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Sammanfattning 
 

Trafikolyckor är ett stort problem världen över och i en rapport från WHO, skriven av Peden 
et al. 2004, nämns det att totala antalet dödsolyckor och skador i trafiken väntas öka med 65 
procent mellan 2000 och 2020 om inga åtgärder sätts in.  

En åtgärd för att få ner olyckstalen i trafiken är att minska hastigheterna och en tänkbar 
lagändring är att ge ökade straff för hastighetsöverträdelser. Tidigare studier har dock inte 
visat på någon entydig negativ effekt på hastigheterna av böteshöjningar. Trots detta 
genomfördes en dubblering av bötesbeloppen för fortkörning i Sverige 1 oktober 2006. 

 Denna studies syfte är att undersöka effekterna av denna böteshöjning. En teoretisk modell 
utformades som förklarar hur en rationell förare väljer hastighet i trafiken. Därefter gjordes 
ett tillägg i modellen som kan förklara icke rationella hastighetsval. Ett naturligt experiment 
genomfördes med hjälp av data före och efter böteshöjningen för att utröna böteshöjningens 
effekt på hastigheterna. Eftersom det visat sig att den subjektiva upptäcktsgraden är central 
vid hastighetsvalet gjordes också en enkätundersökning i syfte att se vilka bakgrundsvariabler 
hos förarna som påverkar denna.  

Resultaten indikerar att böteshöjningen 2006 har haft en permanent negativ effekt på antalet 
dödsolyckor. Dock bör man ha i åtanke att sannolikt har även säkerhetsåtgärderna i form av 
utbyggandet av det mötesfria vägnätet påverkat antalet dödsolyckor. Även om det ligger nära 
till hands att även hastigheterna har minskat efter böteshöjningen kan detta inte fastslås med 
säkerhet. Det visade sig även att kvinnor anser att risken att åka fast för fortkörning (subjektiv 
upptäcktsgrad) är högre än vad männen anser. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Förord 
Jag vill tacka min handledare Tomas Sjögren för insiktsfulla synpunkter och en givande 
handledningsprocess. Processen har varit givande dock vill jag även mena att nedanstående 
citat av William James har varit på besök då och då. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och syfte 

Den första bilolyckan med dödlig utgång i Storbritannien ägde rum 1896 och offret Bridget 
Driscoll avled efter att ha blivit påkörd av en bil (trauma.org). Obducenten sa vid 
dödförklaringen ”jag hoppas att denna typ av nonsens aldrig kommer hända igen”(6:e stycket: 
trauma.org).1 Obducenten fick inte rätt, idag är verkligheten en annan och 2004 dog ca 1,2 
miljoner människor och 50 miljoner skadades i trafikolyckor världen över (Peden et al., 2004). 
En av de främst bidragande orsakerna till olyckor är för höga hastigheter och enligt 
Trafikverket skulle mer än 100 liv sparas per år i Sverige förutsatt att 
hastighetsbegränsningarna hölls (TrafikverketA). All trafiksäkerhetspolitik skall idag färgas av 
den så kallade Nollvisionen; ett riksdagsbeslut taget 1997. I den föregående propositionen 
(prop. 1996/97:137 s. 3) står det: 

”Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten föreslås vara att ingen skall dödas eller skadas 
allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet.” 

I tabellen nedan återfinns statistik för antalet döda i trafiken mellan åren 2003-2010 
(TrafikveketB). 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antal döda 529 480 440 445 471 397 358 266 

Tabell 1. Antal dödsolyckor i trafiken. 

I sammanfattningen av departementspromemorian till den ovan nämnda propositionen 
(prop. 1996/97:137) påpekas det att risken att dödas eller skadas i trafiken främst är ett 
individrelaterat problem då brister i den enskilde trafikantens vilja och förmåga leder till 
trafikolyckor. Därför bör man rikta in sig på att ändra den enskilde trafikantens beteende för 
att reducera antalet dödsolyckor. Tidigare forskning har kunnat påvisa ett samband mellan 
hög hastighet och omfattningen av olyckor (Elvik et al., 2004). Bland annat har tidigare studier 
fastslagit att en minskning av medelhastigheten med 1 km/tim leder till en reducerad 
olycksrisk i storleksordningen 2-3 procent (MASTER konsortium, 1998). Utifrån detta skulle 
det vara lämpligt att försöka få ner hastigheterna på vägarna. Dock måste man ha i åtanke att 
sänkta hastigheter även påverkar samhället negativt då restiderna förlängs. Därför är det inte 
ekonomiskt försvarbart att sänka dem till vilket pris som helst.  

En åtgärd för att sänka hastigheterna vore att höja sanktionerna till förare som överstiger den 
tillåtna hastigheten. Tidigare forskning ger dock inga tydliga resultat på att en höjning av böter 
leder till lägre hastigheter. Exempelvis så fördubblades böterna för hastighetsöverträdelser i 
Texas för att uppnå en säkrare arbetsmiljö vid vägarbeten. När Ullman et al. (1999) studerade 
hastigheterna, innan och efter böteshöjningen, kunde inga tydliga effekter på hastigheterna 
påvisas. Vid fyra av nio mätstationer var medelhastigheten oförändrad och på resterande 
stationer var det blandade effekter. Endast på en sträcka kunde en signifikant minskning av 
hastigheten påvisas. Några effekter på hastigheten påvisades inte heller i Sverige på 1980-
                                                           
1 Översatt från: “I trust that this sort of nonsense will never happen again”. 
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talet då böterna för fortkörning fördubblades. I studien genomförd av Åberg (1999) gjordes 
även intervjuer med bilister, vilka visade att innan böteshöjningen var det bara ett fåtal som 
trodde att ändringen skulle leda till en hastighetssänkning. 

I Norge, där böterna har fördubblats jämfört med 1995, har man gjort studier som kommer 
fram till liknande resultat; det vill säga att höjda böter inte leder till sänkta hastigheter (Elvik 
& Christensen, 2004). Dock finner man i den norska studien att på sträckor som har 
vägkameror (liknande ATK2-kameror som finns i Sverige) så leder bötesförändringen till 
minskade hastigheter. Förklaringen till skillnaderna tror man delvis kan förklaras av att 
upptäcktsgraden är större på sträckorna med kameror och att detta innebär att förarna väljer 
att hålla en lägre hastighet vilket resulterar i att effekten uteblir på de kamerafria sträckorna 
(Elvik et al., 2004). Guppy et al. (2004) finner att minskade hastigheter kan uppnås i de fall då 
bilförarens subjektiva uppfattning av att bli upptäckt för fortkörning är hög. 

Cedersund (2008) genomförde mätningar i Sverige både före och efter den kraftiga 
böteshöjningen 1 oktober 2006. Resultatet från den studien visade på en temporär minskning 
av medelhastigheten på 1,4 km/tim. Detta kan låta marginellt men Cedersund påpekar att det 
är en stor effekt då ingen fysisk åtgärd genomförts. I motsats till tidigare studier så var 
effekten större på kontrollsträckorna än på sträckorna med kameror. Detta förklaras med att 
respekten för ATK-kamerorna redan var hög bland de svenska förarna innan böteshöjningen.  

Forskning har visat att unga förare mellan 16-25 år löper större risk att råka ut för trafikolyckor 
beroende på deras riskfyllda körning, framförallt då de tenderar att köra för fort, hålla för 
korta avstånd och göra farliga omkörningar (Jonah, 1986). Groeger och Browns (1989) studie 
visar också att unga män är inblandade i fler olyckor. Rienstra och Rietveld (1996) konstaterar 
också att yngre förare, män och förare med hög inkomst har en benägenhet att oftare 
överskrida den angivna hastigheten. I en stor dansk undersökning innehållande data från 
60 000 bilresor kom man fram till att män tenderar att köra snabbare än kvinnor samtidigt 
som förarens ålder är negativt korrelerad med att köra fort (Fosgerau, 2005). En möjlig 
förklaring till att förare kör för fort är att föraren njuter av det (Rienstra & Rietveld, 1996). 
Möjligtvis är det så att yngre förare njuter mera av höga farter och jämfört med övriga Europa 
tenderar svenskar att njuta mer av fortkörning (Svensson, 2005).3 Dessutom ses fortkörning 
som acceptabelt bland flertalet trafikanter (Hills et al., 1993).   

Fortkörningsbeteendet försöker polisen motverka genom olika kontroller och 
upprätthållande av en god trafikmiljö. I Sverige används idag så kallade 
punkthastighetsmätningar (punkt ATK)4 i kombination med att polisen genomför tillfälliga 
hastighetsmätningar med laser på olika platser. Utredningar har genomförts för att se över 
möjligheten att införa så kallade automatiska medelhastighetsmätningar (sträck ATK) i 
Sverige. Det fanns 1100 trafiksäkerhetskameror 2011 som är placerade på vägtrafiksträckor 
som är högt olycksdrabbade eller som uppfattas som olycksbenägna (TrafikverketA). I enlighet 
med tidigare underökningar är risken att bli upptäckt vid hastighetsöverträdelse central vid 
                                                           
2 ATK står för Automatisk Trafiksäkerhets Kontroll. 
3 Tillsammans med danskar, polacker och cyprioter ligger svenskarna  i Europatoppen vad gäller att uttrycka 

sin uppskattning av fortkörning. 
4 Hastigheten mäts endast vid en punkt. Jämför sträck ATK där den mäts mellan två punkter. 
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hastighetsval.  En bilförares risk att åka fast för fortkörning var 2001 en bot var 30:e år (Nilsson 
et al., 2001), vilket kan ses som den objektiva upptäcksgraden. Dock är förarens subjektiva 
upptäcktsrisk av större intresse då denna påverkar den enskilde förarens hastighetsbeslut.  
Något som påverkar denna är det svenska systemet som fortfarande bygger på ett föraransvar 
och inte som i exempelvis England där man har ett ägaransvar (Larsson & Gustafsson, 2005). 
Detta innebär att polisen i Sverige måste kunna identifiera vem som framförde fordonet vid 
överträdelsen, något som visat sig leda till identifieringsproblem och procenten för antal 
bötesbelagda/antal fotograferade var enbart 30-33 procent under början av 2011 
(Sydsvenskan, 2011). Svensson (2005) kommer fram till att svenska förare underskattar den 
subjektiva upptäcktsgraden och med detta i åtanke kan man fråga sig om höjda böter 
verkligen är rätt metod för att få ner hastigheterna. Kanske vore det effektivare att öka 
förarnas subjektiva upptäcktsgrad? 

Detta till trots så genomfördes en kraftig böteshöjning i Sverige 2006.5 Den främsta 
motiveringen bakom beslutet var att man ville undvika en urholkning av bötesstraffet samt 
att man ville undvika tätt återkommande höjningar av bötesbeloppen (Regeringens 
proposition, 2004). Frågan är då om en böteshöjning påverkar förarnas beteende så att de 
sänker hastigheterna?  

På 1950 och 60-talet var den dominerande synen på brott att dessa i stor utsträckning 
berodde på psykiska sjukdomar och socialt förtryck (Becker, 1992). Dock tror jag att detta 
synsätt är mer relevant för grövre brott som exempelvis rån, mord och misshandel. Inom delar 
av nationalekonomin finns en syn på att brottsliga gärningar är en fråga om rationella beslut. 
Enligt Becker (1985) kan incitamentsfrågan om att vara laglig eller olaglig jämföras med en 
student som står inför ett studieval. Majoriteten söker sig till utbildningar som ger en hög 
förväntad framtida lön och analogt kommer då individen att genomföra brott om de 
förväntade intäkterna är höga i förhållande till kostnaderna. Inom trafiken skulle då 
fortkörning vara ett resultat av en rationell process där utfallet är ett väl avvägt beslut. Om 
detta är fallet bör både bötesbeloppen och den subjektiva upptäcktsgraden påverka den 
rationelle förarens beslut men om föraren inte agerar rationellt blir utfallet ett annat. Genom 
att utforma en modell som baseras på rationella val kan vi beskriva hur rationella förare 
förväntas bete sig i verkligheten. 

Syftet med studien är att presentera en framarbetad teoretisk modell som kan beskriva hur 
en rationell bilförare agerar i fortkörningssammanhang samt vilka effekter höjda böter, ökad 
risk att åka fast, inkomst och andra bakgrundsvariabler kan ha på valet av hastighet. Modellen 
används sedan även för att förklara icke rationella hastighetsval. 

Med den teoretiska modellen som grund kommer ett naturligt experiment att genomföras i 
syfte att ta reda på vilka effekter böteshöjningen gav på hastigheterna. Det naturliga 
experimentet jämför data på antalet dödsolyckor, då hastighetsstatistik saknades, före och 
efter höjningen den 1 oktober 2006. I kombination med data på förklaringsvariabler dras 
sedan slutsatser om rationalitet och böternas effekt med hjälp av den teoretiska modellen. 
En enkätundersökning genomförs också med intentionen att ta reda på vilka 

                                                           
5 Se bilaga B för diagram med höjningarna. 
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bakgrundsvariabler hos förarna som påverkar den subjektiva upptäcktsgraden. Detta görs då 
den subjektiva upptäcktsgraden visat sig vara en central faktor vid hastighetsvalet. Studiens 
två huvudfrågor rör därav böternas effekt på hastigheterna samt frågan vilka 
bakgrundsvariabler som utmärker förare med en låg subjektiv upptäcktsgrad.  

Ämnet har hög relevans då forskning inom området i slutändan handlar om att generera 
kunskap som kan rädda liv. Bidraget till forskningen är analysen av vilka bakgrundsvariabler 
hos föraren som påverkar en låg subjektiv upptäcktsgrad.   

 

1.2 Disposition 

Inledningsvis i avsnitt två beskrivs en teoretisk modell för fortkörning. Modellen baseras på 
rationella val där föraren maximerar sin nytta givet en restriktion. Därefter görs ett tillägg i 
modellen som kan förklara förekomsten av icke rationella val.  

Därefter presenteras de två empiriska modellerna, data och resultat i avsnitt tre. Avsnittet är 
indelat i två delar, ett naturligt experiment och en enkätundersökning. Först presenteras det 
naturliga experimentet som används för att undersöka böternas effekt på hastigheterna, via 
antalet dödsolyckor och detta görs genom en multipel linjär regression. Sedan presenteras 
enkätundersökningen, vilken används vid analysen av eventuella skillnader mellan förare som 
har låg respektive icke låg subjektiv upptäcktsgrad.    

I avsnitt fyra analyseras resultaten och uppsatsen avslutas med en diskussion av resultaten 
och arbetet som helhet i avsnitt fem. 
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2 Teori 
Vi kan betrakta fortkörning på två olika sätt. Antigen ser man valet av hastighet som ett 
rationellt val eller som ett icke rationellt val. Det icke rationella valet kan då förklaras av att 
föraren tar ett beslut då han är upphetsad av den höga hastigheten och värderar böterna 
felaktigt. Inledningsvis presenteras en modell för rationella val. Sedan följer ett tillägg i 
modellen som kan förklara icke rationella val. 

 

2.1 Modell för rationella val 

Låt oss betrakta en bilförare som väljer hur fort han/hon vill framföra sitt fordon. Individens 
nytta kan beskrivas med en funktion 𝑢(𝑐, 𝑅, 𝑧) där 𝑐 är individens konsumtion, 𝑅 är ett mått 
på hur mycket man väljer att överstiga den angivna hastigheten och 𝑧 är en vektor med 
individens bakgrundsvariabler. Detta innebär att individen erhåller nytta av konsumtion och 
fortkörning samt att nyttan beror på vem individen är. Individen väljer hur fort han/hon vill 
köra för att uppnå största möjliga nytta.  Nyttan antas öka med konsumtion och fortkörning 
𝜕𝑢

𝜕𝑐
,

𝜕𝑢

𝜕𝑅
  > 0 (𝑢𝑐,𝑢𝑅 > 0), då studier av Rienstra och Rietveld (1996) och Svensson (2005) visat 

att förare njuter av fortkörning. Marginalnyttan av konsumtion och fortkörning är dock 

avtagande 
𝜕2𝑢

𝜕𝑐2 ,
𝜕2𝑢

𝜕𝑅2 < 0  (𝑢𝑐𝑐, 𝑢𝑟𝑟 < 0). Den subjektiva upptäcksgraden har också visat sig ha 

betydelse för hastighetsvalet (Elvik et al., 2004; Guppy et al., 2004). Individens subjektiva 
värdering av risken att åka fast ges av sannolikheten 𝑝 där 0 < 𝑝 < 1 och denna antas vara en 
funktion av antal poliser 𝑛, antal fartkameror 𝑘 och en vektor med bakgrundsvariabler 𝑔. Den 

subjektiva sannolikheten ges då av 𝑝 = 𝑓(𝑛, 𝑘, 𝑔), där 
𝜕𝑝

𝜕𝑛
,

𝜕𝑝

𝜕𝑘
> 0 (𝑝𝑛, 𝑝𝑘 > 0), vilket innebär 

att fler poliser och kameror på vägarna ökar risken att bli upptäckt för fortkörning och detta 
göra att förarens subjektiva upptäcktsgrad stiger. 

Förarens budgetrestriktion ser olika ut beroende på om han/hon bötfälls eller inte. Om 
föraren klarar sig så kan denne konsumera hela inkomsten 𝑚, det vill säga 𝑐 = 𝑚, men vid 
böter reduceras budgetrestriktionen med bötesbeloppet 𝑏 × 𝑅, där 𝑏 är en böteskoefficient 
och 𝑅 är ett mått på hur mycket för fort man kört. Budgetrestriktionen blir då 𝑚 − 𝑏 ∙ 𝑅. Detta 
betyder att man får betala böter linjärt i förhållande till den överstigna hastigheten. Det 
svenska bötessystemet är inte linjärt men denna förenkling görs i syfte att passa in i modellen.  

Om föraren väljer att överstiga hastigheten finns två olika utfall. Antigen åker han/hon fast 
för fortkörning eller så undgår föraren upptäckt. Förarens uppskattade sannolikhet att åka 
fast anges av den subjektiva upptäcktsgraden 𝑝 och sannolikheten att föraren undgår att bli 
upptäckt vid fortkörningen ges då av 1 − 𝑝. Substituerar vi in budgetrestriktionerna i förarens 
direkta nyttofunktion kan vi definiera den förväntade nyttan som följer:6 

 𝐸(𝑢) = (1 − 𝑝) 𝑢(𝑚, 𝑅, 𝑧) + 𝑝𝑢(𝑚 − 𝑏 ∙ 𝑅, 𝑧)    
(1)  

                                                           
6 Föraren antas inte uppleva någon nytta av fortkörningen om han/hon åker fast. Denna förenkling har gjorts 

för att få en tydligare modell.  
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Förarens beslut grundar sig på att maximera den förväntade nyttan med avseende på 
hastigheten. Förstaordningsvillkoret för maximum blir: 

 
𝜕𝐸(𝑢)

𝜕𝑅
 = (1 − 𝑝)

𝜕𝑢

𝜕𝑅
− 𝑝

𝜕𝑢

𝜕𝑐
∙ 𝑏 = 0          (2) 

Detta innebär att i optimum är marginalnyttan av att köra för fort lika stor som 
marginalkostnaden, uttryckt nyttotermer, för att köra för fort.   

Hur mycket man väljer att överstiga den angivna hastigheten 𝑅 beror då på den subjektiva 
sannolikheten att åka fast 𝑝, bötesbeloppet 𝑏, individens inkomst 𝑚 och en vektor av 
bakgrundsvariabler z dvs. 𝑅(𝑝, 𝑏, 𝑚, 𝑧).  För att utröna hur ändringar i 𝑝, 𝑏 och 𝑚 påverkar 𝑅 
genomförs komparativ statistik. 

Detta görs genom att differentiera förstaordningsvillkoret (ekvation 2) med avseende på 

variablerna som ändras (𝑝, 𝑏, 𝑚) och 𝑅. Notera att  
𝜕2𝐸(𝑢)

𝜕𝑅2
 är teckenbestämd (negativt) då 

andraderivatan är negativ i maximum. 

Vi börjar med att titta på hur föraren väljer hastighet om risken att åka fast ökar. Vi genomför 
då ovanstående beräkning och skriver om den så att: 

 
𝜕𝑅

𝜕𝑝
= − 

(−
𝜕𝑢

𝜕𝑅
−𝑏∙

𝜕𝑢

𝜕𝑐
)

𝜕2
𝐸(𝑈)

𝜕𝑅2

<  0    (3) 

Detta innebär att den rationelle föraren sänker hastigheten när den subjektiva 
upptäcktsgraden ökar. Om exempelvis antalet fartkameror ökar så ökar risken för föraren att 
upptäckas och som en reaktion sänker han/hon hastigheten. 

Hur reagerar den rationelle föraren vid en böteshöjning?  

 
𝜕𝑅

𝜕𝑏
=  − 

(−
𝜕𝑢

𝜕𝑐
∙𝑝+𝑝𝑅∙

𝜕2
𝑢

𝜕𝑐2 )

𝜕2
𝐸(𝑢)

𝜕𝑅2

<  0      (4) 

Den rationelle föraren sänker då hastigheten då den förväntade kostnaden har ökat.  Detta 
skulle innebära att hastigheterna har sjunkit i Sverige efter den kraftiga böteshöjningen om 
antagandena i min teoretiska modell håller. 

Till sist, hur agerar då den rationelle föraren om inkomsten ökar?  

 
𝜕𝑅

𝜕𝑚
=  − 

(1−𝑝)∙
𝜕

2
𝑢

𝜕𝑅𝜕𝑚
−𝑝𝑏∙

𝜕
2

𝑢

𝜕𝑐2

𝜕2
𝐸(𝑢)

𝜕𝑅2

  = ⋛ 0 (5) 

Effekten har olika tecken beroende på vilket tecken 
𝜕2𝑢

𝜕𝑅𝜕𝑚
 har. Vi börjar med att titta på fallet 

då 
𝜕2𝑢

𝜕𝑅𝜕𝑚
 är = 0. Detta innebär att 

𝜕𝑅

𝜕𝑚
> 0. I detta fall väljer föraren att köra fortare vid en 

inkomstökning. Detta kan förklaras av att de eventuella böterna inte påverkar föraren lika 

mycket då han har en större betalningsförmåga. Samma resultat erhålls om 
𝜕2𝑢

𝜕𝑅𝜕𝑚
> 0.  
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Om däremot 
𝜕2𝑢

𝜕𝑅𝜕𝑚
 < 0 beror effekten på förhållandet mellan 

𝜕2𝑢

𝜕𝑅𝜕𝑚
 och 𝑝𝑏 ∙

𝜕2
𝑢

𝜕𝑐2 . Mest troligt 

är det att 
𝜕𝑅

𝜕𝑚
> 0, så fortsättningsvis antas detta gälla.  

Hypoteserna gällande en rationell förare ser då ut enligt följande: 

 

 En ökning av böterna 𝑏 leder till en sänkning av hastigheten. 
 

 En ökning av inkomsten 𝑚 leder till en hastighetsökning.  
 

 En ökning och av den subjektiva upptäcksgraden 𝑝 leder till en sänkning av 
hastigheten. 
 

Detta innebär att om förarna beter sig rationellt skulle böteshöjningen den 1 oktober 2006 
leda till lägre hastigheter på vägarna. Detta kommer att testas i det naturliga experimentet 
som presenteras längre fram.   

Då en högre subjektiv upptäcktsgrad vore bra för trafiksäkerheten kommer jag även att 
koncentrera mig på vad som utmärker förare med en låg subjektiv upptäcktsgrad. Detta bör 
vara kritiskt för att införa andra åtgärder än böter i framtiden för att få dessa förare att sänka 
hastigheterna. 

 

 

2.2 Icke rationella val 

Föraren kan också göra ett icke rationellt val. Hastighetsbeslutet kan påverkas av en 
upphetsning som uppnås under den höga farten. Detta gör att föraren tar ett icke rationellt 
beslut då dennes nytta beror var i tiden hon/han befinner sig. Innan resan skulle han ha gjort 
ett annat hastighetsval än det han gör under upphetsning (icke rationella) samtidigt som han 
efter resan ångrar hastighetsvalet. 

Betrakta följande tidslinje: 

                                                                                    t 

0                                   1                                        2 

där tidpunkten 0 är innan hastighetsbeslutet, tidpunkt 1 är vid hastighetsbeslutet och 
tidpunkt 2 är efter hastighetsbeslutet. Antag att föraren skulle ange sitt kommande 
hastighetsval redan innan avresan, dvs. under period 0. Han utgår då ifrån den förväntade 
nyttan i ekvation 1:  (𝑢) = (1 − 𝑝) 𝑢(𝑚, 𝑅, 𝑧) + 𝑝𝑢(𝑚 − 𝑏 ∙ 𝑅, 𝑧) och gör ett rationellt 
hastighetsval. Vi förflyttar oss nu till tidpunkt 1 där föraren sitter i bilen och kör. När farten 
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stiger upplever han en upphetsning av den höga farten vilket leder till att han värderar den 
omedelbara nyttan (hög fart) väldigt högt i förhållande till den uppskjutna onyttan (böterna). 
Detta kan illustreras av följande ekvation: 

 𝐸(𝑢) = (1 − 𝑝) 𝑢(𝑚, 𝑅, 𝑧) + (𝛽 )𝑝𝑢(𝑚 − 𝑏 ∙ 𝑅, 𝑧)      (7)   

Där 𝛽 är en form av extra diskontering. Detta gör att föraren väljer en högre hastighet än vad 
han hade ”tänkt” att hålla. Annorlunda uttryckt är 𝛽 ett index på hur individen uppskattar 
omedelbar nytta. Detta innebär att omedelbar nytta (njutning av hög fart) värderas 1/ 𝛽 högre 
än förskjuten nytta (eventuella böter). Föraren diskonterar böterna ”hårdare” och 
undervärderar då dess onytta jämfört med vad han/hon skulle ha gjort under ett rationellt 
beslutsfattande och detta leder till en högre hastighet. 

Det kan även ses som ett impulsivt val då föraren tar ett snabbt beslut. Ett impulsivt val 
inträffar då individen som är bekant vid de förväntade utfallen väljer det mindre lönsamma 
alternativet. Detta sker då den förväntade framtida kostnaden (böterna) diskonteras hårt 
(Ainslie, 1975).  

Resultaten från den komparativa statistiken för den rationella modellen gäller även i denna 
modell. Dock uppstår skillnader i vilken hastighet föraren väljer. Exempelvis så minskar både 
den rationelle och icke rationelle föraren hastigheten vid en böteshöjning. Dock minskar den 
sistnämnde hastigheten mindre då han/hon värderar den höga farten högre och 
bötesbeloppet mindre på grund av den hårda diskonteringen. 

3 Empirisk modell, data och resultat 

Detta avsnitt är indelat i två olika delar. Först beskrivs det naturliga experimentet och dess 
empiriska modell och data och sedan presenteras kritik mot det naturliga experimentet och 
resultaten från detsamma. I den tidigare framarbetade teoretiska modellen förklarades hur 
en rationell förare beter sig vid en böteshöjning. För att undersöka om den hypotesen håller 
empiriskt har ett naturligt experiment genomförts baserat på data före och efter 
böteshöjningen 2006. 

Därefter följer ett liknade upplägg för enkätundersökningen. Enkäten delades ut i Umeå, på 
universitetsområdet och i centrum, under två dagar vid månadsskiftet april/maj (2012). Enligt 
den framarbetade teoretiska modellen har den subjektiva upptäcktsgraden betydelse för 
hastighetsvalet, därav genomfördes enkätundersökningen i syfte för att se vad som påverkar 
denna. 

 

3.1 Naturligt experiment 
 

3.1.1 Naturligt experiment; Empirisk Modell och data   

För att undersöka böteshöjningens effekt på hastigheterna användes ett naturligt 
experiment. Syftet med experimentet är att ta reda på vilken effekt böteshöjningen hade på 
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hastigheterna. Då detaljerad statistik på hastigheter inte återfanns användes istället antalet 
dödsolyckor i trafiken som beroende variabel.7  

En multipel linjär regression genomförs i syfte att undersöka vilken effekt böteshöjningen och 
individens inkomst hade på hastigheterna, via antalet dödsolyckor. Vid analysen av 
böteshöjningens effekt på antalet dödsolyckor så har en dummyvariabel (före böteshöjningen 

och efter böteshöjningen) skapats.8 Andelen arbetslösa9 har valts som en oberoende variabel 
för att förklara antalet dödsolyckor.10 Hakim et al. (1988) menar att en ekonomisk 
förklaringsvariabel är tillräcklig då flera ofta leder till multikolinjäritet.11  Andelen arbetslösa 
kan ses som en förklaring till det ekonomiska förhållandet och speglar exempelvis disponibel 
inkomst, bruttonationalprodukten och konsumtion per capita (Hakim et al., 1988). Då en 
tidigare studie av Hoxie et al. (1984) visar att drivmedelskonsumtion är signifikant vid 
förklaringen av svåra trafikolyckor per capita har total volym utlevererad bensin använts som 
oberoende variabel. Den totala alkoholkonsumtionen har tidigare visat sig vara signifikant vid 
förklarandet av antal olyckor i trafiken (Hoxie, 1985; Loeb, 1987; Peltzman, 1975). Eftersom 
det varit bristfälligt med månadsstatistik för alkoholkonsumtion har istället antalet anmälda 
fall av rattfylleri använts som oberoende variabel. Givetvis behöver inte fler anmälda 
rattfyllerier innebära en högre alkoholkonsumtion, men variabeln borde höra ihop med 
alkoholkonsumtionen även om polisens nedlagda resurser påverkar antalet anmälda fall. 
Dessutom kan fler anmälda rattfyllerier ha en negativ effekt på antal olyckor då dessa 
anmälningar kan tänkas avbryta potentiella olycksfall. 

För att estimera böteshöjningens effekt på hastigheterna så skattas följande ekvation: 

 𝑌𝑖  =  𝛽𝑜  + 𝛽1𝐷1  +  𝛽2𝑙𝑒𝑣𝑏  +  𝛽3𝑎𝑟𝑏  +  𝛽4𝑟𝑎𝑡𝑡𝑓   + 𝜀          (8) 

Där 𝑦𝑖
12 = antal dödsolyckor i trafiken per månad, 𝐷1 = dummy variabel, där 𝐷1 = 0 innan 

böteshöjningen och 𝐷1= 1 efter böteshöjningen, 𝑙𝑒𝑣𝑏 = levererad bensin m3 per månad, 𝑎𝑟𝑏 = 
andel arbetslösa (%) och 𝑟𝑎𝑡𝑡𝑓 = antal anmälda fall av rattfylleri per månad. 

Böteshöjningen förväntas korrelera negativt med antalet olyckor enligt den framarbetade 
teoretiska modellen samt i linje med Cedersunds (2008) undersökning, även om den studien 
enbart kunde påvisa en temporär effekt.13 Dock råder en viss tveksamhet angående effekten 
av böterna då andra studier visat en utebliven effekt. I linje med Hoxies (1984) studie, som 
visar att en ökad bensinförbrukning leder till fler dödsolyckor, antas bensinvariabeln ha en 

                                                           
7 Detta motiveras med att tidigare studier (Elvik et al., 2004) har funnit att högre (lägre) hastigheter leder till 

fler (färre) olyckor, d.v.s. hastigheten tenderar att röra sig i samma riktning som antal olyckor. 
8 Kodades 1 (=efter böteshöjningen) from 2006-10. 
9 Andel av arbetskraften, 15-74 år. Hämtade från Ekonomifakta. 
10 BNP/capita hade varit en tänkbar variabel men har ej gått att få månadsvis statistik på. 
11 Detta är även en motivering till varför jag valt att ha med relativt få variabler i modellen. Då flertalet 

variabler haft väldigt hög korreleation. 
12 Förkortas senare som 𝑑ö𝑑𝑠. 
13 Om antagandet görs att lägre hastigheter leder till färre olyckor. 
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positiv effekt. Dessutom bör bränsleförbrukning korrelera positivt med antalet körda mil och 
en ökad bränsleförbrukning innebär då en ökad sannolikhet för att olyckor skall inträffa.14  

Variabeln för andelen arbetslösa antas ha ett negativt tecken framför sig i linje med tidigare 
studier (Partyka, 1984; Wagenaar, 1984) och i kombination med att en hög arbetslöshet 
innebär att man har mindre betalningsförmåga för resor. Detta är även i linje med den 
framarbetade teoretiska modellen som säger att en inkomstökning leder till ökad hastighet. 
Vidare är efterfrågeelasticiteten för resande relativt elastisk för unga förare och 
rekreationsresor (Wagenaar, 1989; Partyka, 1984; Peltzman, 1975; Hoxie et al., 1984) och då 
unga förare ofta är inblandade i svåra trafikolyckor minskar antalet dödsolyckor vid 
recessioner.15 Dock menar Peltzman (1975) att en högkonjunktur kan innebära att folk 
efterfrågar säkrare bilar och att detta leder till färre olyckor, denna effekt tror jag dock är 
marginell. En ökning av antalet anmälda rattfyllerier förutspås leda till fler dödsolyckor då 
tidigare studier visat att en ökad alkoholkonsumtion innebär fler olyckor (Hoxie & Skinner, 
1985; Loeb, 1987; Peltzman, 1975). Att en ökad alkoholkonsumtion leder till fler rattfyllerier 
verkar logiskt och en studie gjord av Norström (1999) visar att en procents ökning av 
alkoholkonsumtionen ger 0,6 procent fler rattfyllerier.  

Månadsvisa data till det naturliga experimentet samlades in för perioden 2001-2011. Sifforna 
för utlevererad bensin är hämtade från svenska petroleum och biodrivmedel institutet (SPBI, 
2012). Data på andelen arbetslösa är tagna ifrån ekonomifaktas hemsida.16 Antalet anmälda 
fall av rattfyllerier återfanns hos brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2012) och antal döda i 
trafiken har levererats av Jan Ifver på Transportstyrelsen. Nedan i tabell 2 presenterar 
deskriptiv statistik över det insamlade datamaterialet. 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

𝑑ö𝑑𝑠 36,27 12,10 8 67 

𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 0,47 0,50 0 1 

𝑙𝑒𝑣𝑏 429697,53 55385,95 306128 552799 

𝑎𝑟𝑏 6,98 1,11 5,2 9,8 

𝑟𝑎𝑡𝑡𝑓 1380,39 243,88 823 2087 

Tabell 2. Deskriptiv statistik över data i naturligt experiment (månadsvis 2001-2011). N=132. 

En tydlig trend från materialet är att antalet dödsfall i trafiken har mer än halverats från 2001 
till 2011.17 Detta tyder på att nollvisionen haft effekt i form av färre dödsolyckor men 
samtidigt är det långt kvar till målet. Dessutom finns ett tydligt mönster att dödsfallen per 
månad är som högst under juni, juli och augusti. Arbetslösheten har fluktuerat under perioden 
men nådde sin topp under finanskrisen 2009 med hela 9,8 procent. 

För att utvärdera modellen har även en kortfattad regressionsdiagnostik genomförts. I tabell 
3 följer en korrelationsmatris för materialet: 

                                                           
14 Vanligtvis använts antalet körda mil som förklaringsvariabel (Hakim et al., 1988) men detta har ej funnits 

statistik på. 
15 Recessioner innebär bla hög arbetslöshet. 
16 Vilken de hämtat från SCB och AKU. 
17 År 2001 dog 551 personer i trafiken jämfört med 266 år 2011. 
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 Antal döda 

dddödadöd

a 

Bensin Arbetslöshet Rattfylla Böter 

Antal döda -------- 0,737 -0,397 0,217 -0,457 

Bensin 0,737 -------- -0,276 0,345 -0,542 

Arbetslöshet - 0,397 -0,276 -------- 0,183 0,209 

Rattfylla 0,217 0,345 0,183 -------- 0,391 

Böter -0,457 -0,542 0,209 0,391 -------- 
Tabell 3. Korreleationsmatris, Naturligt experiment. 

Tabellen visar att inga extremt höga korrelationer förekommer. En kontroll har även gjorts 
för multikolinjäritet, ingen av variablerna i modellen har ett VIF värde som överstiger 5,18 
vilket brukar anges som en kritisk gräns (Studenmund, 2011). Regressionen har även testats 
för seriell korrelation genom ett Durbin Watsons test, vilket visar att det inte förekommer 
några problem med seriell korrelation.19 Efter att ha genomfört ett White test konstaterades 
det även att ingen problematik med heteroskedasticitet förekommer.20 

3.1.2 Kritik mot det naturliga experimentet  

Flera olika variabler som kan ha påverkat antalet olyckor har inte gått att få tag i detaljerad 
statistik på. Exempelvis ingår inte antalet vägmil med ATK-kameror, antalet mötesfria vägmil 
och antalet poliser i den slutgiltiga modellen. Under perioden 2001-2010 ökade antal vägmil 
med ATK-kameror från 1 till 295 mil samtidigt som den totala sträckan med mötesseparering 
steg från 188 mil till 295 mil (Vägverkets sektorsrapport, 2009). Det man bör ha i åtanke vid 
tolkningen av kommande resultat är att dessa utelämnade variabler kan ha påverkat antalet 
dödsolyckor i trafiken. Nollvisionen som bland annat visar sig i en ökad säkerhet på vägarna 
innebär ett minskat antal dödsolyckor. Dessutom skulle ökningen av antalet fartkameror 
innebära en ökad subjektiv upptäcktsgrad och lägre hastigheter om den teoretiska modellen 
håller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Böter 3,3; Bensin 3,6; Arbetslöshet 1,2; Rattfylla 2,9. 
19 N= 132 K=4 gav en nedre gräns (dL) på 1,65 och en övre gräns (dU) på 1,77. d=1,85, (5% signifikans). 
20 NR2=23,7 kritiskt värde 26,1 (2,5 % signifikansnivå). Dvs vi kan ej förkasta nollhypotesen (H0:α = 0). 
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3.1.3 Resultat naturligt experiment 

Modellen skattades med hjälp av OLS (Minsta kvadrat metoden) i SPSS.  Metoden bygger på 
att minimera de kvadrerade residualerna.21  Resultatet presenteras nedan i Tabell 3. 

R2=0,60 β Standardavvikelse t Signifikans 

Konstant -11,819 3,822 -3,092 0,002 

Böter -0,179 0,074 -2,435 0,016 

(LN)bensin 1,258 0,294 4,276 0,000 

(LN)arbetslöshet -0,673 0,147 -4,566 0,000 

Rattfylla 

 

 

 

 

 

0,000 0,000 2,193 0,030 

Tabell 4. Naturligt experiment. Resultat från OLS regression, beroende variabel är logaritmen av antalet dödsolyckor 
(månadsvis 2001-2010). N=132. 

Notera: (LN) betyder att variablerna har logaritmeras.22 

Resultaten visar att alla variabler i regressionen är signifikanta på 5 procents nivån. En ökning 
av volymen levererad bensin ger fler antal dödsolyckor per månad. Stigande arbetslöshet 
leder till lägre antal dödsolyckor och detta är i linje med tidigare studier. En ökning av antalet 
anmälda rattfyllerier ger en ökning av antalet dödsolyckor.23 Alla tre ovanstående effekter 
stämmer överens med de förväntade effekterna. Förklaringsgraden i regressionen är 60 
procent och det innebär att variationen i den beroende variabeln kan förklaras till 60 procent 
av variationen i de oberoende variablerna. En högre förklaringsgrad hade troligtvis uppnåtts 
om antal mötesfria vägmil, antal vägmil med fartkameror och antal poliser hade inkluderats. 
 
Böterna har en negativ effekt på antal dödsolyckor per månad och resultatet är även 
statistiskt signifikant. Böteshöjningen 2006 har alltså inneburit färre dödsolyckor.  
 

3.2 Enkätundersökning 

3.2.1 Empirisk modell och data 

För att undersöka vad som påverkar förarens subjektiva upptäcktsgrad genomförs en binär 
logistisk regression. Den subjektiva upptäcktsgraden har kodats för att få en binär beroende 
variabel (där 1 = Låg subjektiv upptäcktsgrad och 0 = Ej låg subjektiv upptäcktsgrad). I enkäten 
fråga nummer 10 har de som svarat instämmer inte och instämmer inte alls kodats som 1 (låg 
subjektiv upptäcksgrad). Då jag inte har funnit någon tidigare forskning inom samma område 
har jag utgått ifrån tidigare studiers slutsatser angående vad som påverkar hastigheterna. 
Dessa visar att hastigheten påverkas av förarens kön, ålder och inkomst. Eftersom den 
subjektiva upptäcktsgraden påverkar hastigheten kändes det logiskt att använda samma 
variabler.  

                                                           
21 Observerat värde minus det skattade värdet på variabeln. 
22 Efter att ha plottat dessa data emot tiden såg jag att de inte hade ett linjärt mönster. Dessutom ökade 

förklaringsgraden efter logaritmeringarna. Detta innebär även att en procentuell förändring i dessa variabler 

ger en procentuell förändring i den beroende variabeln. 
23 SPSS avrundar till tre decimnaler därav blir koefficienten 0,000 i programmet. Dock är den positivt signad. 
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Genom en logistisk regression kan sannolikheter för att en individ skall ha låg subjektiv 
upptäcksgrad estimeras. Denna modell gör att sannolikheten har en nedre gräns 0 procent 
(0) och en övre gräns 100 procent (1). Logaritmen av oddset (i det här fallet oddset för att ha 
låg subjektiv upptäcktsgrad) kan då skrivas: 

 𝑙𝑛(𝑜𝑑𝑑𝑠) = 𝛽0 + 𝛽1𝐷1+ 𝛽2𝑋2 +  𝛽3𝑋3        (9) 

där 𝐷1 = kön (1 = kvinna, 0 = man), 𝑥2 = individens inkomst, 𝑥3 = individens ålder. 

I den logistiska regressionen skiljer sig tolkningen av 𝛽 koefficienterna från tolkningen i den 
linjära OLS regressionen. Om 𝐷1  är 1 anger 𝛽1  hur mycket oddset ökar/minskar i procent för 
att den beroende variabeln skall vara 1 (i detta fall låg subjektiv upptäcktsgrad). Oddset ges 
av sannolikheten (𝑃) för att händelsen skall inträffa dividerat med sannolikheten att 
händelsen inte inträffar (1 − 𝑃), dvs. 

 𝑜𝑑𝑑𝑠𝑒𝑡 =
𝑃 

1− 𝑃 
          (10) 

Senare i resultatredovisningen kommer begreppet oddskvot att analyseras. Oddskvoten ges 
av: 

 𝑜𝑑𝑑𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒𝑛 = 𝑒𝛽1𝐷1+ 𝛽2𝑋2+ 𝛽3𝑋3         (11) 

Där en oddskvot över ett innebär ökad sannolikhet för att den beroende variabeln skall ha ett 
visst värde och en oddskvot under ett har en negativ inverkan. Om exempelvis oddskvoten 
för kön är mindre än 1 innebär det att sannolikheten minskar för att föraren skall ha en låg 
subjektiv upptäcktsgrad om föraren är en kvinna. 

Då studier visat att kvinnor kör saktare än män förväntas dummyvariabeln av kön ha en 
negativ effekt på den beroende variabeln.24 Då studier även visat att förare med högre 
inkomst tenderar att köra fortare förväntas inkomstvariabeln vara positiv. Förarens ålder kan 
tänkas ha en negativ effekt eftersom äldre förare tenderar att köra saktare och detta bör 
sammanfalla med en högre subjektiv upptäcktsgrad.  

Data till regressionsanalysen av den subjektiva upptäcktsgraden samlades in genom en 
enkätundersökning.25 Tabell 5 innehåller deskriptiv statistik över det insamlade materialet 
som använts i regressionen.  

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 0,55 0,501 0 1 

𝑘ö𝑛 0,56 0,5 0 1 

å𝑙𝑑𝑒𝑟 32,88 21,8 20 75 

𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 17637,5 12845 0 60000 

Tabell 5. Deskriptiv statistik över respondenterna (75 stycken) från enkäten. 

Sammanfattningsvis är respondentgruppen relativt välutbildad men har en låg medelinkomst. 
En grupp med högre medelinkomst hade varit önskvärd för att kunna dra slutsatser till mindre 

                                                           
24 Detta då en högre (icke låg) subjektiv upptäcktsgrad (kodad 0) leder till lägre hastighet enligt teorin. 
25 Enkäten återfinns i bilaga A. 
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homogena grupper. Men på grund av flertalet studenter i undersökningen har 
medelinkomsten blivit snedvriden.26  

3.2.2 Kritik mot enkätundersökningar 

Vid undersökningar skiljer man på påstådda preferenser27 och upplevda preferenser.28 De 
upplevda preferenserna samlas in genom observationer av beteenden från verkliga 
situationer. Den stora fördelen med metoden är att man får reda på det verkliga beteendet, 
dock innebär det ofta svårigheter att samla data för alla variabler som man vill ha med i 
undersökningen (Kroes & Sheldon, 1988). Genom enkäter samlas istället påstådda 
preferenser in. En nackdel är att situationen är konstruerad och att svaren då kan bli 
snedvridna. Den största kritiken är dock att det ofta förekommer en differens mellan vad 
människor uppger att de gör i en viss situation och vad de egentligen gör i situationen (Kroes 
& Sheldon, 1988).   

Trots detta valde jag att använda en enkätundersökning för att ta reda på individernas 
preferenser och beteende i trafiken.  Den främsta orsaken är att flera av variablerna; 
exempelvis den subjektiva upptäcktsgraden, njutning av att köra fort, mm, hade varit väldigt 
svåra och komplicerade att fånga genom en annan metod. Den subjektiva upptäcktsgraden 
kan enklast uppskattas genom att fråga föraren hur stor han/hon anser att den är. Även om 
den är svår att estimera får man ändå en fingervisning om vad föraren tycker. Dessutom gör 
arbetets tidsram och budget att en enkätundersökning var mer lämplig då det hade varit 
mycket tidskrävande och kostsamt att genomföra undersökningen ute på plats i trafiken 
genom hastighetsmätningar. Kritik kan även riktas mot urvalsprocessen där ett 
sannolikhetsurval i form av ett obundet slumpmässigt urval hade varit att föredra framför 
bekvämlighetsurvalet. Detta hade lett till att resultaten hade kunnat generaliseras i större 
utsträckning. Dock kräver detta urvalssätt en förteckning över alla element i populationen 
(Dahmström, 2005). Denna ram hade jag inte möjlighet att få tag i på den population jag ville 
undersöka, men alternativet har diskuterats och övervägts innan genomförandet. 

3.2.3 Resultat enkät 

Regressionen uppskattades genom en logistisk regression och resultatet presenteras nedan i 
Tabell 6. 

 B S.E. Wald df Sig Exp(B)29 

Konstant 1,100 0,735 2,237 1 0,135 3,003 

Kön -1,912 0,606 9,959 1 0,002 0,148 

Inkomst 0,000 0,000 6,598 1 0,010 1,000 

Ålder -0,038 0,029 1,739 1 0,187 0,963 

Tabell 6. Subjektiv upptäcktsgrad (Enkät). Beroende variabel: subjektiv upptäcktsgrad. 

Resultatet visar att variabeln kön har en oddskvot under 1 (0,148), detta innebär att 
sannolikheten att föraren har en låg subjektiv upptäcktsgrad är mindre då föraren är en 
kvinna jämfört om föraren är en man. Detta är i linje med förväntningarna och resultatet är 

                                                           
26 Många som enbart angett inkomster i intervallet 2000-8000 SEK. 
27 Engelska: stated preferences. 
28 Engelska: revealed preferences. 
29 Samma sak som oddskvoten. 



15 
 

 

även statistiskt signifikant på fem procents nivån. Oddskvoten för variabeln inkomst visar att 
sannolikheterna för att föraren skall ha låg eller icke låg subjektiv upptäcktsgrad inte skiljer 
sig åt beroende på inkomst. Variabeln ålder visar sig inte vara statistiskt signifikant vilket 
innebär att vi inte kan förkasta nollhypotesen, att åldern inte har något samband med den 
subjektiva upptäcktsgraden.  

 

4 Resultatanalys 
Resultaten analyseras nedan i två olika steg. Inledningsvis analyseras resultaten från det 
naturliga experimentet och avslutningsvis analyseras resultaten från analysen av den 
subjektiva upptäcktsgraden. 

4.1 Analys naturligt experiment 

Det mest intressanta resultatet är att böteshöjningen visade sig vara statistisk signifikant. 
Detta betyder att de höjda böterna ledde till färre dödsolyckor i trafiken. Att dra slutsatsen 
att hastigheterna även sjunkit är frestande men kan även förklaras av andra förändringar som 
gjorts under samma tidsperiod. Exempelvis har antalet mötesfria vägmil ökat kraftigt under 
perioden.   Hastigheterna på vägarna kan ha ökat samtidigt som antalet olyckor har minskat. 
Detta scenario skulle då kunna förklaras av den utökade säkerheten på vägarna.30 Det hade 
varit bra att inkludera alla variabler i modellen, men som jag nämnt tidigare utelämnades 
dessa variabler på grund av problem med månadsvis statistik.  

Dessutom bekräftar studien att en högre arbetslöshet leder till färre antal dödsolyckor. Det 
ligger då nära till hands att medelhastigheten även har gått ner på vägarna under perioder 
med hög arbetslöshet.31 Dock kan vi inte fastslå detta då andra variabler kan ha påverkat 
hastigheterna. Detta verkar rimligt på aggregerad nivå då mindre ekonomiska resurser gör att 
många drar in på resandet. 

Sammanfattningsvis har det naturliga experimentet resulterat i ett par intressanta slutsatser. 
Dock skulle det ha tillfört studien en hel del om den nämnda statistiken funnits att tillgå. 

 

4.2 Analys enkätundersökning 

Att kvinnor tenderar att köra långsammare än män har flertalet tidigare slutsatser fastslagit. 
Denna studie bekräftar dock att detta delvis beror på att kvinnorna uppfattar den subjektiva 
upptäcktsrisken som högre. Då kvinnorna tycker risken att åka fast för fortkörning är större 
så anpassar de hastigheten därefter. Dessutom visar studien att förarens inkomst inte 
påverkar den subjektiva upptäcktsgraden.  

                                                           
30 En egen tanke är att på mötesfria vägar hålls högre hastigheter då man inte möter andra bilar. 
31 Då antalet olyckor minskat. 
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Detta resultat gick emot förväntningarna att förare med högre inkomster kör fortare då ett 
eventuellt bötesbelopp inte påverkar deras ekonomi märkbart.32 En trolig förklaring till 
resultatet är dock att inkomsten inte påverkar deras uppskattning om risken att åka fast. 
Oavsett hur mycket pengar man har bör den uppfattade risken att bli upptäckt för fortkörning 
vara lika stor. Dessutom kan vi inte utesluta att åldern inte påverkar den subjektiva 
upptäcktsgraden. 

5 Avslutande diskussion 
Att böteshöjningen ledde till färre dödsolyckor kan tyckas vara ett logiskt resultat. Man bör 
dock, som tidigare nämnts, ha i åtanke att effekten även kan ha påverkats av att den 
subjektiva upptäcktsgraden stigit under perioden33 och att säkerheten på vägarna har ökat.  

Angående den subjektiva upptäcktsgraden vore det intressant med mer djupgående studier. 
Detta för att kunna utforma åtgärder, exempelvis informationskampanjer, för att öka den 
subjektiva upptäcktsgraden främst hos män. Frågan varför kvinnor tycker risken att åka fast 
är större är också intressant. Egentligen borde kvinnor och män ha en liknande subjektiv 
upptäcktsgrad då dessa baseras på i stort sett samma omständigheter (trafikläge, synliga 
poliser, fartkameror mm). Därav vore ett intressant forskningsuppslag att titta närmare på 
varför kvinnor har en högre subjektiv upptäcktsgrad. Frågor som man bör ställa sig är om 
kvinnors metoder för att beräkna den subjektiva upptäcktsgraden skiljer sig från männens 
metoder. Om så är fallet vore det intressant att ta reda på vad som ligger bakom dessa 
skillnader.  

Tyvärr kan vi inte säga om förarna är rationella eller inte då någon slutsats om minskade 
hastigheter inte kan dras. Dock bör det minskade antalet dödsolyckor vara en indikation på 
att hastigheterna i trafiken har gått ner. Om vi antar att hastigheterna minskat så kan vi dra 
slutsatsen att förarna agerat rationellt. Den framarbetade hypotesen att en böteshöjning 
leder till minskade hastigheter kan då bekräftas.  

Avslutningsvis anser jag att böteshöjningar bör göras för att upprätthålla bötesstraffet som 
ett kännbart straff men detta bör främst göras i kombination med att öka den subjektiva 
upptäcktsgraden. Att studien visar att böteshöjningen har haft effekt kan bero på att den 
subjektiva upptäcktsgraden ökat under perioden, då antalet kameror ökat kraftigt. Att 
tidigare studier inte funnit någon entydig effekt av böterna kan således bero på att den 
genomfördes samtidigt som upptäcktsgraden var oförändrad.  

Om inte den enskilde föraren anser att risken åka fast är tillräckligt hög spelar inte 
bötesbeloppets storlek någon större roll. Jag anser att en mycket billig och effektiv åtgärd för 
att få ner hastigheterna vore att frångå föraransvaret till förmån för ett ägaransvar. Detta 
skulle innebära att förarnas subjektiva upptäcktsgrad ökar då ingen identifiering krävs av vem 
som framförde fordonet vid hastighetsöverträdelsen.34 Så jag anser att man bör utreda frågan 
vidare angående ett ägaransvar då det idag är alldeles för lätt att avsiktligt köra i mycket höga 

                                                           
32 Högre hastigheter sammanfaller med lägre subjektiva upptäcktsgrader. 
33 Något indirekt mått på subjektiv upptäcksgrad har inte medtagits i regressionen då statistik saknats.  
34 Ett ägaransvar kan dock tänkas strida emot den svenska rättstraditionen. 
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hastigheter och undvika böter. Dessutom skulle man undvika dagens kostnader i form av 
handläggning av alla ärenden som får läggas ner på grund av oidentifierbara förare. 
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Bilaga B: Tabell böteshöjningar 1 okt 2006 

Överträdelse km/h Bot när begränsningen är 

50 km/h eller lägre Högre än 50 km/h 

1-10 2 000  (100%) 1 500  (50%) 

11-15 2 400  (100%) 2 000  (66%) 

16-20 2 800  (100%) 2 400  (71%) 

21-25 3 200  (100%) 2 800  (75%) 

26-30 3 600  (100%) 3 200  (100%) 

31-35 4 000  (100%) 3 600  (100%) 

36-40 4 000  (100%) 4 000  (100%) 

41-50 till åklagare 4 000  (100%) 

51- till åklagare till åklagare 

 

I Sverige höjdes böterna för hastighetsöverträdelse kraftigt den 1 oktober 2006. Ovan är siffor 

hämtade ifrån SFS 2006:1137 Bilaga 1 nr 130 som anger dagens bötesnivåer (i parentes anges 

höjningen i procent som skedde 2006). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


