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Abstract 

The purpose of the thesis is to investigate whether a higher income make individuals more 

likely to exceed the speed limit. In addition to income the variables age, sex, perception of the 

speed of the average driver and offense history for the last three years are taken into account. 

 

The method used is based on a survey performed at the mandatory annual motor-vehicle 

inspection (Bilprovningen). 177 individuals were asked to participate, of these, 124 completed 

the survey which in turn left us with 117 usable observations. 

 

The analysis is based on two forms of regression, a linear regression and an ordered logit 

regression to confirm the results for the ordinal data. 

 

The final model indicates a result where income and age are statistically significant. Sex is 

considered insignificant for our data material and is excluded from the model. Age has a 

negative effect on the propensity to exceed the speed limit while income has a positive effect. 

Both income and age provide us with results that are confirmed by other studies.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Sammanfattning 

Målet med uppsatsen är att undersöka huruvida en högre inkomst gör en individ mer benägen 

att köra för fort, alltså bryta mot hastighetsbegränsningen. Förutom sambandet med inkomst 

undersöks variablerna ålder, kön, synen på andra trafikanters hastighet och böteshistorik de 

senaste tre åren. 

 

Metoden består av en enkätundersökning på bilprovningen i Halmstad där kallelsen till 

bilprovningen utgör grunden för urvalet. 177 individer tillfrågades och av dessa svarade 124 

fullständigt, 117 av enkäterna gick att använda i analysen. 

 

Analysen är baserad på två typer av regression, en linjär regression och en ordered logit 

regression för att bekräfta resultaten då delar av datan är ordinal. 

 

Den slutgiltiga modellen tyder på ett resultat där inkomst och ålder har signifikant betydelse 

för hur benägen en individ är att bryta mot hastighetsbegränsningen. Variabeln för kön får för 

detta datamaterial anses insignifikant, och har således uteslutits ur modellen. Ålder har en 

negativ påverkan på benägenheten att köra för fort och inkomst har en positiv påverkan. Båda 

de signifikanta resultaten stämmer överens med rådande teori på området. Att vi inte hittat 

signifikans för kön strider mot övriga undersökningar och kan möjligtvis förklaras genom det 

låga antalet kvinnor i datamaterialet. Materialet tyder även på att andelen som bryter mot 

hastighetsbegränsningen är hög då majoriteten av respondenterna har svarat att medelföraren 

kör fört fort merparten av tiden. 

 
 

 

 



 
 

i 
 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................1 
1.2 Problemdiskussion......................................................................................................2 
1.3 Syfte............................................................................................................................2 
1.4 Begränsningar .............................................................................................................2 

2 Teori ........................................................................................................................3 

2.1 Teori............................................................................................................................3 
2.2 Tidigare forskning ......................................................................................................5 
2.3 Teori och forskningsdiskussion ..................................................................................8 
2.4 Modell.........................................................................................................................9 
2.5 Hypoteser..................................................................................................................10 

3 Metod ....................................................................................................................11 

3.1 Datainsamling...........................................................................................................11 
3.2 Urval .........................................................................................................................11 
3.3 Utformning av enkät .................................................................................................12 
3.4 Databearbetning........................................................................................................12 

4 Empiri ...................................................................................................................14 

4.1 Presentation av data ..................................................................................................14 
4.2 Bearbetning av data ..................................................................................................15 
4.3 Resultat .....................................................................................................................18 

5 Analys....................................................................................................................21 

5.1 Diskussion ................................................................................................................21 
5.2 Analys av hypoteser..................................................................................................23 

6 Slutsats ..................................................................................................................24 

6.1 Slutsats......................................................................................................................24 
6.2 Vidare forskning .......................................................................................................24 

Källförteckning............................................................................................................25 

Bilagor ............................................................................................................................ I 

Bilaga 1 - Enkät .......................................................................................................................I 
Bilaga 2 - Rådata ................................................................................................................... II 
Bilaga 3 - Regressioner..........................................................................................................V 

 

 

 



 
 

1 
 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1996 avled 537 personer i eller till följd av trafikolyckor (Vägtrafikinspektionen 2007). Året 

efter, 1997, fastställde regeringen Nollvisionen som målet för svensk trafiksäkerhet 

(Trafikutskottet 1997/98:TU4). Målet för Nollvisionen är att inga människor skadas allvarligt 

eller dödas i trafiken. Till följd av detta har flera trafiksäkerhetsåtgärder utförts för att nå det 

uppsatta målet. En av dessa följder är att bötesbeloppen kraftigt höjdes per oktober 2006 (SFS 

2006:1137). Skillnaden mellan de nya böterna och de tidigare är av monetär karaktär, 

beloppen är högre men annars är bötessystemet oförändrat. Antalet bötesfällda fortkörare per 

år har ökat sedan 2003 (Brå 2009) samtidigt har antalet personbilar registrerade i Sverige ökat 

med 4,8% eller 203 581 (SIKA 2009). Utvecklingen visas i diagram 1 i index-form med 1999 

som basår. En förklaring till 

utvecklingen finns i polisens arbete mot 

delmål för nollvisionen, och att alla 

poliser i yttre tjänst ska delta i arbetet 

(Rikspolisstyrelsen 2006B). Förutom 

fler poliser som aktivt arbetar med 

trafiksäkerheten så läggs även ett större 

fokus i allmänhet på 

trafiksäkerhetsarbete, bland annat 

genom att utföra fler kontroller och rapportera ett högre antal överträdelser 

(Rikspolisstyrelsen 2006A). Det kraftiga fokus på hastighet härstammar i att just hastighen 

ökar riskerna i trafiken oproportionerligt mycket. Generellt så ökar den befintliga 

olycksrisken med 3% vid en ökning i genomsnittshastigheten på 1km/h (Aarts & van Schagen 

2006). Till detta kan även läggas att när en olycka inträffar så blir utfallet allvarligare vid 

högre hastighet. Därför blir hastighetsförebyggande arbete ett självklart mål för nollvisionen. 

Stigande antal utfärdade hastighetsböter är dock svårtolkade. Faktorer som att antalet sträckor 

med automatisk kameraövervakning stiger och att polisen arbetar mer med trafiksäkerhet gör 

att ingen tydlig slutsats kan dras från bötesstatistiken. Det högre antalet bötesfällda fortkörare 

kan bero på att en större andel blir upptäckta, eller på att fler kör för fort. En möjlig förklaring 

till det stigande antalet kan vara att bötesbeloppet inte är tillräckligt avskräckande, trots 

höjningen.  
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1.2 Problemdiskussion 

Bötestypen som används i Sverige beror enbart på hur stor hastighetsöverskridelsen är. 

Skillnader mellan individer och förutsättningar tas ej i beaktande (SFS 2006:1137). Individer 

har olika inställning till fortkörning och olika preferenser för om och när de kör för fort, dessa 

preferenser går ej att observera utifrån. Enligt Delhaye (2006) är detta anledningen till 

bötesbeloppets utformning. Skillnader mellan individer är inte begränsade till deras 

preferenser, även budgetrestriktionen, baserad på inkomst alternativt disponibel förmögenhet, 

skiljer sig mellan individer, både i storlek och i värdering av varor och tjänster. Dessa 

skillnader gör att två individer som blir bötfällda för fortkörning vid identiska hastigheter 

relativt sett blir straffade olika hårt, beroende på deras respektive inkomst. Alltså om individ 

A har en inkomst som är högre än individ B’s så blir B hårdare straffad av hastighetsboten. 

Skillnaden i hur hårt de blir straffade gör att det givna bötesbeloppet borde ha en starkare 

avskräckande effekt på B och därmed leda till att individer av typ A blir relativt mer benägna 

att bryta mot hastighetsbegränsningen. Till detta kan läggas att en individ med högre inkomst 

bör ha en högre alternativkostnad för tid och därmed ha större personlig nytta av att köra för 

fort (Delhaye 2006). Vilket är ytterligare ett argument som stödjer att det kan finnas ett 

samband mellan fortkörning och inkomst. 

 

1.3 Syfte 

Målet med uppsatsen är att undersöka huruvida benägenheten att överskrida hastighetsgränsen 

påverkas av en individs inkomst. Denna information kan användas för att utvärdera om 

bötesbeloppsmodellen i Sverige är effektiv i sin nuvarande fasta form eller om ett variabelt 

bötesbelopp baserat på inkomst eventuellt hade varit önskvärt. Frågeställningen är därför både 

intressant och relevant för beslutsfattare såväl som trafiksäkerheten. 

 

1.4 Begränsningar 

Vi kommer inte att ta ställning till hur oavsiktliga hastighetsöverskridelser påverkar resultatet.  

 

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen ligger i ekonomisk teori. Vi kommer inte att 

undersöka en sociologisk ansats till varför fortkörning är vanligt och hur mänskligt beteende 

kan påverkas. 
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2 Teori 

2.1 Teori 

Den teoretiska grunden för bötesbeloppsdesign är huvudsakligen uppbyggd av Becker (1968) 

vars teori har utvärderats och använts av en rad olika forskare, både i ekonomi och 

kriminologi. Även om Beckers (1968) teori är central för området så måste det observeras att 

vår uppsats inte använder samma definition av optimal där bl.a. samhällets kostnad för straffet 

ska minimeras. 

 

Becker (1968) utvärderar hur optimala olika typer av straff och variationer på dessa är. 

Definitionen av optimal som används av Becker (1968, s.207) innebär att samhällets 

kostnader och förlusten från brottet i fråga minimeras. Definitionen innebär att brottet, 

lidandet det medför, kostnaden av utdömandet och utförandet av straffet inkluderas. Beckers 

(1968) modell bygger på att straffets avskräckande effekt baseras på två huvudsakliga 

variabler, sannolikheten att upptäckas, (Pr) och hur hårt straffet blir (F). Becker (1968) 

argumenterar för böter som i många fall väldigt effektiva straff, argumentationen bygger på 

två delar. Den första delen är att en stor del av kostnaden bärs av den som utsätts för brottet, 

genom böter kan den utsatta individen ersättas. Den andra delen bygger på att kostnaden för 

samhället att utdöma och genomföra böter är väldigt låga. 

 

Denna teori har sedan använts av ett flertal författare för att utvärdera böter för en rad olika 

brott. På senare år är det huvudsakligen utvecklingar av Polinsky och Shavell (1991) som står 

ut i mängden. Polinsky och Shavell (1991) undersöker optimala bötesbelopp vid varierande 

förmögenhet hos individer. För att minimera övervakningskostnaderna för samhället så bör 

alltså bötesbeloppet maximeras medan upptäcktsrisken proportionerligt minimeras. Enligt 

Polinsky och Shavell (1991) så leder ovanstående till att det förväntade bötesbeloppet blir 

konstant men att kostnaden för övervakning minimeras. Vidare argumenterar Polinsky och 

Shavell (1991) att eftersom individers förmögenhet varierar så blir det optimala bötesbeloppet 

lägre än de största förmögenheterna. Det sista resonemanget är viktigt eftersom det är den 

första teoretiska punkten där skillnader mellan olika individers inkomst eller förmögenhet tas 

i beaktande. Detta leder till en slutsats som innebär att ett bötesbelopp inte effektivt kan 

maximeras, och att anledningen till detta är olikheter i individers förmögenhet.  

 



 
 

4 
 
 

Gemensamt för Becker (1968), Stiegler (1970) och Polinsky och Shavell (1991) är att deras 

analys och slutsatser rör bötesbeloppsmaximering, under rubriken optimala bötesbelopp. 

Alltså att ett så högt bötesbelopp som möjligt används för att kunna minska 

övervakningsgraden och hålla det totala förväntade bötesbeloppet konstant enligt: 

( ) Pr⋅= FFE   När (F) ökar kan (Pr) minskas för att hålla E(F) konstant, vilket 

medför den minsta övervakningskostnaden. 

 

Tsebelis (1989) visar skillnaden mellan beslutsteori och spelteori för bötesproblematik och 

liknande situationer. Skillnaden består av att vid beslutsteori så påverkar de möjliga valen inte 

sannolikheten för de möjliga utfallen. Vid en spelteoretisk ansats så påverkar valet den andra 

spelaren, vilken i sin tur påverkar det första valet (Tsebelis 1989). I en spelteoretisk ansats 

finns alltså minst två spelare, vars beslut påverkar varandra. I fallet gällande fortkörning så är 

de två spelarna polisen och trafikanterna. Tsebelis (1989) kritiserar fältet som berör 

ekonomisk analys av brott (deterrence theory), däribland Becker (1968) med att logiken som 

används faller under den, av Tsebelis (1989) kallade, Robinson Crusoe fallacy. Denna logiska 

felaktighet bygger på att beslut för individen översimplifieras och därmed leder till 

ofullständiga slutsatser. Vi måste påpeka att trots Tsebelis (1989) kritik så leder hans teorem 2 

och 3 till ett samband som påminner om det som generellt dras av Beckers (1968) arbete: 

 

THEOREM2 . An increase in the penalty leaves the frequency of violation of the law at equilibrium (p*) 

unchanged.  

THEOREM3. An increase in the penalty decreases the frequency that the police enforce the law at 

equilibrium (q *). (Tsebelis 1989, s. 82). 

 

Skillnaden kvarstår dock i att Tsebelis (1989) observerar detta samband som ett resultat av två 

rationella individers anpassning till en exogen förändring, enligt: 

 

While it is very plausible that when penalties increase, the public (in the short run) will reduce violations 

of the law, it is also plausible that once the police realize this change in criminal behavior they will 

modify their own strategy; that is, they will try to reduce the frequency of law enforcement. The public 

will then modify again, and then again, /…/ the increase in the penalty has no impact on criminal 

behavior. (Tsebelis 1989, s.82). 

 

Delhaye (2006) försöker reda ut om det är effektivare för samhället att ha ett bötessystem där 

beloppen baseras på böteshistoriken, alltså att en individ som får böter flera gånger straffas 
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hårdare efter första gången. Tanken bakom resonemanget är att individer som upprepat bryter 

mot hastighetsbegränsningarna avslöjar sina preferenser för fortkörning och därmed gör sig 

mottagbara för starkare avskräckande medel. Det blir även mer avskräckande att köra för fort 

eftersom en individ inte enbart utsätter sig för böter utan även gör att framtida böter blir 

högre. Delhaye (2006) antar att det finns två typer av förare, bra och dålig. De två typerna 

definieras i sin tur enligt att för en given hastighet och situation så är sannolikheten att 

involveras i en olycka lägre för en bra än för en dålig förare. Vidare förklaras att utan 

hastighetsbegränsningar så tenderar förare att köra för fort, baserat på individens kostnad för 

att köra som en konvex funktion av kostnaderna för resurser, bränsle, tid och hastighet. 

Funktionen innebär att individens kostnad minskar om hastigheten ökar och därmed minskar 

kostnaden för tiden, dock ökar bränslekostnaden. Individens funktion tar inte samhällets 

kostnad för den högre risken i beaktande och kör därför fortare än vad samhället sätter 

hastighetsbegränsningen till. Enligt modellen Delhaye (2006) använder så skulle 

hastighetsbegränsningen optimalt baseras på typen av förare, men då detta inte är externt 

observerbart sätts istället en generell hastighetsbegränsning. Detta leder dock till en viss 

suboptimalitet för båda kategorierna eftersom dåliga förare får köra fortare än optimalt och 

bra förare får köra vid en hastighet som är under den optimala. Resultatet av studien 

framställs som att både ett generellt bötesbelopp och ett överträdelsehistoriskt belopp har för- 

och nackdelar. Delvis beror systemen på hur stor risken för att bli bötesfälld är men även på 

korrelationen mellan typen av förare och huruvida denne är straffad tidigare.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Till följd av böteshöjningen i Sverige under oktober 2006 fick Statens väg- och 

transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att undersöka vilka effekter som uppstod. 

Undersökningen utfördes av Hans-Åke Cedersund.  Genomförandet av studien bestod av 13 

mätplatser på 3 vägsträckor, både automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK), alltså 

hastighetskameror, och obevakade platser har inkluderats för att jämföra påverkan vid olika 

sannolikheter för upptäckt. Cedersund (2008) finner en genomsnittlig minskning i hastighet 

på 1.4km/h, denna minskning är statistiskt signifikant. Vidare har andelen överskridelser på 

de undersökta sträckorna minskat med 8.4%, även detta statistiskt signifikant. 

Hastighetsförändringen observeras som störst på obevakade sträckor, vilket förklaras med att 

hastigheten redan tidigare var väl anpassad på ATK sträckorna pga. den höga upptäcktsrisken 

(Cedersund 2008). Vidare påpekar Cedersund (2008) att det finns en möjlighet att 
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bötesbeloppens påverkan på förarna är förstorade eftersom böteshöjningen fick stort utrymme 

i media under 2006. Ovanstående kan göra att effekten eventuellt sjunker med tiden. 

 

En studie som påminner om den Cedersund (2008) ansvarade för har utförts i Norge av Elvik 

och Christensen (2004), då med hänsyn till böteshöjningar som genomförts under 1990- och 

2000-talet. Studien tyder på att bilisterna har goda kunskaper om bötesbeloppen, men även att 

antalet överträdelser har ökat. Elvik och Christensen (2004) menar att böteshöjningen har 

effekt om upptäcktsrisken upplevs som hög, men att effekten av högre böter annars blir 

proportionerligt mindre. På Norska vägar definieras upptäcktsrisken som låg där det inte finns 

ATK-övervakning och därför får böteshöjningen liten effekt, effekten är större på ATK-

sträckor men inte statistiskt signifikant (Elvik & Christensen 2004). 

 

Andreoni (1991) framför kritik mot Beckers klassiska modell för optimala bötesbelopp. 

Beckers (1968) slutsats innebär att maximala böter och låg upptäcktsrisk är det optimala sättet 

att sätta ett maximalt avskräckande böter, kostnaden för övervakning tas även i beaktande i 

modellen. Beckers (1968) teori byggs på bland annat ett antagande att straffet och 

sannolikheten att vid en rättgång bli dömd är oberoende av varandra. Andreoni (1991) visar 

att det kan finnas ett samband mellan straffet och sannolikheten att faktiskt bli dömd för ett 

brott. Detta samband bygger på att en jury fäster större och större vikt vid sannolikheten att 

den åtalade är skyldig när straffet bli hårdare. Andreoni (1991) hänvisar till ett flertal 

empiriska studier som visar att en jury blir mindre benägen att fälla när straffet blir hårdare 

för ett givet brott. Enligt Andreoni (1991) så kan den avskräckande effekten hos de straff som 

går mot oändligt höga inte återfinnas eftersom sannolikheten för upptäckt och att bli dömd är 

så låg. Kriminella antas vara mindre riskaverta än genomsnittet vilket innebär att en 

straffökning får relativt mindre effekt på denna grupp, tillsammans med den minskade 

upptäcktsrisken så kan detta leda till att brottsbenägenheten ökar under vissa omständigheter 

(Andreoni 1991). 

 

Bar-Ilan och Sacerdote (2004) använde trafikdata för körning mot rött ljus baserat på 

observationer gjorda i San Fransisco och Israel. Målet med undersökningen var att utreda 

huruvida högre böter avskräcker från brott, baserat på olika faktorer hos en person så som 

tidigare straff, ålder och inkomst. Resultatet tyder på att ökad regelefterlevnad uppnås genom 

högre böter. Det visar även att personer som tidigare är dömda för ett brott är lika känsliga för 

förändringen i böterna som ostraffade. Bar-Ilan och Sacerdote (2004) kommer även fram till 
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att en persons syn på böter är relaterad dennes förmögenhet, och att en större förmögenhet gör 

individer mindre känsliga för böter.  

 

Fosgerau (2005) undersöker sambandet mellan inkomst och fortkörning och antar att 

trafikanter vill köra så fort som möjligt men begränsas av olycksrisk, bränslekostnader och 

böter. Fosgerau (2005) menar vidare att när inkomsten ökar så blir bränslekostnader och böter 

mindre belastande. Även om körningen kan upplevas som mindre bekväm vid högre hastighet 

så kan detta kompenseras via en modernare och mer välutrustad bil, vilket blir mer sannolikt 

vid en högre inkomst. Data från 58000 telefonintervjuer rörande hastighet, inkomst och flera 

andra faktorer har använts i studien. Resultatet tyder på en inkomstelasticitet för fortkörning 

på 0.023-0.024, alltså ett positivt samband mellan inkomst och benägenhet att köra över 

hastighetsgränsen. Fosgerau (2005) drar även slutsatserna att hastigheten sjunker med ålder 

samt att män kör fortare än kvinnor. 

 

Rietveld och Shefer (1998) har en liknande utgångspunkt som Delhaye (2006) och Fosgerau 

(2005) i att modellen för vad hastighet baseras på bygger på kostnaden för tiden, kostnaden 

för att köra (alltså bränsle och slitage etc.), kostnad för olyckor, böter, kostnaden för att vara 

tidig eller sen samt den rena nyttan en individ kan få genom körandet i sig. Rietveld och 

Shefer (1998) berör möjligheten att helt enkelt beskatta hastighet. Problematiken rörande 

denna strategi framställs dock som att det finns för mycket skillnad mellan individer eftersom 

varje person i princip kan välja hur fort denna vill köra. Ett problem med teorin bakom böter 

är huruvida sannolikheten för att bli bötesfälld beror på hur mycket över 

hastighetsbegränsningen en förare kör. Rietveld och Shefer (1998) menar dock att de två kan 

antas vara oberoende av varandra utan att en modell tappar markant signifikans.  

 

Shinar, Schechtman och Compton (2001) genomförde en studie baserad på en hälso- och 

säkerhetsundersökning. Studien i fråga är gjord på ett urval som är representativt för den 

population som är aktiv i den amerikanska trafiken. Shinar, Schechtman och Compton (2001) 

finner att högre utbildning och inkomst kan associeras med en benägenhet att köra för fort. 

Samtidigt kan en högre ålder associeras med en minskande benägenhet att köra för fort. Ett 

problem med fortkörning är att straffet oftast är böter, vilket inte kan anses som en helt 

effektiv lösning då en högre inkomst leder till att böterna får mindre effekt (Shinar, 

Schechtman & Compton 2001).  
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Rienstra och Rietveld (1996) utför en studie baserad på trafikanter i Nederländerna. 

Signifikans för benägenhet att köra för fort hittas för variablerna ålder, inkomst, kön och 

biltyp. Utöver variablerna så tillfrågas trafikanterna om sin inställning till sin egen och andras 

hastighetsbeteende i trafiken. Det generella resultatet tyder på att hastighet inte uppfattas som 

ett problem av trafikanter samt att de tillfrågade inte upplever fara i trafiken, vilket kan 

förklara hur vanligt hastighetsöverträdelser är (Rienstra & Rietveld 1996, s.101). Slutligen 

konstaterar Rienstra och Rietveld (1996) att samhället generellt är tolerant mot 

hastighetsöverträdelser på motorvägar. 

 

2.3 Teori och forskningsdiskussion 

Det finns en relativt liten mängd forskning och undersökningar rörande hur inkomst eller 

förmögenhet påverkar inställningen till böter. Delhaye (2006) använder en modell som ger 

stöd för att en högre inkomst skulle minska känsligheten för böter. Modellen i fråga bygger på 

alternativkostnaden, den tid som spenderas med att köra blir dyrare när inkomsten stiger 

eftersom alternativen till att köra stiger i värde. Empiriska bevis för att en större förmögenhet 

gör en individ mindre känslig för böter finns i Bar-Ilan och Sacerdotes (2004) undersökning. 

Ett samband mellan fortkörning och inkomst är dokumenterat på fler ställen, tydligast är 

Fosgerau (2005) men stöd finns även i bl.a. Shinar, Schechtman och Compton (2001) samt 

Rienstra och Rietveld (1996). En modell för hur olika inkomst påverkar en individ visas i 

diagram 2. Budgetrestriktionen M0 är 

baserad på en ursprunglig inkomst, 

Y0. Vid en högre inkomst, Y1, skiftar 

budgetrestriktionen från M0 till M1 

vilket låter individen konsumera där 

indifferens1 (ID1) tangerar M1. Vid 

denna punkt har alltså individen 

möjlighet att simultant konsumera 

mer av allt. Huruvida en individ 

faktiskt väljer att öka sin konsumtion 

av fortkörning beror på formen på indifferenskurvan vilken härleds från individens 

preferenser. Genom denna ansats kan fortkörning behandlas som en traditionell vara där  

P1 = E (F). 

 

X1, 
Fortkörning 
 

 X2, Övrigt 
 

M1 

 

ID0 
 

ID1 
 

M0 

 

   Diagram 2    Inkomstförändring       
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Problematiken kring teorin med höga optimala bötesbelopp rör huvudsakligen den totala 

avsaknaden av dessa i verkligheten. Polinsky och Shavell (1991) påpekar detta och framför 

även att systemet blir väldig godtyckligt. Ytterligare problem framförs av Stiegler (1970) som 

förklarar att vid ett högt bötesbelopp så kommer alla individer som har en inkomst som är 

mindre än bötesbeloppet att inte bli tillräckligt avskräckta. Tillsammans med den låga 

övervakningsgraden som medföljer höga bötesbelopp blir detta system väldigt ineffektivt för 

alla individer med en inkomst under bötesbeloppet. Även Andreoni (1991) instämmer i 

kritiken och menar att de individer som redan deltar i det olagliga beteendet i genomsnitt är 

mindre riskaverta än genomsnittet, denna egenskap tillsammans med en låg upptäcktsrisk gör 

att andelen fortkörare skull kunna öka. Tsebelis (1989) kritik mot optimala bötesbelopp är 

relevant, men problemet med den spelteoretiska ansatsen blir istället att polisens insats inte 

enbart beror på mängden individer som bryter mot hastighetsgränserna utan har en exogen 

komponent i form av strategin från rikspolisstyrelsen och regeringens mål med nollvisionen, 

båda vilka resulterar i att polisinsatsen ökar oberoende av antalet fortkörare. 

 

Studierna som är utförda i norden, av bl.a. Cedersund (2008) samt Elvik och Christensen 

(2004) tyder på ungefär samma slutsats. Vid en hög upptäcktsrisk, alltså ATK övervakning, 

har en bötesbelopps mindre genomslag än på andra vägar. Eftersom den subjektiva 

upptäcktsrisken vid ATK övervakning kan uppskattas som fullständig eller väldigt hög så har 

alla individer som är riskaverta redan anpassat hastigheten här. Detta stämmer med generell 

mikroekonomisk teori, om en rationell individ kan förvänta sig att dennes hastighet blir mätt 

så blir det rationella beteendet att sänka hastigheten på mätsträckan, vilket stämmer med 

slutsatserna hos Cedersund (2008) samt Elvik och Christensen (2004). 

 

2.4 Modell 

Enligt våra antagande och teori bör alltså sambandet se ut på följande sätt: 

 

Inkomst 
 

Ålder 
 

Kön 
 

Individuella 
skillnader 

 

Bilmodell 
 

Utbildning 
 

Civilstånd 
 

Etc. 

Benägenhet att 
köra för fort 

Sannolikhet att bli 
bötesfälld 

Övervakningsgrad  
 

Straffgrad 

  Individens variabler:                         Exogena variabler: 



 
 

10 
 
 

Mängden variabler som kan påverka en individ i trafiken är stor, och alla variabler är inte 

mätbara. I undersökningen tas de tre första variablerna med, ålder och kön finns med för att 

kontrollera om skillnader baserat på dessa påverkar resultatet. Individuella skillnader, alltså 

personlig inställning till hastighet och körstil i trafiken har troligtvis en relativt stor påverkan 

på benägenheten att köra för fort. Det är dock svårt att observera individuella skillnader och 

att kunna utesluta att beteendet verkligen påverkas av ett personligt drag och inte en av de 

övriga variablerna. 

 

2.5 Hypoteser 

Baserat på teorigenomgången har tre hypoteser tagits fram. Den beroende variabeln, 

benägenheten att bryta mot hastighetsbegränsningen, kommer att mätas på tre olika sätt vilket 

förklaras i metodavsnittet. 

 

1) Könet på individen bör påverka benägenheten att köra för fort baserat på den kraftiga 

majoriteten av män i statistiken över bötesfällda (Brå 2009) samt resultat av Fosgerau (2005) 

samt Rienstra och Rietveld (1996).  

 

2) Baserat på forskningen (Fosgerau 2005; Rienstra & Rietveld 1996; Shinar, Schechtman & 

Compton 2001) bör det finnas ett negativt samband mellan ålder och benägenhet att bryta mot 

hastighetsbegränsningen. 

 

3) Baserat på teorigenomgången (Fosgerau 2005; Rienstra & Rietveld 1996; Shinar, 

Schechtman & Compton 2001) så bör inkomsten ha en positiv påverkan på benägenheten att 

bryta mot hastighetsbegränsningen, alltså att en högre inkomst gör en individ mer benägen att 

bryta hastighetsbegränsningen. 
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3 Metod 

3.1 Datainsamling 

Insamling av data har skett genom att den 27/4 till 29/4 ställa frågor enligt bilaga 1 till 

individer vid bilprovningen i Halmstad. Enkäten har medvetet hållits så kort som rimligen är 

möjligt för att minimera störningar för Bilprovningens verksamhet samt för att få ett så litet 

bortfall som möjligt baserat på avbrott om det blir individens tur att genomgå besiktning. 

Frågorna i formuläret rör direkt vår frågeställning och är centrala för vår analys. Ålder och 

kön finns med för att ha möjlighet att kontrollera skillnader i inkomst och attityd baserat på 

dessa variabler då stor variation förekommer enligt den offentliga statistiken (Brå 2009).  

 

3.2 Urval 

Bilprovningen har valts ut eftersom den obligatoriska besiktningen utgör en utgångspunkt för 

urvalet där vi vet att snedvridningen minimeras samtidigt som det blir ett representativt urval, 

eftersom alla bilar som varit i drift mer än tre år måste delta (Bilprovningen 2009). Här finns 

en risk att, i enlighet med Fosgerau (2005), nyare bilar är mer bekväma och har högre 

prestanda, vilket gör det lättare att bryta mot hastighetsbegränsningen. Det finns en möjlig 

snedvridningseffekt då en del av individerna med högre inkomst exkluderas eftersom de kör 

bilar som är mindre än tre år gamla. Dessa faktorer gör att en del av den bilburna 

populationen blir konsekvent utelämnad samt att den utelämnade delen kan ha egenskaper 

som är direkt kopplade till resultatet. Urvalsformen ligger närmast ett bekvämlighetsurval 

(Jacobsen 2002). Det skall dock observeras att detta inte helt är fallet eftersom anledningen 

till att vi väljer att skaffa observationer vid bilprovningen är att det är ett säkert sätt att få ett 

så representativt urval som möjligt ur den bilburna populationen. Vissa av de begränsningar 

som Jacobsen (2002) beskriver kan undvikas. Exempelvis får vi inga begränsningar baserat på 

att vissa individer väljer att inte besöka bilprovningen eller sköta ärenden över telefon. 

Obligatoriet gör att varje bil måste besöka bilprovningen en gång per år, och därmed även en 

av personerna som brukar bilen.  
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3.3 Utformning av enkät 

Enkäten är utformad för att vara överskådlig och gå snabbt att fylla i. Anledningen till detta är 

att uppehålla individer vid bilprovningen så kort tid som möjligt samt att minimera bortfallet 

som uppkommer genom att en individ blir inkallad medan denne fyller i enkäten. Anonymitet 

garanteras i skrift samt muntligen, det är dock möjligt att den upplevda anonymiteten inte blir 

så hög som vi eftersträvat i enlighet med Jacobsson (2002, s.360-361) eftersom vi manuellt 

mottar svaren och inte har svarskuvert. De två första frågorna är med för att kunna kontrollera 

hur kön och ålder påverkar benägenheten att köra för fort i jämförelse med rådande teori. Kön 

finns även med för att kontrollera om män kör för fort oftare än kvinnor pga. 

inkomstskillnader. Fråga tre rör hur ofta individen säger sig överskrida hastighetsgränsen med 

mer än 5km/h. De 5km/h är tillagda för att minska osäkerheten hos den svarande och för att få 

med huvudsakligen medvetna fortkörningar. Den fjärde frågan finns med av flera anledningar, 

först och främst så är den till för att se hur individen anser sig köra i förhållande till andra 

förare. Frågan används även för att undersöka hur individen ser genomsnittsföraren, för att 

eventuellt undersöka om det kan förekomma self-deception på samma sätt som för Johansson-

Stenman och Martinsson (2005). Fråga fem finns med för att ge en idé om hur många som 

faktiskt blivit tagna för fortkörning vilket kan jämföras med hur många som anser sig 

konsekvent bryta mot hastighetsbegränsningen. Fråga fem skulle också, vid en storskalig 

undersökning, kunna ge en grov bild av hur stor upptäcktsrisken faktiskt är. Fråga sex rör hur 

stor inkomst den svarande har, formen före skatt per månad är vald för att de flesta bör ha god 

kännedom om sin inkomst i just denna form. Frågan är placerad sist i enlighet med Jacobsson 

(2002, s.306-307) eftersom den kan anses vara känslig och vi räknar med att få en högre 

svarsfrekvens på denna fråga specifikt när en individ redan fyllt i resten av enkäten. Ett 

mindre antal testenkäter delas ut för att få en uppfattning om utformningen fungerar.   

 

3.4 Databearbetning 

Datamaterialet används som underlag för regressionsanalys. Två former av regression 

kommer att användas, den första är linjär regression enligt ordinary least squares metoden 

(minsta kvadratmetoden, OLS). Modellen är ursprungligen uppställd enligt följande: 

εβββα ++++= 332211 xxxy  

Där α = intercept x1 = inkomst, x2 = ålder, x3 = kön, y = benägenhet att köra för fort,  

ε = residual. 
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Den andra regressionsformen är en ordered logit regression, denna typ används för att 

komplettera den första regressionsmodellen eftersom den beroende variabeln är ordinal. 

Ordered modeller baseras på en maximum likelihood estimation och valet mellan logit- och 

probitfördelning gör endast marginella skillnader (Hill, Griffiths & Judge 2001, s.376). Logit 

modellen kan skrivas enligt: 

nn xx
P

P
ββα +++=

−
...)

1
ln( 11    där  )...Pr( ni xxyP =  

Materialet kommer att genomgå statistiska tester för att säkerställa signifikans och hållbarhet: 

 

3.4.1 Kolinjäritet och Multikolinjäritet 

En modell med flera förklarande variabler måste testas så att de förklarande variablerna inte 

är korrelerade, anledningen till detta är att det blir omöjligt att separera förklarande effekter 

mellan variablerna och vad olika effekter beror på (Maddala 2001, kap. 7). Kolinjäritet testas 

först genom korrelationsmatrisen, där värden över 0,5 tyder på eventuell kolinjäritet mellan 

variabler. Multikolinjäritet testas genom sidoregression enligt 332211 xxx ββαβ ++=  för 

den variabel som misstänks bero på en av de andra förklarande variablerna. 

 

3.4.2  Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet innebär att observationerna har en icke-konstant residualvarians (Maddala 

2001, kap. 5). Detta innebär att det kan finnas en systematiskt stigande eller fallande felterm i 

datamaterialet vilken påverkar hur väl modellen förklarar sambandet. Heteroskedasticitet 

kommer att testas genom ett Goldfelt-Quandt test. 

 

3.4.3 Autokorrelation 

Autokorrelation innebär att feltermerna hos observationerna är seriellt korrelerade, alltså att 

feltermerna inte kan anses vara oberoende (Maddala 2001, s.227). Vanligen förekommer detta 

problem huvudsakligen i tidsseriedata men det kan även förekomma i tvärsnittsdata (Maddala 

2001, s.228). Test för autokorrelation utförs baserat på Durbin-Watson statistiken.  

 

3.4.4 Misspecifikation 

Misspecifikation innebär att testa relevansen hos en modell och om den kan förbättras (Hill 

Griffiths & Judge 2001). Detta sker genom ett RESET test. 
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Tabell 1 - Speeding

Speeding 0 1 2 3 4 5 Totalt

Antal 15 25 23 24 19 11 117
Ticket 0 2 3 3 5 5 18
Antal män 12 15 17 21 16 9 90
Antal Kvinnor 3 10 6 3 3 2 27
Medelinkomst 24 727 20 094 21 730 28 313 25 263 29 636 24 432
Medelålder 60,8 57,7 42,6 49,5 42,7 41,2 49,5

4 Empiri 

4.1 Presentation av data 

Variablerna är hämtade från följande frågor i enkäten: 

Uppmätt enhet Kön Ålder Benägenhet att 
köra för fort

Bild av 
andra förare

Böter Inkomst

Variabel SEX AGE SPEEDING AVERAGE TICKET INC_KKR

Fråga 1) 2) 3) 4) 5) 6)  

Speeding, average och ticket är de beroende variablerna och kommer därför inte att finnas i 

modellen samtidigt. 

 

Av 177 tillfrågade personer fyllde 124 i enkäten fullständigt, 20 individer valde att inte delta 

och 33 svarade inte fullständigt. Av dessa 124 misstänks 7 ha missuppfattat fråga 6 och svarat 

med sin årsinkomst istället, dessa 7 exkluderas från analysen eftersom värden för inkomst blir 

för extrema och påverkar resultatet i för stor utsträckning. Slutligen inkluderas därför 117 

observationer, alla observationer finns i bilaga 2.  

 

För variabeln Speeding fick vi följande svar på enkäten: 

I tabell 1 redovisas resultaten för frågorna 1,2 och 4-6 sorterat på variabeln för fråga 3, 

speeding. Det går att dra två generella slutsatser ur tabell 1, det finns en tydlig negativ trend 

för variabeln ålder och det finns en positiv trend för variabeln inkomst. Det är föga 

förvånande att den största representationen av bötesfällda individer anser sig höra till kategori 

4 och 5 för speeding. Det låga antalet kvinnor ska även observeras och kan jämföras med att 

endast 34% av bilar registrerade på fysiska personer i Sverige är registrerade på kvinnor 

(SIKA 2009) samt att endast 24% av de bötfällda individerna i Sverige 2008 är kvinnor (Brå 

2009).  

 

För variabeln average, alltså hur en individ anser att genomsnittsföraren förhåller sig till 

hastighetsbegränsningen får vi följande resultat: 
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Tabell 2 - Average

Average 0 1 2 3 4 5 Totalt

Antal 2 7 19 51 31 7 117
Ticket 0 1 2 8 4 3 18
Antal män 1 6 13 40 24 6 90
Antal Kvinnor 1 1 6 11 7 1 27
Medelinkomst 18 500 15 936 24 400 26 126 24 100 23 843 24 432
Medelålder 54,5 58,4 51,8 49,1 46,4 48,7 49,5  

Tabell 2 innehåller samma variabler som tidigare men är nu sorterad på variabeln average 

istället. Jämfört med tabell 1 så verkar det som att fördelningen är centrerad till kategorierna 2 

- 4 där merparten av alla individer placerar den genomsnittlige föraren. Alltså upplever de 

flesta att den genomsnittlige föraren bryter mot hastighetsbegränsningen relativt ofta. Det ska 

observeras att trenden gällande inkomst inte längre är observerbar utan att kategorierna med 

högst inkomst är 2 - 4.  

 

För variabeln ticket, huruvida individen har fått böter de senaste 3 åren får vi följande resultat: 

Tabell 3 - Ticket

Speeding 0 1 2 3 4 5 Totalt

Antal 0 2 3 3 5 5 18
Antal män 0 1 3 3 4 4 15
Antal kvinnor 0 1 0 0 1 1 3
Medelinkomst 31 525 25 667 26 333 25 600 26 600 26669
Medelålder 47,5 45,7 38,7 42,4 42,2 42,3  

Datan i tabell 3 rör variabeln ticket och är uppdelade på variabeln speeding. Det är fler som 

får böter utdömda i kategorierna 4 och 5, men troligtvis beror detta på att de kör för fort en 

större del av tiden. Majoriteten av de bötesfällda är män, vilket stämmer med Brå (2009).  

 

4.2 Bearbetning av data 

Grundmodellen som används är: εβββα ++++= 332211 xxxy  

Där α = intercept x1 = inkomst, x2 = ålder, x3 = kön, y = benägenhet att köra för fort,  

ε = residual. De alternativa modellerna använde average och ticket som beroende variabler. 

Grundmodellen ger oss: 

Tabell 4

--> REGRESS;Lhs=SPEEDING;Rhs=ONE,INC_KKR,AGE,SEX$
Variabel Koefficient Standard Fel T-ratio P [ |T| >t ] Medelvärde

KONSTANT 3,498 0,527 6,63 0,000
INC_KKR 0,018 0,011 1,62 0,109 24,43
AGE -0,037 0,008 -4,54 0,000 49,47
SEX 0,324 0,326 0,99 0,323 0,77
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Korrelationsmatris

SEX AGE SPEEDING AVERAGE TICKET INC_KKR LOG_INC

SEX 1 0,009 0,137 0,067 0,065 0,344 0,208
AGE 0,009 1 -0,387 -0,163 -0,197 -0,021 0,108
SPEEDING 0,137 -0,387 1 0,519 0,309 0,185 0,004
AVERAGE 0,067 -0,163 0,519 1 0,117 0,094 -0,017
TICKET 0,065 -0,197 0,309 0,117 1 0,079 0,090
INC_KKR 0,344 -0,021 0,185 0,094 0,079 1 0,546
LOG_INC 0,208 0,108 0,004 -0,017 0,090 0,546 1  

Baserat på korrelationsmatrisen ovan finns det inte skäl att misstänka kolinjäritet mellan några 

av de förklarande variablerna.  

 

För att utesluta multikolinjäritet görs sidoregressioner för respektive modell.  

Tabell 5

--> REGRESS;Lhs=INC_KKR;Rhs=ONE,AGE,SEX$
Variabel Koefficient Standard Fel T-ratio P [ |T| >t ] Medelvärde

KONSTANT 17,765 4,005 4,435 0,0000
AGE -0,018 0,068 -0,268 0,7890 49,47
SEX 9,838 2,515 3,912 0,0002 0,77

P-värdet för sex visar på ett signifikant samband mellan kön och inkomst. Ett samband mellan 

kön och inkomst är inte helt oväntat eftersom kvinnor tenderar att få en lägre lön än män 

(Medlingsinstitutet 2009). Samvariation mellan två förklarande variabler i modellen är inte 

acceptabelt då det stör modellen och påverkar resultatet. Till följd av kolinjäritetsproblem 

samt insignifikans i alla tre versionerna av grundmodellen utesluts kön som variabel1. 

 

Modellen blir alltså: εββα +++= 2211 xxy  

Där α = intercept x1 = inkomst, x2 = ålder, y = benägenhet att köra för fort, ε = residual. 

 

Misspecifikation, alltså att relevanta variabler utelämnats eller att irrelevanta variabler 

inkluderats testas genom ett RESET-test. De förutspådda värdena för modellen sparas som en 

ny variabel som i sin tur kvadreras till variabeln PREDVARK. 

Tabell 6

--> REGRESS;Lhs=SPEEDING;Rhs=ONE,INC_KKR,AGE,PREDVARK$
Variabel Koefficient Standard Fel T-ratio P [ |T| >t ] Medelvärde

KONSTANT 5,862 3,737 1,57 0,120
INC_KKR 0,040 0,032 1,27 0,206 24,43
AGE -0,069 0,053 -1,30 0,196 49,47
PREDVARK -0,188 0,314 -0,60 0,551 5,90

 

 

                                                 
1 Sidoregressionerna för övriga modeller finns redovisade i bilaga 3, ingen multikolinjäritet verkar föreligga i 
något av fallen. 
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H0: β3=0, Ingen misspecifikation 

H1: β3≠0, Misspecifikation 

Eftersom 0, 55060 > 0,05 så får vi ickeförkasta H0 och därmed får modellen anses vara utan 

misspecifikation. 

 

Test för autokorrelation utförs via Durbin-Watson statistiken,  

Durbin-Watson Statistik 2,25359   

5% signifikans, k=3, vi har valt att använda statistiken för 100 observationer då våra 117 

observationer ligger närmare 100 än 150. Detta ger oss följande värden: 

DL = 1,63  DU = 1,72  Maddala (2001, s.610) 

DL =1,63 < D = 2,25359 och DU =1,72 < D = 2,25359 

Positiv autokorrelation vid 5% signifikansnivå kan inte antas föreligga då Durbin-Watson 

statistiken för vårt datamaterial ligger över både upper och lower bound och därmed godtar vi 

att residualerna inte är seriellt kopplade. 

 

För att testa för negativ autokorrelation används följande modell: 

Du – (4 - D) vilket ger 4-2,25359 = 1,74641 

Du =1,72 < D = 2,25359 och D4-u= 1,74641 < D = 2,25359 

Eftersom Durbin-Watson statistiken för materialet ligger över både lower bound och 4-D får 

negativ autokorellation inte antas föreligga. 

 

Heteroskedasticitet testas genom ett Goldfelt-Quandt test. Datamaterialet sorteras stigande 

efter inkomst eftersom det är troligast att residualvariansen ökar när inkomsten ökar. 

Materialet delas in i två grupper med observationer 1-50 och 68-117.  

06102,1
95068,1

06974,2
2

501

2
11768 ≈=
−

−

σ

σ
 = gqstat 

 
Där gqstat ger ett P-värde ≈ 0,41997 

H0: 
2
2

2
1 σσ = , datan är homoskedastisk 

H1: 
2
2

2
1 σσ ≠ , datan är heteroskedastisk 

H0 ickeförkastas eftersom 0,41997 > 0,05 och därmed får H1 förkastas. Datan måste anses ha 

konstant residualvarians och är därmed homoskedastisk. 
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4.3 Resultat 

Modellen: εββα +++= 2211 xxy  

Där α = intercept x1 = inkomst, x2 = ålder, y = benägenhet att köra för fort, ε =residual. 

En OLS-regression ger oss följande resultat: 

Tabell 7

--> REGRESS;Lhs=Speeding;Rhs=ONE,INC_KKR,AGE$
Variabel Koefficient Standard Fel T-ratio P [ |T| >t ] Medelvärde

KONSTANT 3,6448 0,5062 7,20 0,000
INC_KKR 0,0223 0,0107 2,09 0,039 24,43
AGE -0,0374 0,0083 -4,52 0,000 49,47

Modellen är alltså signifikant för inkomst vid 5% signifikansnivå för ett ensidigt test och vid 

10% signifikansnivå för ett tvåsidigt test. Resultatet tyder på att det finns ett positivt samband 

mellan inkomst och benägenhet att köra för fort, alltså att en högre inkomst ökar 

sannolikheten för att en individ ska bryta mot hastighetsbegränsningen. Ålder får även anses 

vara en signifikant variabel, vid 5% signifikansnivå och ett tvåsidigt test. Variabeln ålder 

tyder på att när en individ blir äldre så kör denna generellt saktare. 

 

De alternativa modellerna, med ticket och average som beroende variabel är inte signifikanta 

och kommer inte att diskuteras vidare i resultatet, men kommenteras i slutdiskussionen. 

Tabell 8

--> REGRESS;Lhs=SPEEDING;Rhs=AGE,LOG_INC$
Variabel Koefficient Standard Fel T-ratio P [ |T| >t ] Medelvärde

AGE -0,038 0,008 -4,70 0,000 49,83
LOG_INC 0,421 0,042 10,04 0,000 10,02

Vid en logaritmering av variabeln för inkomst ökar signifikansen något, dock måste 

konstanten uteslutas. Det skall även påpekas att observationerna 53 och 113 har uteslutits då 

båda uppgivit en inkomst på 0, eftersom för yx =)ln(  när 0→x så −∞→y . 

 

Vid en ordered logit regression får vi följande resultat:  

Samma variabler som i den linjära modellen får anses signifikanta2 vid ett tvåsidigt test och 

5% signifikans för P [ |Z| > z ]. 

Tabell 9

Index function for probability

Variabel Koefficient Standard Fel b/St.Er P [ |Z| > z] Medelvärde

KONSTANT 3,763 0,7490 5,02 0,0000
INC_KKR 0,039 0,0114 3,43 0,0006 24,43
AGE -0,050 0,0117 -4,24 0,0000 49,47

 

                                                 
2 Kön är insignifikant även i ordered logit modellen. 
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När vi jämför de faktiska observationerna med predicted värden för speeding får vi följande 

resultat. Fullständig tabell för varje individuell observation finns i bilaga 3.  

Tabell 10

Predicted Frequencies of actual & predicted outcomes

Actual 0 1 2 3 4 5 Total obs

0 2 6 2 3 2 0 15
1 3 13 3 5 1 0 25
2 0 6 3 9 5 0 23
3 0 10 3 5 6 0 24
4 0 4 2 8 5 0 19
5 0 2 0 3 6 0 11

Total 5 41 13 33 25 0 117  

Mängden observationer som enligt modellen förutspås hamna i kategori 1 för speeding är 

större än förväntat. För de övriga kategorierna är spridningen inte helt oväntad. Att predicted 

för kategori 5 summeras till 0 medan observerad kategori 5 uppgår till 11 beror delvis på 

utformningen av enkäten och olika tolkning av skalan. Kategori 5 klassas på enkäten som 

alltid, och rent tekniskt är det omöjligt att konstant köra över hasighetsbegränsningen. 

Individer som svarat att de bryter mot hastighetsgränsen i kategori 5 borde alltså egentligen 

hamna i kategori 4, alltså att de bryter mot hastighetsgränsen mesta delen av tiden. 

Tolkningen av alltid i folkmun kan variera från alltid till för det mesta. Det måste även 

tilläggas att inget värde på inc_kkr är tillräckligt högt samtidigt som age är tillräckligt låg för 

att någon individ ska klassificeras som predicted 5. Spridningen mellan observerade och 

predicted värden är inte nödvändigtvis så problematisk som den verkar. Standardfelet hos 

variablerna gör att merparten av fallen där observerad ≠ predicted faller inom ramen ±1 

kategori, dock inte i alla fall.  

 

Slutligen så visar ordered logit modellen värden för hur de olika förklarande variablerna 

påverkar sannolikheten att hamna i en given kategori för speeding vid en förändring i 

respektive variabel. 

Tabell 11

Marginal Effects for OrdLogit

Variabel SPEEDING=0 SPEEDING=1 SPEEDING=2 SPEEDING=3 SPEEDING=4 SPEEDING=5

AGE 0,0042 0,0065 0,0015 -0,0036 -0,0053 -0,0034
INC_KKR -0,0033 -0,0051 -0,0012 0,0028 0,0042 0,0027

En ökning av age med ett år gör alltså en individ mer sannolik att hamna i kategori 0 till 2. 

Detta slår över för kategori 3 till 5 och ett extra år på en individ minskar sannolikheten att 

hamna i dessa kategorier. Ovanstående äger rum eftersom variabeln age har en negativ 

koefficient, alltså att sannolikheten att hamna i en högre kategori minskar med stigande ålder, 

därmed blir kategorierna för att inte köra så fort mer sannolika och de för att köra för fort ofta 
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mindre sannolika. Motsatsen stämmer för variabeln som representerar inkomst. Kategorierna 

0 till 2 har negativa sannolikheter för en stigande inkomst, medan 3 till 5 har en ökande 

sannolikhet för en stigande inkomst. Anledning till detta är den positiva koefficienten för 

inkomst, alltså blir en individ mer sannolik att hamna i en hög kategori när inkomsten stiger 

och mindre sannolik att hamna i en låg kategori. 

 

Alla tre regressionerna uppvisar samma samband, alltså ett positivt samband mellan inkomst 

och benägenhet att köra för fort samt ett negativt samband mellan ålder och benägenhet att 

köra för fort. Detta ökar trovärdigheten för resultatet och bekräftar ytterligare sambanden.   
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5 Analys 

5.1 Diskussion 

Innan vi diskuterar vilka slutsatser som kan dras av resultaten finns det ett behov att diskutera 

undersökningen. Det kommer oundvikligen att finnas en skillnad mellan hur de tillfrågade 

individerna tolkar sin egen hastighet och sina medtrafikanters hastighet. Olika tolkningar av 

den egna hastigheten gör att en viss försiktighet måste iakttas rörande svaren på frågorna 3 

och 4, vilket påpekades i resultatet. Fråga 6, rörande bruttoinkomst per månad, är en fråga 

som kan vara känslig att svara på och det finns även en risk att ett fåtal individer avviker från 

sanningen i sina svar, huvudsakligen uppåt. Gällande fråga 6 måste även påpekas att en 

individ kan ha det väl ställt ekonomiskt utan att det syns på månadsinkomsten, de individer 

som har en stor förmögenhet fångas inte upp i vår undersökning, enligt Bar-Ilan och 

Sacerdote (2004) har förmögenhet ett liknande samband som inkomst på hur avskräckande 

böter faktiskt är.  

 

Regressionsanalysen för variabeln ticket visade inte på något signifikant samband. 

Anledningen till detta förklaras troligtvis bäst med att antalet bötesfällda individer i urvalet är 

för litet för att en ordentlig analys ska kunna utföras i detta avseende. Det är även möjligt att 

fortkörning är ett så utbrett fenomen att inkomst inte kan anses som en signifikant förklarande 

variabel eftersom övervakningsgraden är så låg (Cedersund 2008; Sunflower 2002) att de 

bötesfällda individerna får anses godtyckligt utvalda och inte nödvändigtvis är de som är mest 

benägna att köra för fort. Det låga antalet kvinnor av de bötesfällda respondenterna är svårt att 

kommentera på men kan jämföras med det låga antalet kvinnor i den totala bötesfällda 

populationen (Brå 2009) 

 

Determinationaskoefficienten (R2) varierar mellan 0.07 och 0.2 för de olika 

regressionsmodellerna. Vanligtvis anses detta som en låg förklaringsgrad men modellerna vi 

använder är inte utformade för att fullständigt förklara varför en individ kör för fort utan 

enbart för att testa påverkan av ett begränsat antal variabler. Detta leder till ett lågt R2 

eftersom flera förklarande variabler inte finns med i modellen. 

 

Användandet av fråga 4, hur benägen en genomsnittlig person anses vara att bryta mot 

hastighetsbegränsningen, skulle ursprungligen användas på samma sätt som Johansson-

Stenman och Martinsson (2005) använder sina variabler. Alltså för att se om en individ 
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avslöjar mer om sina egna preferenser vid en fråga om genomsnittet än en fråga som rör 

individen själv. Ingen statistisk signifikans kan säkerställas för variabeln och därför tvingas vi 

acceptera att metoden inte är applicerbar för vår frågeställning. En trolig anledning till detta är 

att fortkörning inte nödvändigtvis ses som negativt, vilket stöds av Rienstra och Rietveld 

(1996), andelen som bryter mot hastighetsbegränsningen är hög och det förkommer ofta. För 

att den typ av self-deception Johansson-Stenman och Martinsson (2005) föreslår ska vara 

observerbar krävs att ett beteende kan generaliseras som positivt eller negativt, vilket inte 

verkar vara fallet med fortkörning i Sverige. Att samhället inte anser fortkörning som negativt 

kan relateras till den höga andelen fortkörare i Sverige som rapporteras i Sunflower (2002). 

Att andelen fortkörare är hög kan utläsas ur resultatet i tabell 2 där 82 av 117 placerar 

genomsnittsföraren i kategorierna 3 och 4 för speeding, alltså att genomsnittsföraren kör för 

fort merparten av tiden. 

 

Bortfallet från undersökningen har flera olika anledningar. Den första anledningen är att en 

individ som blir tillfrågad att delta helt enkelt inte vill, kan eller hinner fylla i en enkät. Denna 

kategori är svår att dra några slutsatser från då anledningarna för individerna kraftigt skiljer 

sig åt samt att eftersom majoriteten inte ens läst igenom enkäten kan inget systematiskt 

samband åberopas gällande typen av frågor eller dess innehåll. Den andra kategorin av 

bortfall är de som fyllt i enkäten men inte svarat fullständigt. Av dessa är det enbart fråga 6, 

alltså frågan om inkomst, som finns obesvarad. Anledningen till detta kan inte fullständigt 

förklaras men en viss del kan troligtvis tillskrivas att frågor rörande inkomst är känsliga och 

att individer upplever området som privat, samtidigt som den upplevda anonymiteten 

eventuellt har varit för låg (Jacobsson 2002, s.360-361). Risken för resultatet är att det kan 

finnas ett samband hos dem som valt att inte svara på fråga 6, exempelvis är det troligt att de 

som vill dölja sin inkomst antingen ligger kraftigt över eller under medel, vilket skulle kunna 

påverka resultatet. En del av de tillfrågade har även angivit ”pension” som inkomst, dessa har 

sorterats som bortfall då pension är varierande beroende på arbetade år, val av förvaltning 

samt om individen kompletterat med privat pensionssparande.  

 

Slutligen måste det observerade sambandet mellan inkomst och benägenhet att köra för fort 

ifrågasättas i kausala termer. Vi bekräftar ett positivt samband mellan inkomst och 

benägenhet att bryta mot hastighetsgränsen men kan inte bevisa att det är ett kausalsamband. 

Det finns en möjlighet att med en stigande inkomst ändras faktorer som exempelvis vilken typ 

av bil en individ kör eller hur stressad och kostsam tiden på vägen är. Faktorer som kan 
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generaliseras som troliga hos en individ med hög inkomst, exempelvis tävlings- eller 

prestationsinstinkt kan också påverka beteendet. Här finns en möjlighet att benägenheten att 

köra för fort ökar med beteendet som även har en positiv effekt på inkomsten. Detta medför 

att sambandet mellan inkomst och benägenhet att köra för fort inte nödvändigtvis är kausalt. 

Möjligen kan även faktorer som inte berörs här ha ett liknande samband.  

 

5.2 Analys av hypoteser 

Hypotes ett, att kön troligtvis kan ses som en förklarande variabel till benägenheten att bryta 

mot hastighetsbegränsningen måste förkastas baserat på regressionsanalysen av urvalet. 

Variabeln kön måste klassas som insignifikant och det föreligger även kolinjäritet med 

variabeln för inkomst. Det huvudsakliga skälet till att kön inte kan klassas som signifikant är 

troligtvis den låga andelen kvinnor i urvalet, 27 kvinnor på 117 observationer gör att det blir 

svårt att statistiskt säkerställa relevans. Spridningen mellan kategorierna för speeding är 

tämligen jämt fördelad om vi bara ser till kvinnorna i urvalet, även detta påverkar möjligheten 

att dra en slutsats baserat på kön.  Eftersom både Fosgerau (2005) och Rienstra och Ritveld 

(1996) finner att kön är en signifikant variabel finns det skäl att misstänka att vid en mer 

omfattande undersökning så skulle resultatet se annorlunda ut.  

 

Den andra hypotesen, att ålder har en negativ påverkan på benägenhet att köra för fort, måste 

enligt vårt resultat accepteras som korrekt. Vi finner ett negativt samband mellan ålder och 

benägenhet att bryta mot hastighetsbegränsningen. Skälet till detta är svårt att förklara, det 

finns inte heller en fullständig motivering i rådande teori bortom det faktum att Fosgerau 

(2005), Rienstra och Rietveld (1996) samt Shinar, Schechtman och Compton (2001) alla 

finner samma negativa samband. 

 

Den sista hypotesen, att inkomst har en positiv påverkan på benägenheten att bryta mot 

hastighetsbegränsningen, verkar baserat på vårt urval och analys att stämma. Det positiva 

sambandet stöds av teorin baserad på alternativ kostnaden samt genom det faktum att det blir 

lättare att betala böter samt att bränslekostnaderna får en mindre påverkan när inkomsten 

stiger. Utöver rådande teori så har Fosgerau (2005) visat att det finns ett positivt samband 

mellan inkomst och benägenhet att bryta mot hastighetsgränsen. Bar-Ilan och Sacerdote 

(2004) har konstaterat att böter som straff får en minskande effekt vid en större förmögenhet, 

också detta i enlighet med resultatet och hypotesen. 
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6 Slutsats 

6.1 Slutsats 

Baserat på analysen av vårt urval kan vi finna statistisk signifikans för variablerna ålder och 

inkomst. Inkomst får, utifrån vårt urval, anses ha en positivt riktad påverkan på benägenheten 

att köra för fort. Ålder får anses ha en negativ påverkan på benägenheten att köra för fort. 

Sambandet bekräftas ytterligare av likvärdig signifikans för alla tre regressionstyperna. Svaret 

på vår frågeställning blir därmed att för vårt urval och material påverkas individers 

benägenhet att bryta mot hastighetsgränsen på ett positivt sätt av inkomst. Det finns ett 

allmänt stöd i teorin för båda variablerna vilket gör att resultatet kan användas som grund för 

vidare undersökningar och stöd för beslutsfattande. Vidare kan andelen som bryter mot 

hastighetsbegränsningen anses hög då en klar majoritet av respondenterna anser att den 

genomsnittlige föraren kör för fort merparten av tiden. 

 

6.2 Vidare forskning 

En av de viktigaste frågorna som uppstår i samband med ämnet är huruvida det faktiskt finns 

en snedvridning baserat på inkomst i den bötesfällda populationen, argumenten för och emot 

är flera. Den låga upptäcktsrisken i Sverige gör att de individer som faktiskt blir bötesfällda är 

tämligen godtyckligt utvalda och inte alls behöver representera den fortkörande populationen. 

Samtidigt så tyder samband som visas i denna undersökning samt i andra undersökningar att 

inkomsten påverkar en individs inställning till hastighet, och därför bör den bötesfällda 

populationen bestå av oproportionerligt många individer med en högre inkomst. 

 

En följdfråga till hur den bötesfällda populationen ser ut är om bötesbeloppen är utformade på 

bästa möjliga sätt. Det första problemet rör rättvisa, är det rättvist att alla betalar lika mycket 

eller att alla straffas lika hårt, alltså med en andel av inkomsten. Exempelvis Finland har ett 

bötesbelopp som varierar baserat på inkomst för vissa brott mot hastighetsbegränsningen. Hur 

skulle ett bötesbelopp med en del som varierar baserat på inkomst påverka trafikanter i 

Sverige? Skulle regelefterlevnaden öka och hastigheterna minska eller förblir attityden 

oförändrad?   
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Bilagor  

Bilaga 1 - Enkät 

Vi heter Jonas Söderström och Karl-Olof Welin och skriver för tillfället C-uppsats i 
nationalekonomi vid Högskolan i Halmstad. Vi studerar attityder hos trafikanter rörande 
fortkörning och skulle uppskatta om ni svarade på ett fåtal frågor. Du är givetvis helt 
anonym. Svaren kommer att användas i vår analys samt för jämförelse med ekonomiska 
teorier. För att ta del av studien eller dess resultat, vänligen kontakta oss via bifogad 
kontaktinformation. 
_____________________________________________________________________________ 
 
1) Är du:  

 
 
 
2) Ålder: _______ 
 
 
3) Brukar du bryta mot hastighetsbegränsningen? 
    (mer än 5km/h över gränsen) 

 
 
 
4) Hur ofta tror du en genomsnittlig förare bryter mot hastighetsbegränsningen? 
    (mer än 5km/h över gränsen) 

 
 
 
5) Har du under de senaste 3 åren blivit tagen för fortkörning? 
    (böter/varning/indraget körkort) 

 
 
 
6) Vad har du för inkomst före skatt per månad? 
 
_______________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
 

  Aldrig Alltid 

  Aldrig Alltid 

             Ja              Nej 

            Kvinna       Man 



 

II 
 
 

Bilaga 2 - Rådata 

Observationer 

Observation Sex Age Speeding Average Ticket Income   
1 0 68 1 3 0 9 000   
2 0 38 2 2 0 25 000   
3 1 66 2 4 0 13 000   
4 1 67 3 4 0 15 000   
5 1 64 3 3 0 50 000   
6 1 33 2 3 0 30 000   
7 1 66 3 3 1 35 000   
8 1 64 4 4 0 20 000   
9 1 38 4 4 0 30 000   
10 0 67 1 4 0 150 000 * 
11 1 42 2 2 0 24 000   
12 1 34 5 5 1 37 000   
13 1 28 4 4 1 25 000   
14 1 50 3 4 0 30 000   
15 0 72 1 2 0 7 000   
16 0 59 3 4 0 26 500   
17 1 81 0 3 0 15 000   
18 1 76 1 2 0 20 000   
19 1 67 4 4 0 25 000   
20 1 39 3 3 0 28 000   
21 1 61 4 4 0 52 000   
22 0 53 1 3 0 27 000   
23 0 32 1 3 0 23 000   
24 1 66 0 3 0 80 000   
25 1 46 0 1 0 22 000   
26 1 41 5 4 0 400 000 * 
27 0 57 1 4 0 8 000   
28 1 71 0 1 0 13 000   
29 1 83 0 1 0 11 000   
30 1 26 4 3 0 22 000   
31 1 50 1 2 0 25 100   
32 1 55 1 4 1 36 000   
33 1 61 2 4 0 120 000 * 
34 0 56 2 4 0 230 000 * 
35 1 60 2 3 0 25 000   
36 1 59 2 2 0 29 000   
37 1 84 1 3 0 19 000   
38 1 42 2 2 0 26 700   
39 1 27 3 3 1 23 000   
40 1 46 0 0 0 22 000   
41 1 42 4 4 1 23 000   
42 1 46 1 4 0 22 000   
43 1 53 4 3 0 30 000   
44 1 32 1 3 0 27 000   
45 1 43 2 3 0 24 000   
46 1 35 5 3 1 35 000   
47 1 60 3 3 0 35 000   
48 1 41 2 2 0 25 000   
49 1 46 4 5 1 39 000   



 

III 
 
 

50 0 63 1 0 0 15 000   
51 0 40 1 1 1 27 050   
52 1 35 4 4 0 33 000   
53 0 39 4 3 0 0 A-Lös 
54 1 57 1 3 0 15 000   
55 1 56 3 3 0 32 000   
56 1 68 0 3 0 30 000   
57 1 38 4 3 1 14 000   
58 0 52 3 4 0 20 000   
59 1 23 3 3 1 21 000   
60 0 68 0 5 0 9 600   
61 0 35 3 3 0 25 000   
62 1 69 1 2 0 18 000   
63 1 23 5 3 0 21 000   
64 1 59 1 3 0 25 700   
65 1 65 5 3 0 14 000   
66 0 45 1 3 0 220 000 * 
67 1 30 2 5 0 26 000   
68 1 38 2 3 1 20 000   
69 1 33 3 4 0 27 000   
70 0 47 2 3 0 21 000   
71 1 63 5 5 1 10 000   
72 1 22 5 3 1 300 000 * 
73 1 59 3 4 0 11 000   
74 0 53 1 2 0 17 000   
75 1 54 3 3 0 22 500   
76 1 37 2 4 0 178 000 * 
77 0 45 5 3 1 26 000   
78 1 45 3 3 0 44 000   
79 1 44 4 5 0 25 000   
80 0 58 2 4 0 370 000 * 
81 1 34 1 2 0 23 000   
82 1 52 2 4 0 15 000   
83 1 59 3 3 0 35 000   
84 1 47 4 3 0 35 000   
85 0 40 2 2 0 360 000 * 
86 1 24 0 1 0 14 500   
87 1 55 3 4 0 23 000   
88 1 56 3 5 0 20 300   
89 1 40 1 4 0 30 000   
90 1 35 2 2 0 29 500   
91 0 62 1 4 0 16 000   
92 0 60 2 2 0 15 000   
93 0 20 2 3 0 13 000   
94 1 31 3 3 0 15 200   
95 0 22 2 4 0 14 000   
96 0 28 0 2 0 12 800   
97 1 49 2 4 0 23 600   
98 0 43 2 3 0 16 000   
99 1 51 3 3 0 60 000   
100 1 63 1 3 0 27 000   
101 1 29 5 3 1 25 000   
102 1 73 1 1 0 12 500   
103 1 42 2 3 0 28 000   



 

IV 
 
 

104 1 47 5 3 0 33 000   
105 1 50 0 2 0 30 000   
106 0 53 4 4 1 27 000   
107 0 71 1 3 0 8 002   
108 1 66 1 3 0 18 000   
109 1 40 5 4 0 55 000   
110 1 65 0 2 0 65 000   
111 1 26 4 4 0 14 000   
112 1 64 2 2 1 35 000   
113 1 18 2 4 0 0   
114 1 27 3 3 0 22 000   
115 1 38 5 4 0 47 000   
116 1 68 1 3 0 27 000   
117 1 58 3 3 0 35 000   
118 1 32 4 4 0 26 000   
119 0 72 0 2 0 14 500   
120 1 63 3 3 0 24 000   
121 1 72 0 3 0 20 000   
122 1 35 2 2 1 22 000   
123 0 43 4 4 0 10 000   
124 0 34 5 3 0 23 000   
125 1 30 4 4 0 30 000   
126 1 72 0 1 0 11 500   

 

* : inkomsten har sorterats som extremvärde till följd av trolig missuppfattning av fråga 6) 

och uteslutits ur analysen. 
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Bilaga 3 - Regressioner 

Regression 1: REGRESS;Lhs=SPEEDING;Rhs=ONE,INC_KKR,AGE,SEX$ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = SPEEDING Mean=   2.341880342    , S.D.=   1.526560215     | 
| Model size: Observations =     117, Parameters =   4, Deg.Fr.=    113 | 
| Residuals:  Sum of squares= 219.4553173    , Std.Dev.=        1.39359 | 
| Fit:        R-squared=  .188179, Adjusted R-squared =          .16663 | 
| Model test: F[  3,    113] =    8.73,    Prob value =          .00003 | 
| Diagnostic: Log-L =   -202.8108, Restricted(b=0) Log-L =    -215.0066 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=     .697, Akaike Info. Crt.=      3.535 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.28995,   Rho =      -.14498 | 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  3.497848501      .52737936        6.633   .0000 
 INC_KKR   .1842156121E-01  .11388366E-01    1.618   .1085  24.432068 
 AGE      -.3749589648E-01  .82617022E-02   -4.539   .0000  49.470085 
 SEX       .3235442619      .32568148         .993   .3226  .76923077 

 
Regression 2: REGRESS;Lhs=Speeding;Rhs=ONE,INC_KKR,AGE$ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = SPEEDING Mean=   2.341880342    , S.D.=   1.526560215     | 
| Model size: Observations =     117, Parameters =   3, Deg.Fr.=    114 | 
| Residuals:  Sum of squares= 221.3719943    , Std.Dev.=        1.39351 | 
| Fit:        R-squared=  .181089, Adjusted R-squared =          .16672 | 
| Model test: F[  2,    114] =   12.60,    Prob value =          .00001 | 
| Diagnostic: Log-L =   -203.3195, Restricted(b=0) Log-L =    -215.0066 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=     .689, Akaike Info. Crt.=      3.527 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.25359,   Rho =      -.12680 | 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  3.644809899      .50617749        7.201   .0000 
 INC_KKR   .2231375434E-01  .10692605E-01    2.087   .0391  24.432068 
 AGE      -.3735794494E-01  .82600611E-02   -4.523   .0000  49.470085 
 
Regression 3: REGRESS;Lhs=Average;Rhs=ONE,INC_KKR,AGE,SEX$ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = AVERAGE  Mean=   3.051282051    , S.D.=   1.032624325     | 
| Model size: Observations =     117, Parameters =   4, Deg.Fr.=    113 | 
| Residuals:  Sum of squares= 119.1943734    , Std.Dev.=        1.02704 | 
| Fit:        R-squared=  .036364, Adjusted R-squared =          .01078 | 
| Model test: F[  3,    113] =    1.42,    Prob value =          .24025 | 
| Diagnostic: Log-L =   -167.1028, Restricted(b=0) Log-L =    -169.2698 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=     .087, Akaike Info. Crt.=      2.925 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.33528,   Rho =      -.16764 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  3.340576429      .38866725        8.595   .0000 
 INC_KKR   .6527016810E-02  .83929811E-02     .778   .4384  24.432068 
 AGE      -.1066087769E-01  .60886970E-02   -1.751   .0827  49.470085 
 SEX       .1022211210      .24002025         .426   .6710  .76923077 
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Regression 4: REGRESS;Lhs=Average;Rhs=ONE,INC_KKR,AGE$ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = AVERAGE  Mean=   3.051282051    , S.D.=   1.032624325     | 
| Model size: Observations =     117, Parameters =   3, Deg.Fr.=    114 | 
| Residuals:  Sum of squares= 119.3856945    , Std.Dev.=        1.02335 | 
| Fit:        R-squared=  .034817, Adjusted R-squared =          .01788 | 
| Model test: F[  2,    114] =    2.06,    Prob value =          .13266 | 
| Diagnostic: Log-L =   -167.1967, Restricted(b=0) Log-L =    -169.2698 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=     .071, Akaike Info. Crt.=      2.909 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.33091,   Rho =      -.16546 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  3.387007662      .37172146        9.112   .0000 
 INC_KKR   .7756722886E-02  .78523258E-02     .988   .3253  24.432068 
 AGE      -.1061729305E-01  .60659394E-02   -1.750   .0828  49.470085 

 
Regression 5: REGRESS;Lhs=Ticket;Rhs=ONE,INC_KKR,AGE,SEX$ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = TICKET   Mean=   .1538461538    , S.D.=   .3623530526     | 
| Model size: Observations =     117, Parameters =   4, Deg.Fr.=    113 | 
| Residuals:  Sum of squares= 14.52748302    , Std.Dev.=         .35856 | 
| Fit:        R-squared=  .046175, Adjusted R-squared =          .02085 | 
| Model test: F[  3,    113] =    1.82,    Prob value =          .14690 | 
| Diagnostic: Log-L =    -43.9771, Restricted(b=0) Log-L =     -46.7427 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.018, Akaike Info. Crt.=       .820 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.22770,   Rho =      -.11385 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  .3040608897      .13568919        2.241   .0270 
 INC_KKR   .1773866762E-02  .29301075E-02     .605   .5461  24.432068 
 AGE      -.4527882007E-02  .21256496E-02   -2.130   .0353  49.470085 
 SEX       .3957296198E-01  .83794440E-01     .472   .6377  .76923077 

 
Regression 6: REGRESS;Lhs=Ticket;Rhs=ONE,INC_KKR,AGE$ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = TICKET   Mean=   .1538461538    , S.D.=   .3623530526     | 
| Model size: Observations =     117, Parameters =   3, Deg.Fr.=    114 | 
| Residuals:  Sum of squares= 14.55615639    , Std.Dev.=         .35733 | 
| Fit:        R-squared=  .044293, Adjusted R-squared =          .02753 | 
| Model test: F[  2,    114] =    2.64,    Prob value =          .07560 | 
| Diagnostic: Log-L =    -44.0925, Restricted(b=0) Log-L =     -46.7427 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.033, Akaike Info. Crt.=       .805 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.22267,   Rho =      -.11134 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  .3220358580      .12979706        2.481   .0146 
 INC_KKR   .2249924070E-02  .27418616E-02     .821   .4136  24.432068 
 AGE      -.4511009042E-02  .21180942E-02   -2.130   .0353  49.470085 
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Regression 7: REGRESS;Lhs=SPEEDING;Rhs=AGE,LOG_INC$ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = SPEEDING Mean=   2.341880342    , S.D.=   1.526560215     | 
| Model size: Observations =     117, Parameters =   2, Deg.Fr.=    115 | 
| Residuals:  Sum of squares= 251.3157037    , Std.Dev.=        1.47829 | 
| Fit:        R-squared=  .070319, Adjusted R-squared =          .06224 | 
| Model test: F[  1,    115] =    8.70,    Prob value =          .00386 | 
| Diagnostic: Log-L =   -210.7412, Restricted(b=0) Log-L =    -215.0066 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=     .799, Akaike Info. Crt.=      3.637 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.00823,   Rho =      -.00412 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 AGE      -.2949964135E-01  .83630532E-02   -3.527   .0006  49.470085 
 LOG_INC   .3799970091      .43619163E-01    8.712   .0000  9.8500225 
 
 

Regression 8: Test för multikolinjäritet: REGRESS;Lhs=INC_KKR;Rhs=ONE,SEX,AGE$ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = INC_KKR  Mean=   24.43206838    , S.D.=   12.10287319     | 
| Model size: Observations =     117, Parameters =   3, Deg.Fr.=    114 | 
| Residuals:  Sum of squares= 14974.24122    , Std.Dev.=       11.46093 | 
| Fit:        R-squared=  .118728, Adjusted R-squared =          .10327 | 
| Model test: F[  2,    114] =    7.68,    Prob value =          .00074 | 
| Diagnostic: Log-L =   -449.8527, Restricted(b=0) Log-L =    -457.2465 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=    4.903, Akaike Info. Crt.=      7.741 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.80158,   Rho =       .09921 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  17.76530147      4.0053485        4.435   .0000 
 SEX       9.838388622      2.5149319        3.912   .0002  .76923077 
 AGE      -.1821756181E-01  .67923290E-01    -.268   .7890  49.470085 

 
Regression 9: Test för autokorrelation: 
REGRESS;Lhs=SPEEDING;Rhs=ONE,AGE,INC_KKR$ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = SPEEDING Mean=   2.341880342    , S.D.=   1.526560215     | 
| Model size: Observations =     117, Parameters =   3, Deg.Fr.=    114 | 
| Residuals:  Sum of squares= 221.3719943    , Std.Dev.=        1.39351 | 
| Fit:        R-squared=  .181089, Adjusted R-squared =          .16672 | 
| Model test: F[  2,    114] =   12.60,    Prob value =          .00001 | 
| Diagnostic: Log-L =   -203.3195, Restricted(b=0) Log-L =    -215.0066 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=     .689, Akaike Info. Crt.=      3.527 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.25359,   Rho =      -.12680 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  3.644809899      .50617749        7.201   .0000 
 AGE      -.3735794494E-01  .82600611E-02   -4.523   .0000  49.470085 
 INC_KKR   .2231375434E-01  .10692605E-01    2.087   .0391  24.432068 
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Regression 10: Test för misspecification: 
REGRESS;Lhs=SPEEDING;Rhs=ONE,INC_KKR,AGE,PREDVARK$ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = SPEEDING Mean=   2.341880342    , S.D.=   1.526560215     | 
| Model size: Observations =     117, Parameters =   4, Deg.Fr.=    113 | 
| Residuals:  Sum of squares= 220.6719991    , Std.Dev.=        1.39744 | 
| Fit:        R-squared=  .183678, Adjusted R-squared =          .16201 | 
| Model test: F[  3,    113] =    8.48,    Prob value =          .00004 | 
| Diagnostic: Log-L =   -203.1343, Restricted(b=0) Log-L =    -215.0066 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=     .703, Akaike Info. Crt.=      3.541 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.26460,   Rho =      -.13230 | 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  5.861730594      3.7374886        1.568   .1196 
 INC_KKR   .4004839407E-01  .31502714E-01    1.271   .2062  24.432068 
 AGE      -.6851692825E-01  .52699015E-01   -1.300   .1962  49.470085 
 PREDVARK -.1878390606      .31374208        -.599   .5506  5.9028035 
 
 

Test för heteroskedasticitet: 
 
Residualvarians för delsample: 
1-50      1.95068 
68-117    2.06974 
 

calc:list;gqstat=(2.06974/1.95068)$ 
 

calc;list;pv=1.0-fds(gqstat,47,47)$ 
pv  =  .41997036880282650D+00 = 0,41997036880282650 
 

 
Regression 11: Ordered Logit: 
ORDERED;Lhs=SPEEDING;Rhs=ONE,AGE,INC_KKR;Logit;Marginal 
Effects;Parameters$ 
 
Normal exit from iterations. Exit status=0. 
              +---------------------------------------------+ 
              | Ordered Probit Model                        | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable             SPEEDING     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations              117     | 
              | Iterations completed                 13     | 
              | Log likelihood function       -192.4797     | 
              | Restricted log likelihood     -205.3709     | 
              | Chi-squared                    25.78224     | 
              | Degrees of freedom                    2     | 
              | Significance level             .2519690E-05 | 
              |    Cell frequencies for outcomes            | 
              |  Y Count Freq  Y Count Freq  Y Count Freq   | 
              |  0    14 .128  1    25 .213  2    23 .196   | 
              |  3    24 .205  4    19 .162  5    11 .094   | 
              | Logistic Probability Model                  | 
    +---------------------------------------------+ 
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+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Index function for probability 
 Constant  3.762753173      .74899473        5.024   .0000 
 AGE      -.4962679198E-01  .11711804E-01   -4.237   .0000  49.470085 
 INC_KKR   .3899273121E-01  .11377985E-01    3.427   .0006  24.432068 
          Threshold parameters for index 
 Mu( 1)    1.497673386      .27274655        5.491   .0000 
 Mu( 2)    2.465655885      .30762464        8.015   .0000 
 Mu( 3)    3.486971608      .35206968        9.904   .0000 
 Mu( 4)    4.793849215      .43824357       10.939   .0000 
 
                 +-------------------------------------------+ 
                 | Marginal Effects for OrdLogit             | 
                 +----------+----------+----------+----------+ 
                 | Variable | SPEEDI=0 | SPEEDI=1 | SPEEDI=2 | 
                 +----------+----------+----------+----------+ 
                 | ONE      |   -.3218 |   -.4943 |   -.1147 | 
                 | AGE      |    .0042 |    .0065 |    .0015 | 
                 | INC_KKR  |   -.0033 |   -.0051 |   -.0012 | 
                 +----------+----------+----------+----------+ 
                 | Variable | SPEEDI=3 | SPEEDI=4 | SPEEDI=5 | 
                 +----------+----------+----------+----------+ 
                 | ONE      |    .2710 |    .4034 |    .2564 | 
                 | AGE      |   -.0036 |   -.0053 |   -.0034 | 
                 | INC_KKR  |    .0028 |    .0042 |    .0027 | 
                 +----------+----------+----------+----------+ 
Frequencies of actual & predicted outcomes 
Predicted outcome has maximum probability. 
 
            Predicted 
------  ------------------------------  +  ----- 
Actual      0    1    2    3    4    5  |  Total 
------  ------------------------------  +  ----- 
  0         2    6    2    3    2    0  |     15 
  1         3   13    3    5    1    0  |     25 
  2         0    6    3    9    5    0  |     23 
  3         0   10    3    5    6    0  |     24 
  4         0    4    2    8    5    0  |     19 
  5         0    2    0    3    6    0  |     11 
------  ------------------------------  +  ----- 
Total       5   41   13   33   25    0  |    117  


