 

betalningsviljan hos en trafikant för att minska risken att omkomma i trafiken. Värderingen 

inkluderar inte vad och hur mycket de omkomna kommer bidra till landets välfärd. I och med 

att det är ett genomsnitt tas inte hänsyn till åldern på den omkomna. En ung person kan 

tänkas bidra mer till samhället än en äldre person. En känslighetsanalys rekommenderas till 

värderingen av ett människoliv i trafiken för att variationer i trafikantens värdering med 

säkerhet kommer inkluderas. Intervallet bör enligt SIKAs undersökning omfatta 10 till 30 

miljoner SEK (SIKA, 2002, ss. 95-96). 

 

En styrning till lågkonjunktur, genom en procentuell ökning i arbetslöshet, är inte 

samhällsekonomiskt lönsamt. Ökningen medför ungefär 47000 fler arbetslösa. De externa 

effekter som uppstår från detta går inte att värdera i monetäriska termer i denna studie. 

Teoretiskt kan de externa kostnaderna antas vara högre än de externa intäkterna, 47000 

arbetslösa jämfört med 8 räddade liv i trafiken. De 8 sparade människoliven kan bidra till 

ökad välfärd och ökat välmående, i och med att de antas vara arbetsföra samt att anhöriga 

får behålla personen i livet. Däremot minskas välfärden för de 47000 som blir arbetslösa och 

deras hälsosituation försämras. Rekommendationen till beslutfattarna är att en ökning i 

arbetslöshetsgraden med en procentenhet inte är samhällsekonomiskt lönsamt för att spara 

liv i trafiken. Å andra sidan är ett liv ovärderligt och allt som kan förhindra en trafikolycka är 

värt att satsa på.  



 

36 
 

7. Slutdiskussion 
De två testade modellerna är av dynamisk karaktär, vilka har testats för seriell korrelation. 

Resultaten visar ingen seriell korrelation. 

De flesta koefficienterna, som samtliga består av tidsseriedata, är icke stationära, vilket har 

kontrollerats för innan skattning genomförts. Vidare är de icke stationära variablerna 

kointegrerade med de andra icke stationära variablerna i modellerna, vilket medför att 

skattning med OLS har kunnat genomföras.  

 

Resultaten indikerar på liknande resultat som tidigare forskning, trots skilda metoder, 

tillvägagångssätt och undersökning i olika länder. Syftet med studien var att undersöka om 

konjunkturen, genom proxyvariabler, påverkar antalet omkomna i trafiken. Är lågkonjunktur 

bra för trafikdödligheten i Sverige? Studien tyder på att minskad arbetslöshet har en negativ 

inverkan på antalet omkomna i trafiken i Sverige, dock är koefficienten inte signifikant. 

Vidare leder det till att en lågkonjunktur kan vara bra för antalet omkomna i trafiken, vilket 

även styrks i tidigare forskning. Tidsförskjuten BNP per capita visar däremot icke signifikanta 

resultat och påverkar inte trafikdödligheten.  

 

Modellerna som skattats visar icke signifikanta värden för den oberoende koefficienten 

tidsförskjuten BNP per capita samt arbetslöshet. Det indikerar inte någon effekt på antalet 

omkomna i trafiken, dock är arbetslöshet signifikant på 12,1% och kan ha negativ påverkan 

på antalet omkomna i trafiken i Sverige. Det innebär att arbetslöshet kan användas som 

styrmedel för konjunkturen och därmed påverka antalet dödsolyckor i trafiken i Sverige. Ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv är en ökning i arbetslöshet inte ekonomiskt lönsamt. 

I den samhällsekonomiska analysen är de externa kostnaderna minskad välfärd samt 

försämrat välmående hos de arbetslösa och de externa intäkterna räddade människoliv i 

trafiken. Ett människoliv är ovärderligt, men ett statistiskt liv i trafiken är enligt SIKA värt 

17 511 000 SEK. Värderingen inkluderar inte vad den omkomne kommer bidra till landets 

välfärd i framtiden (SIKA, 2002, ss. 95-96). 

En styrning mot lågkonjunktur ett år, genom en procentuell ökning i arbetslöshet, för att 

rädda liv i trafiken är inte lönsamt ekonomiskt. Dock kan ett människoliv inte mätas i pengar, 

vilket gör beslutet svårt. 
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I framtiden skulle det vara intressant med en mer omfattande studie inom ämnet. En studie 

som innefattar data från en längre tidsperiod samt inkluderande av fler förklaringsvariabler. 

Om denna framtida studie skulle indikera på ett samband mellan konjunkturen och antalet 

omkomna i trafiken i Sverige vore det intressant att fråga beslutsfattare om de skulle vidta 

några åtgärder för att styra konjunkturen mot lågkonjunktur.   
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Bilaga 1 – LMSC-test för ursprungsmodellerna 

 LM = N *    

Modell 1 1,188 

Modell 2 0,726 

Bilaga 2 – Durbin Watson-test för de transformerade modellerna 
Modell 1, transformerad: 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,845
a
 ,715 ,670 84,780 ,832 

a. Predictors: (Constant), Alkohollag, Alkoholkonsumtion, Arbetslöshet 

b. Dependent Variable: Antal omkomna 

 

Modell 2, transformerad: 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,862
a
 ,743 ,703 80,474 ,727 

a. Predictors: (Constant), Alkohollag, Alkoholkonsumtion, BNP per capita Lag 

b. Dependent Variable: Antal omkomna 

 

Bilaga 3 – Dickey-Fuller-test 

Variabel T-värde 

Antal omkomna (med trend) 2,450 

Laggat antal omkomna (med trend) 2,450 

Arbetslöshet 2,804 

Laggad BNP per capita (med trend) 1,693 

Alkoholkonsumtion (med trend) 3,297 
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Bilaga 4 – Kointegration för ursprungsmodellerna 
Modell 1: 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -4,572 8,250  -,554 ,586 

Lag(RES_1,1) -1,076 ,194 -,779 -5,556 ,000 

a. Dependent Variable: Förändring residualerna 1 

 

Modell 2: 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -6,595 8,598  -,767 ,452 

Lag(RES_1,1) -1,155 ,179 -,822 -6,462 ,000 

a. Dependent Variable: FörändRES_1 

Bilaga 5 – Durbin-Watson-test för de transformerade modellerna som 

numera visar förändringen i variablerna 
Modell 1: 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,547
a
 ,300 ,226 42,278 2,050 

a. Predictors: (Constant), Föränd alk.kons, Föränd Arb.löshet 

b. Dependent Variable: Föränd Ant Omk 

 

Modell 2: 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,530
a
 ,281 ,205 42,836 1,733 

a. Predictors: (Constant), Föränd alk.kons, Föränd BNP p.c. Lag 

b. Dependent Variable: Föränd Ant Omk 

 


