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Abstract 

The purpose of this study was to investigate different relations between the 

damages of falls and background variables as well as the relation between the 

falls and the weather condition to later be able to use this report to expand the 

knowledge among workers at VTI about the pedestrian fall injuries. All of the 

fall injuries in the data that this study is based on have occurred in Sweden 

during the time period between January 2003 and December 2011.  

To be able to answer the questions that this report is based on several statistical 

methods are used. The statistical methods that have been used during the making 

of this report are multiple linear regression, binary logistic regression, 

correlation analysis, association analysis and descriptive statistics as well as 

visual analysis.  

The results of the study show that women around menopause age have a 

tendency to get a big increase in the amount of injuries compared to men of the 

same age. The study also suggests that men on average tend to have a lower 

level of injury compared to women. 

Age also seems to affect both the amount of injuries and the level of injury 

negatively. The study suggests that the most likely reason for this is both that the 

intake of ”Fall Risk Increasing Medicine”, which is medicine that increases the 

drowsiness,  is higher among older individuals as well  as lower estrogen levels 

among older women and lower amount of testosterone among older men, which 

causes a loss of bone density in both sexes. 

The weather seems to have a strong effect on how many injuries occur but also a 

noticeable effect on the scale of the injury. Snow and wind seems to cause an 

increased risk of falling as well as an increase of the injury scale. 

  



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns samband mellan 

fallolyckor och bakgrundsvariabler och om sambandet mellan fall och 

väderförhållanden som senare skulle kunna användas för att öka kunskapen om 

fallolyckor bland tjänstemän på VTI. Samtliga fallolyckor i denna rapport har 

skett i Sverige under tidsperioden januari 2003 till december 2011.    

För att kunna besvara de frågor som denna rapport har flera statistiska metoder 

använts. De statistiska metoder som använts i denna rapport är multipel linjär 

regression, binär logistisk regression, korrelationsanalys, associationsanalys och 

beskrivande statistik samt visuell analys. 

Resultatet av denna studie visar att kvinnor runt klimakterieåldern har en 

tendens att drabbas av ett större antal skador jämfört med män i samma ålder. 

Studien tyder också på att män i genomsnitt tycks drabbas av mindre allvarliga 

skador jämfört med kvinnor. 

Även åldern påverkar allvarligheten av skadorna och antalet skador negativt. 

Rapporten antyder att de mest sannolika anledningarna till detta är att fler äldre 

individer intar ”Fall Risk Increasing Medicine”, vilket är mediciner som ökar 

dåsigheten, än yngre, en minskning av östrogennivån bland äldre kvinnor och en 

minskning av testosteronnivån bland äldre män innebär att bendensiteten 

reduceras hos både män och kvinnor. 

Vädret tycks ha en stark effekt på antalet skadade men även en noterbar effekt 

på allvarligheten av skadorna. Snö och vind tycks både öka risken för fall och 

allvarligheten av skadorna som personerna drabbas av vid fall.      
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1 Introduktion 

 

Varje år är ungefär en tredjedel av alla som skadas ute i trafiken fotgängare[1]. 

Med faror som till exempel fallolyckor och oaktsamma bilförare så är 

fotgängare en väldigt utsatt grupp som de aktörer som jobbar med trafiksäkerhet 

har fått upp ögonen för. [17] 

I detta kapitel beskriver vi vår uppdragsgivare. Vi redovisar även bakgrunden till 

hur rapporten skapades, syftet med rapporten och under problemformuleringen 

ta upp vilka frågor som vi vill besvara med denna rapport. 

 

1.1 Uppdragsgivare 

 

VTI (”Statens väg- och transportsforskningsinstitut”) är ett oberoende 

forskningsinstitut som fokuserar på forskning inom transportsektorn. VTI har 

sitt huvudkontor i Linköping men har även kontor i Stockholm, Göteborg, 

Borlänge och Lund. Totalt har VTI cirka 200 medarbetare på sina fem kontor. 

VTI bedriver främst forskning inom infrastruktur, trafik och transporter. VTIs 

forskning omfattar främst järnväg och väg, väg- och banteknik, drift och 

underhåll av våra vägar, tekniken i fordon, trafiksäkerhet, analys av trafiken, hur 

människan beter sig i transportsystemet, transporters påverkan på miljön, 

transportsystem, transportekonomi och beslut- och planeringsprocesser.[2] 

Den forskning som VTI genomför används ofta som beslutsunderlag för aktörer 

i transportssektorn både nationellt och internationellt. VTI är även en 

uppdragsmyndighet vilket innebär att de hjälper andra myndigheter och 

forskningsfinansiärer med utredning och forskningsuppdrag. 

Institutet arbetar inte bara med forskning. De arbetar även med insamling av 

diverse data som främst används till forskning. Dessa insamlingar innefattar till 

exempel förslitningar på vägbanor, förares beteenden som studeras via en 

bilsimulator, trafikmätning av bilar så väl som cyklar, rullmotstånd och 

luftmotståndsmätning på vägar. De samlar även in data från 

krocksäkerhetstester, bromsprovning, bullernivån på fordon, mätning av 

luftkvalitet där VTI mäter partikelföroreningar, reflexions- och 

synbarhetsmätning av vägutrustning, mätning av vägtillstånd med mera.[3] VTI 

arbetar även mycket med insamling av data från enkät- och intervjustudier. 
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Forskningen som VTI tidigare bedrivit inom drift och underhåll innefattar bland 

annat förbättring av teknik och metoder för vinterväghållning, hur träd och 

buskage påverkar belysningseffekten i stadsmiljö och hur dessa växter ska 

skötas för att minimera ljusbortfall. 

 

1.2 Bakgrund 

 

År 1999 började insamlingen av information från akutsjukhus till STRADA-

registret (”Swedish Traffic Accident Data Acquisition”). STRADA-registret är 

ett informationssystem inom hela vägtransportsystemet för data baserat på 

skador och olyckor. Efter första året deltog endast tolv akutsjukhus i STRADA-

registret. [16]  

Varje år motsvarar fallolyckor cirka en tredjedel av samtliga olyckor i trafiken i 

Sverige.  Fallolyckor i STRADA-registrets databas definieras enligt 

Trafikverkets hemsida som följande:” Fotgängare [Fallolyckor]* består av 

personer som fallit eller snubblat omkull i vägtransportområdet utan att något 

fordon i rörelse varit inblandat.” [6] Av dessa olyckor så är det mest äldre som 

drabbas av en skada vid en fallolycka, särskilt könet kvinnor. 

År 2003 så var det hela sex län där samtliga 19 akutsjukhus delade data via 

STRADA-registret. Dessa sex län var Kalmar, Jämtland, Skåne, Västernorrland, 

Värmland och Västmanland. I övrigt så deltog åtta stycken akutsjukhus i län där 

inte hela länet deltog med i STRADA-registret.[16] VTI är i denna studie mest 

intresserade av att studera de sex heltäckande länen. 

VTI har tidigare inte räknat gående fallolyckor som vägtrafikolyckor men då 

VTIs forskning inom bland annat vägunderhållning påverkar mängden 

fallolyckor så är de nu intresserade av att ta hänsyn till dessa då deras forskning 

inom till exempel vägunderhåll kan påverka antalet fallolyckor. 

 

För att mäta allvarligheten på skadorna så används två skalor vid namn AIS 

(”Abbreviated Injury Scale”) och MAIS (”Maximum Abbreviated Injury 

Scale”). Om en person skadat flera områden av kroppen i samma olycka så får 

varje område ett AIS-värde. AIS-värdet är en skala som utvecklats för att 

klassificera och beskriva allvarligheten av en specifik skada. Detta värde 

beskriver hur svårt kroppsdelen är skadad och sträcker sig från 1 till 6, där 1 är 
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lätt skadad och 6 är maximalt skadad. Man kan beskriva AIS-värdet som 

sannolikheten för överlevnad till följd av en specifik skada. [6] 

År 2007 ändrades AIS-skalan för att lättare kunna jämföras med övriga länder i 

Europa vilket betyder att de olika AIS-värdena som fördes in i STRADA-

databasen innan 2007 inte nödvändigtvis skulle stämma överens med den nya 

AIS-skalan.[5] 

VTI har tidigare inte gjort någon mer ingående undersökning på just denna 

trafikantgrupp utan istället har VTI använt sig av beskrivande statistik inom 

området. Därför valde forskarna Anna Vadeby och Åsa Forsman från VTI att ge 

oss detta uppdrag som kandidatuppsats.  

 

1.3 Problemdiskussion 

 

VTI har tidigare forskat mycket inom trafikantgrupperna cyklister, bilister och 

lastbilsförare, vilket har tillfört mycket information som senare bland annat har 

förbättrat säkerheten och bränsleeffektiviteten. [2]  

Forskningen inom trafiksäkerhet har bland annat innefattat vilka åtgärder som 

kan vidtas mot trafikfarlig kommunikationsutrustning som till exempel 

mobiltelefoner, studier om vilka säkerhetsrisker som är kopplade till däck, fälgar 

och hjul, samt var och när olyckor orsakade av rattfylleri sker. 

VTI har genom åren haft ett ökat intresset för trafikantgruppen fotgängare. 

Organisationer som VTI utför forskning åt vill nu lägga ner mer resurser på 

forskning om hur man kan förhindra dessa personer att falla och vill därför få 

fram mer information om denna trafikantgrupp. [18] Den fråga som väckt mest 

intresse tycks vara hur snö och vinter påverkar antalet fallolyckor och 

allvarligheten av skadorna, det vill säga kan man se en ökning av antalet skador 

och/eller en ökning av skadegrad under månader med snöfall?  

VTI är i denna undersökning mest intresserade av de län där samtliga 

akutsjukhus delade information via STRADA-registret. Anledningen till detta är 

att våra data sträcker sig just från 2003-01-01 till 2011-12-31 och då de sex 

länen där samtliga akutsjukhus deltog i STRADA-registret från 2003-01-01 så är 

dessa ett lämpligt urval.  
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De mest intressanta variablerna är ålder, kön och datumet då skadan inträffade 

och hur de påverkar skadegraden MAIS bland de personer som skadar sig vid ett 

fall. VTI är även intresserade av att se samband mellan skadeområden, det vill 

säga om en fotgängare faller och skadar armen, vilken annan kroppsdel är det 

mest troligt att fotgängaren skadar? Utifrån detta togs frågeställningarna som 

denna rapport är baserade på fram. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

 

VTI har tidigare inte genomfört någon ingående forskning om vilka faktorer 

som påverkar fotgängares fallstatistik. VTI är nu intresserade av att få en bättre 

överblick över trafikgruppen fotgängare då även denna trafikgrupp tros påverkas 

indirekt av VTIs forskning inom till exempel förbättring av vägar, 

trafikbeteenden och har därför ombett oss att genomföra denna rapport. 

Rapporten genomförs för att VTI senare ska kunna använda de analyser som 

genomförs då de i framtiden genomför forskningsprojekt om fallskador bland 

fotgängare.  

Frågorna som ska behandlas i denna rapport om fallolyckor är följande:  

 Hur förändras antalet skador baserat på kön, månad och ålder? 

 Vilka kroppsdelar är vanligast att fotgängare skadar då de faller? 

 Hur påverkar bakgrundsvariablerna ålder, kön, län och månad risken för 

att skada sig allvarligt? Med allvarligt syftar vi på skador med en MAIS-

grad på tre eller högre. 

 

1.5 Beskrivning av data 

 

Under detta kapitel beskriver vi STRADA-registret och tillhörande databas med 

de variabler som vi fått tillgång till att använda i detta projekt. 

 

1.5.1 STRADA-registret 

 

De data som vi fick tillgång till att använda i detta projekt om fotgängare som 

skadat sig på grund av fallolyckor är ett utdrag ur STRADA-registret. 
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STRADA-registret började utvecklas mellan åren 1998 och 2000 till följd av 

regeringens beslut år 1997 om nollvision, det vill säga regeringens vision om att 

ingen i framtiden skulle skadas allvarligt eller dö på våra vägar. Från början 

bildades sju projektgrupper där var och en representerade en Vägverksregion.[4] 

STRADA-register är ett informationssystem där både polis och 

sjukvårdspersonal rapporterar in uppgifter om personer som skadat sig i trafiken 

som sedan sparas i en databas. Data började samlas in data redan 1999. [16] 

Anledningen till att STRADA-registret utvecklades var för att samla den 

information som polis och ambulanspersonal hade på ett ställe och få en bättre 

överblick över informationen av de trafikskadade i Sverige och att minimera det 

överlappande arbetet som polis- och ambulanspersonal tidigare genomförde då 

både polis och ambulanspersonal tidigare var tvungna att föra in all information 

om trafikolyckor i respektive databas.[4] 

Det första länet med samtliga akutsjukhus i STRADA-registret var Skåne, som 

hade alla åtta akutsjukhus inkluderade redan år 1999. I början av 2003 blev 

denna databas rikstäckande för polisen. Dock så hade enbart samtliga 

akutsjukhus i sex län börjat använda sig av databasen vid årsskiftet mellan år 

2003 och 2004. Idag är det endast Akademiska Akutsjukhuset i Uppsala som 

inte delar sin information via STRADA- registret. [16] 
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1.5.2 Datamaterialets variabler 

 

Datamaterialet innehåller totalt 62 variabler. Dessa variabler är främst 

inrapporterade av ambulanspersonal då polispersonal sällan behandlar 

fallolyckor (Se bilaga 1 och 2 för formulären som polis och ambulanspersonal 

fyller i).  

Totala antalet skadade Antal 

Personer  24316 

Kroppsdelar 31757 

Tabell 1.1: Antalet personer som drabbas av en eller flera skador och det totala antalet 

skador. 

I tabell 1.1 ovan visas att det totalt har rapporterats in 31757 skadade 

kroppsdelar till STRADA-registret. Dessa skador är fördelade på 24316 

personer. 

Sjukhuspersonalens rapport fokuserar till stor del på de skador som personen 

drabbats av vid olyckstillfället. Exempel på variabler som sjukhuspersonalen 

rapporterar in är huruvida personen i fråga bar någon form av skyddsutrustning, 

vilka skador patienten drabbas av, hur allvarliga dessa skador är och så vidare. 

Denna rapport har till stor del fokuserat på MAIS-värdet som är den maximala 

AIS-graden för varje person i en enskild olycka det vill säga om en person har 

drabbats av flera skador vid en olycka till exempel en omfattande skada på 

levern och en fraktur på ett revben, så kommer MAIS-värdet för denna person 

att vara det högsta AIS-värdet av dessa två vilket i detta fall blir en omfattande 

skada på levern som har ett AIS-värde på 5(se tabell 1.2 nedan).  
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Exemplen på skador i tabell 1.2 nedan är tagna från transportstyrelsens hemsida 

[6]: 

Diagnos AIS 

Fraktur på ett revben   

Hjärnskakning utan medvetslöshet   

Hjärnskakning med medvetslöshet   

Underarmsfraktur, vissa typer   

Lårbensfraktur   

Blodgjutning i hjärnan   

Skada på kroppspulsådern i buken   

Hjärnstamskada   

Omfattande skada på levern   

Tabell 1.2: Ett fåtal exempel på olika skador och deras skattade AIS-värde. 

Av de personerna som faller, skadar sig och som rapporteras in till STRADA-

registeret så drabbas de flesta av en MAIS2. 

De variabler som vi lägger störst vikt på i denna rapport är ålder, kön, MAIS, 

län, skadedatum och vilken kroppsdel som skadats. 

En annan variabel av intresse i vår analys är skadeområdet vilket är en variabel 

från sjukhusdelen i STRADA-registret. Denna variabel beskriver vilken eller 

vilka delar av kroppen som skadats vid olyckstillfället. Den läkare som ska föra 

in olyckan i databasen får upp en bild lik den nedan (se figur 1.1) där läkaren får 

fylla i vilka delar som skadats och hur allvarlig skadan är. 
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Figur 1.1: Den bild som läkare rapporterar in till STRADA-registret som visar de olika 

områden som den skadade personen skadat vid olyckstillfället. 

Varje område på kroppen är tilldelat ett unikt nummer. Tabell 1.3 nedan visar 

några exempel på vilken kod olika områden på kroppen kan anta. 

Kod Betydelse 

18                      

35                  

33                    

19                    

17                      

Tabell 1.3: Exempel på olika nummer som kroppsdelar kan anta. 

 

 

1.5.3: Databearbetning 

 

Detta delkapitel förklarar hur datamaterialet bearbetas för att lättare kunna utföra 

analyser visuellt så väl som matematiskt. I denna rapport undersöks enbart 

trafikantgruppen fotgängare.  

Rapporten fokuserar även på de sex län som fullständigt deltagit i STRADA-

registret under perioden 2003-01-01 till 2011-12-31. Dessa sex län är som 

tidigare nämnts Kalmar, Jämtland, Skåne, Västernorrland, Värmland och 

Västmanland. 
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För att kunna underlätta analysen av logistisk regression tilldelas alla åldrar ett 

åldersintervall. De intervall som valdes kan ses i tabell 1.4 nedan. 

Efter intervallsammanslagningen ser fördelningen ut som följer: 

Åldersintervall Intervallnummer 
Antalet 

skadade män 

Antalet 

skadade 

kvinna 

Summa skadade 

personer 

Antalet skadade 

kroppsdelar 

0-11 1 347 356 703 869 

12-16 2 497 346 843 1001 

17-20 3 424 458 882 1045 

21-30 4 725 867 1592 1878 

31-40 5 626 923 1549 1863 

41-50 6 830 1624 2454 2955 

51-60 7 1023 3211 4234 5332 

61-70 8 1162 3581 4743 6120 

71-80 9 1072 3317 4389 6062 

81-90 10 779 1929 2708 4250 

91-100 11 59 160 219 382 

Totalsumma  7544 16772 24316 31757 

Tabell 1.4: Antalet skadade personer samt skadade kroppsdelar indelat efter åldersintervall. 

 Anledningen till att just åldersintervallen 1-11 och 12-16 valdes var för att män 

i åldersgruppen 12-16 drabbas av ett högre antal olyckor än kvinnor (se figur 

1.2).  

 

 
Figur 1.2:Antal fallolyckor bland män respektive kvinnor i olika åldrar. 
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Antalet skadeområden i databasen från STRADA-registret orsakade problem 

eftersom associationsanalysen då associationsanalysens algoritm inte kunde 

finna några direkta samband mellan de olika skadeområdena. Samtliga 

skadeområden delades då in i sex kategorier för att öka sannolikheten att hitta 

samband. Dessa sex kategorier kan ses i tabell 1.5 nedan. 

 

Ny Kategori Kroppsdelar 

Huvud (1) Huvud exklusive ansikte, ansikte, hals och halsrygg 

Torso (3) 
Vänster torax, höger torax, bröstrygg, ländrygg och korsrygg, buk och bukvägg, genitalia och 

sternum 

Vänster arm (4) V. axel, v. överarm, v. armbåge, v. underarm, v. handled, v. mellanhand, v.finger -rar 

Höger arm (2) H. axel, h. överarm, h. armbåge, h. underarm, h. handled, h. mellanhand, h.finger -rar 

Vänster ben (6) V.höft, v. lår, v. knä, v. underben, v. fotled, v. mellanfot, v. tå -r 

Höger ben (5) H.höft, h. lår, h. knä, h. underben, h. fotled, h. mellanfot, h. tå -r 

Tabell 1.5: Slutresultat av kategorisering av olika skadeområden. 
 

 

1.5.4 Etik 

 

För att använda data från STRADA-registret skrivs ett sekretessavtal på för att 

förhindra att känslig information om personerna ska läcka ut till allmänheten. 

Under arbetet med projektet har de data som använts aldrig lämnat de datorer 

som funnits till vårt förfogande på VTI och sekretessavtalet har respekterats. 

Inga detaljer som kan identifiera en person har heller använts i rapporten. 



11 

 

  

2 Metoder 

 

Detta kapitel presenteras de metoder som har använts dels för att bearbeta all 

data av intresse i denna rapport och de metoder som har använts för att besvara 

de tidigare nämnda frågeställningarna. 

 

2.1 Visuell analys av data 

 

För att besvara frågorna huruvida snörika månader har en påverkan på antalet 

skadade eller allvarligheten av de skadorna som sker vid fallolyckor ökar så har 

visuell analys av linjediagram använts.  

Vid analysen om snörika månader påverkar allvarligheten av skadorna så har 

varje punkt i linjediagrammet motsvarat medelvärdet av MAIS-graden för 

samtliga personer som skrivits in i STRADA-registret på grund av en fallolycka 

under den månaden. 

Vid analysen av hur snörika månader påverkar antalet som skadar sig så har 

istället ett linjediagram skapats där varje punkt motsvarar antalet personer som 

skadat sig och blivit inrapporterad till STRADA-registret de olika månaderna. 

 

2.2 Statistiska metoder 

 

I detta delkapitel beskrivs de statistiska metoder som använts för att besvara de 

tidigare nämnda frågeställningarna i kapitel 1.4. Dessa metoder har använts för 

att finna samband mellan variabler samt att noggrant anpassa statistiska 

modeller. 

 

2.2.1 Säsongskomponenter 
 

Med säsongskomponenter beräknas den cykliska variationen i en tidsserie för att 

finna hur varje specifik tidsperiod i cykeln påverkar den beroende variabeln.  

Cyklernas storlek varierar men i denna rapport används månadsdata. 
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För att beräkna säsongskomponenterna beräknas först ett 12-punkters glidande 

medelvärdet som även kallas      (Centred Moving Average). 

Därefter beräknas de grova säsongskomponenterna enligt följande formel: 

  

    
 

Ett medelvärde av de grova säsongskomponenterna har sedan skattats för varje 

månad (  ̅̅ ̅ ). Till slut används följande formel för att beräkna de normaliserade 

säsongskomponenterna: 

    
 

∑   ̅̅ ̅ 
 
   

   ̅̅ ̅  

[Bowerman, O’connell, Koehler, 2007] 
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2.2.2 Korrelationsanalys 

 

Korrelationskoefficienten är ett tal som antar ett värde mellan -1 och 1 som visar 

hur starkt det linjära sambandet mellan variablerna X och Y är. Om variablerna 

X och Y skulle ha ett extremt linjärt samband så skulle korrelationskoefficienten 

anta värdet 1 vid ett extremt positivt samband eller -1 vid ett extremt negativt 

samband. 

 

Korrelationskoefficienten r beräknas enligt formeln nedan: 

  
∑(   ̅)(   ̅)

√[∑(   ̅)
 ∑(   ̅) ]

  

Där X och Y är de två variablerna som korrelationen ska mätas mellan.  

 [Kirkwood, Sterne, 2003] 

För att testa om korrelationskoefficienten kan anta värdet noll eller inte det vill 

säga om variablerna är okorrelerade av varandra eller inte så används följande 

hypotestest: 

        

        

    [Kutner, Nachtsheim, Neter, Li 2005] 

 

 

2.2.3 Multipel linjär regression 

 

Multipel linjär regression skattar samband mellan en responsvariabel (beroende 

variabel Y) och flera förklaringsvariabler (oberoende variabler X1, X2,…, Xp) i 

den räta linjens ekvation, som anpassas med minsta-kvadratmetoden (MK-

metoden). Modellen för regressionslinjens ekvation för populationens 

parametrar visas nedan i formel: 

Nedan visas formeln för multipel linjär regression: 

      ∑   
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där    är slumptermen som skiljer den skattade modellen från de faktiska 

värdena.   

Den skattade modellen som används för multipel linjär regression visas med 

formeln nedan: 

 ̂       ∑      
   
      

Skattningen utav regressionskoefficienterna    där k = 1, 2, 3,…, p - 1 beräknas 

enligt följande matrisformel 2.1: 

  (   )           (2.1) 

där   är en n x p matris,    är p x n matris,   är n x 1 matris och   är p x 1 matris. 

Matrisen b är en matris som innehåller minsta kvadratskattningar till samtliga 

parametrar. Matrisen X innehåller observationerna för de oberoende variablerna. 

För skattning av β0 infogas en kolumn med ettor i den första kolumnen av 

matrisen X. 

[Kutner, Nachtheim, Neter, Li, 2005] 

 

 

2.2.4 Variance inflation factor 

 

Variance inflation factor (VIF) är ett mått för multikolinjäritet som beräknas 

enligt följande formel: 

(   )  
 

    
  

VIF kan anta ett värde mellan 1 och  . Då VIF antar värdet 1 tyder detta på att 

ingen multikolinjäritet finns. Tumregeln för multikolinjäritet är att alla 

parametrar som antar ett VIF-värde mellan 5 och 10 har viss multikolinjäritet 

medan värden över 10 har extrem multikolinjäritet. 

[Kutner, Nachtheim, Neter, Li, 2005] 
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2.2.5 Binär logistisk regression 

 

Binär logistisk regression används för att analysera eventuella samband mellan 

förklarande variabler och en binär responsvariabel. I denna rapport var det 

lämpligt att använda denna typ av regression då en undersökning av samband 

mellan ett flertal förklaringsvariabler så som kön, ålder, månad och län från 

STRADA-registret och huruvida personen drabbades utav en allvarlig skada 

(MAIS 3, 4 och 5) har genomförts. 

 

Med hjälp av odds och oddskvoter kan den logistiska regressionen tolkas. Odds 

kan enkelt definieras som kvoten av sannolikheten att händelsen A inträffar och 

sannolikheten att händelsen A inte inträffar.  

Oddset beräknas enligt formeln nedan:    

Odds(A) = 
           (        )

            (             )
 = 

 ( )

   ( )
 

Odds kan anta ett värde mellan 0 och ∞. När sannolikheten är 0,5 så är oddset 

1= 0,5/(1-0,5). Då 1-P(A) är mindre än ett så kommer alltid oddset att anta ett 

värde som är större än sannolikheten P(A).  Oddset beskriver hur många gånger 

mer sannolikt det är att händelsen inträffar än att den inte inträffar. 

Då oddsen logaritmeras så tas den nedre gränsen av värden som oddsen kan anta 

bort vilket innebär att oddsen även kan anta negativa värden. En logaritmering 

innebär även att modellen blir linjär vilket innebär att β-koefficienter kan skattas 

och användas för att skatta sannolikheten  ̂. 

     ( ) =                              (
 

   
) 

där π i denna rapport är sannolikheten att en fotgängare skadar sig allvarligt.  

För att beräkna π använder man sig av formeln nedan: 

E[  ] = π  = 
 

    (                     )
  

Skattningen av π visas nedan i formel (2.2): 

 ̂ = 
 

    (                     )
      (2.2) 
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där    är den skattade koefficienten av parametern   . 

Oddskvoten (OR) är en kvot som jämför odds mellan två olika grupper och 

mäter sambandet mellan förklaringsvariablerna    och responsvariabel Y. Den 

skattade oddskvoten för binära responsvariabler beräknas enligt formeln (2.3): 

    (  ) =   ̂      (2.3)  

där   ̂  för     ( )      ( ) är lika med 1. 

[Kirkwood Sterne, 2003] [Körner, Wahlgren 2007] 

Oddskvoten är skattningen av de logaritmerade parametrarna där parametern    

multipliceras med variabeln   .  

Då man med oddskvoten vill jämföra oddsen för kontinuerliga variabler så 

används följande formel: 

   ̂  = exp(  )  

då k =1,2,3…, p – 1 

[Kutner Nachtheim Neter Li, 2005] 

Då oddsen för de båda grupperna som jämförs är lika innebär detta att 

oddskvoten kommer att bli 1 vilket betyder att det inte finns något samband 

mellan de båda grupperna. 

Baseline i denna rapport väljs genom att finna de parametrar som minimerar den 

beroende variabeln. Detta görs för att en eller flera parametrar inte ska anta 

negativa värden vilket gör parametrarna mer lättolkade.    

För att beräkna mellan vilka värden den skattade   ̂ befinner sig beräknas ett 

konfidensintervall för      enligt formeln nedan: 

exp[    (     )     ] 

Där exp(  ) är oddskvoten, z är konfidensnivån som approximeras med 

normalfördelning enligt centrala gränsvärde satsen då n är tillräckligt stort. En 

tumregel är att n antar ett värde över 30. Konfidensnivån är 1 - α, där α (alfa) är 

sannolikheten att oddskvoten ligger utanför det skattade intervallet som 

beräknas. Det vanligaste värde som α brukar anta är 0,05 vilket är 5 % 
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signifikans. Variabeln       är medelfel för modellen som beskriver hur mycket 

den skattade modellen i genomsnitt avviker från de faktiska värdena.   

[Kutner Nachtheim Neter Li, 2005] 

 

 

2.2.6 Associationsanalys 

 

Denna rapport har bland annat besvarat frågan om det finns samband mellan 

vilka skadeområden som personer skadar då de faller. För detta användes 

associationsanalys. 

Genom att genomföra en associationsanalys är det möjligt att hitta de 

kombinationer av till exempel skador som en person drabbas av vid en olycka. 

Intressanta kombinationer kan väljas genom att maximera någon av följande tre 

mått.  

Support  
 ( )

 
      (2.4) 

där  ( ) är antalet personer som skadat skadeområde X och skadeområde Y. 

Vid beräkning av support (formel 2.4) divideras antalet personer som drabbas 

utav skadan X och Y med N, det vill säga totala antalet personer som deltog i 

undersökningen. Denna kvot beskriver andelen som drabbats av skadorna X och 

Y av den totala populationen.  

Confidence  
 (     )

 ( )
      (2.5) 

För att beräkna confidence (formel 2.5) för att de som fallit och drabbats av en 

hjärnskakning även drabbas av en skada på armen dividerars antalet personer 

som drabbats av dessa skador ( (     )) vilka i sin tur divideras med det totala 

antalet personer som drabbats av en hjärnskakning ( ( )).  

Det tredje intressemåttet är lift som beskriver kvoten mellan confidence (formel 

2.5) och support (formel 2.6). 

      
 (   )

 ( ) ( )
      (2.6) 

Då lift antar ett värde som är större än 1 tyder detta på att händelse X och Y är 

positivt korrelerade. Om lift istället skulle anta ett värde som är lägre än 1 tyder 
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detta på att X och Y är negativt korrelerade. Då lift antar värdet 1 tyder detta på 

att händelserna X och Y inte är korrelerade med varandra. 

[Tan, Steinbach, Kumar 2006] 
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3 Resultat 

 

Under detta kapitel ska resultaten från analysen av våra frågeställningar 

redovisas. 

 

3.1 Visuell analys av datamaterialet 

 

Under detta delkapitel kommer de visuella analyserna och beskrivande statistik 

att tas upp och analyseras. 

 

3.1.1 Visuell analys av den genomsnittliga MAIS-graden 

 

Nedan visas två diagram över den genomsnittliga MAIS-skadegraden per 

månad. Den första grafen (figur 3.1) visar den genomsnittliga MAIS-graden för 

månaderna under tidsperioden januari 2003 till december 2006 och den andra 

grafen (figur 3.2) visar tidsperioden januari 2007 till december 2011. 

Anledningen till uppdelningen är förändringen i MAIS-graden som skedde 

januari 2007.      

 

Figur 3.1:Genomsnittlig MAIS innan förändringen av MAIS (2003-01 till 2006-12) för de sex 

länen. 
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Figur 3.1 visar en marginell ökning av den genomsnittliga skadegraden över 

tiden. De månader som skiljer sig mest från de övriga månaderna är perioden 

juli-augusti 2004 där MAIS graden totalt sjunker med 0,275. 

 

 

Figur 3.2: Genomsnittlig MAIS efter förändringen av MAIS (2007-01 till 2011-12) för de sex 

länen. 

Figur 3.2 visar medelvärdet av MAIS för de sex länen under perioden januari 

2007 till december 2011. Tidsserien visar den genomsnittliga skadegraden 

månadsvis som tyder på en viss form av säsongsvariation. Den månad som 

skiljer sig mest från de övriga månaderna är december 2009 där en ökning av 

den genomsnittliga MAIS-graden jämfört med november 2009 skett med cirka 

0,256. 
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Figur 3.3: Genomsnittlig MAIS de olika månaderna (2003-01 till 2011-12). 

I figur 3.3 ovan visas den genomsnittliga skadegraden över de olika månaderna. 

Grafen visar en minskning i den genomsnittliga skadegraden från januari till 

maj. I juni ökar skadegraden igen för att sedan åter minska till augusti månad. 

Augusti är den månad där den genomsnittliga skadegraden är lägst på hela året. 

Efter augusti börjar den genomsnittliga skadegraden återigen att öka. 

 

 

Figur 3.4: Genomsnittliga MAIS-graderna i de sex länen för de olika månaderna baserat på 

könen (2003-01 till 2011-12). 
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Tidsseriegrafen i figur 3.4 visar skillnaden i den genomsnittliga skadegraden 

mellan de båda könen över hela tidsperioden som STRADA-registret samlat in 

data. Kvinnor tycks i genomsnitt skadas allvarligare än män. Dock finns det en 

oregelbundenhet under augusti månad 2005 där den genomsnittliga 

allvarligheten av männens skador tycks öka medan kvinnornas genomsnittliga 

allvarlighet tycks sjunka trots att skadegraden brukar vara som lägst under 

augusti månad (se figur 3.3).  

Tidsserien har lägre varians under tidsperioden januari 2007 till december 2011 

jämfört med perioden innan. Detta beror troligtvis på förändringen i AIS som 

inträffade i januari månad 2007. Detta resulterade i ett lägre genomsnitt av 

MAIS-graden.  De vanligaste minskningarna på skador var från AIS3 till AIS2 

och från AIS 2 till AIS 1. [5] 

 

 

Figur 3.5: Stapeldiagram över den genomsnittliga skadegraden i olika åldrarna för de båda 

könen. 

I figur 3.5 illustreras ett stapeldiagram som visar att skadegraden väldigt 

marginellt ökar med åldern. Åldersgrupperna 0-11 och 12-16 sticker ut då dessa 

skadas allvarligare än åldersgruppen 17-20. Skadegraden ökar i genomsnitt 

konstant efter att personerna passerat 20 års ålder. 

Figur 3.5 illustrerar en liten ökning av den genomsnittliga skadegraden ju äldre 

den skadade personen är och att den genomsnittliga allvarligheten för kvinnor 

tycks bli marginellt högre än mäns vid 0-11 års ålder för att sedan minska igen 

vid 12-16 års ålder. Vid 51-60 års ålder ökar den genomsnittliga skadegraden för 
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kvinnor jämfört med män. Den genomsnittliga skadegraden blir sedan åter lägre 

för kvinnor än män vid 91-100 års ålder. Nämnas bör dock att det enbart var 102 

personer i åldersgruppen 91-100 år samt att samtliga förändringar i figur 3.5 är 

små.  

 

  

Figur 3.6: Den genomsnittliga skadegraden i de sex länen (2003-01 till 2011-12). 

Diagrammet ovan visar fördelningen av den genomsnittliga skadegraden mellan 

de olika länen. Diagrammet visar att den genomsnittliga skadegraden i Jämtland 

är 0,15 högre än i Kalmar vars genomsnittliga skadegrad är näst högst av de sex 

länen som denna rapport valts att fokusera på. Länet med lägst genomsnittlig 

skadegrad är Västmanland. Skillnaden mellan den genomsnittliga skadegraden i 

Västmanland och Jämtland är hela 0,27. 
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3.1.2 Visuell analys av antalet skadade 

 

Nedan visas det diagram som beskriver sambandet mellan antalet som skadar sig 

och blir inrapporterade i STRADA-registret per månad. 

 

Figur 3.7: Genomsnittligt antal skadade personer per månad under perioden januari 2003 

till december 2011.   

Figur 3.7  visar en tidsserie med hög säsongsvariation. Antalet som skadar sig 

under vintermånaderna är högre än om man jämför med de övriga månaderna. 

En tendens till en exponentiell ökning av antalet skadade, det vill säga att antalet 

som fallit tycks ha ökat de senaste åren kan även ses trots att data som behandlas 

i denna rapport enbart mäter på län vars sjukhus inkluderats i STRADA-registret 

sedan tidsseriens början. 

Under januari 2011 skedde ett stort antal olyckor jämfört med övriga månader. 

Anledningen till detta tros vara att vädret i början av just denna månad var 

töväder vilket orsakade att snön började smälta. Runt den 12:e januari sjönk 

tempraturen i hela landet vilket fick den smälta snön att åter frysa. Detta i 

kombination med starka vindar under slutet av månaden och nederbörd gjorde 

denna månad till en mardrömsmånad för fotgängare.[7] Säsongskomponenter 

skattas i kapitel 3.2.1.  
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Figur 3.8: Diagrammet visar antalet skadade personer inrapporterade till STRADA-registret 

per månad. 

Den höga säsongsvariationen tyder på antalet olyckor som sker under januari, 

februari, mars och december är betydligt fler jämfört med de som sker under de 

sena vårmånaderna, sommarmånaderna och höstmånaderna. 

Månad Säsongskomponent 

Januari 1,915701 

Februari 1,679868 

Mars 1,449637 

April 0,712085 

Maj 0,586782 

Juni 0,613269 

Juli 0,529225 

Augusti 0,518528 

September 0,562333 

Oktober 0,659111 

November 1,067108 

December 1,706354 

Tabell 3.1: Säsongskomponenter för samtliga månader för antalet skador. 

Januari är den månad då de flesta faller och skadar sig. Juni skiljer sig från de 

övriga sommarmånaderna då antalet skadade ökar jämfört med maj för att sedan 

åter minska till juli månad. 
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Figur 3.9: Antal skadade per månaderna uppdelat på kön, för de sex länen.  

Diagrammet ovan (figur 3.9) tyder på att det är hög korrelation mellan antalet 

män och kvinnor som skadar sig och blir inskrivna i STRADA-registret. 

Korrelationskoefficienten för sambandet mellan män och kvinnor är så hög som 

0,954, vilket tyder på att andelen män och kvinnor som skadar sig inte förändras 

beroende på vilken månad det är. Den stora skillnaden mellan de båda könen är 

att kvinnor i regel drabbas av fler skador än män samtliga månader. 
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Figur 3.10: Antalet skadade personer i de olika åldersintervallen uppdelat på kön. 

Enligt figur 3.10 är det en ökning mellan åldersgrupperna 31-40 och 41-50 av 

antalet skadade personer. Efter denna ökning av antalet skadade så fortsätter 

ökningen ända till åldersgruppen 61-70. Efter detta minskar antalet skadade.  

I figur 3.10 visas även hur många män respektive kvinnor som skadat sig i de 

olika åldersgrupperna. Från åldersintervallet 41-50 till åldersintervallet 61-70 så 

tycks antalet kvinnor som skadar sig öka exponentiellt. För män så tycks dock 

antalet skador inte ha ett lika klart samband med ålder som för kvinnor men en 

viss ökning över åldern är synlig. 

För att finna varför denna kraftiga ökning av antalet skadade sker så delades 

data upp bland olika bakgrundsvariabler. Den bakgrundsvariabel som stack ut 

mest var kön som visas i figur 3.10 ovan. 

Åldersgruppen 12-16 skiljer sig mot samtliga andra då denna åldersgrupp är den 

enda där man visuellt kan se att fler män än kvinnor skadar sig. 
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Figur 3.11: Diagrammet visar antalet skadade som rapporteras till STRADA-registeret för de 

sex länen. 

Figur 3.11 visar att majoriteten av de som skadats och blivit inrapporterade till 

STRADA-registret var i Skåne vid olyckstillfället. Då antalet invånare är väldigt 

ojämnt fördelat så beräknas materialet istället per capita enligt tabell 3.2 för att 

lättare kunna jämföra.   
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Län Antal invånare Antalet skadade Antal skadade per 100 000 

Kalmar 233548 2197 941 

Skåne 1263088 20320 1609 

Värmland 273080 3464 1268 

Västmanland 256224 2761 1078 

Västernorrland 241981 2429 1004 

Jämtland 126201 586 464 

Tabell 3.2: Antalet invånare, antalet skadade och antalet skadade personer per 100 000 

invånare för de sex län som undersöks. Data över antalet invånare mättes 2012-12-31. 

Enligt de per capita beräkningarna som kan iakttas i tabell 3.2 under rubriken 

”Antal skadade per 100 000” visas antalet skadade personer per 100 000 

invånare i de sex länen av intresse. Dessa siffror visar på att antalet fallolyckor 

tycks vara flest i Skåne även då antalet skadade personer nu blivit per capita. 

 

 

3.2 Regressioner 

 

Under detta delkapitel har regressioner som anpassats för att besvara våra 

frågeställningar redovisats. Detta kapitel innehåller en multipel linjär regression 

som analyserar antalet skadade och en binär logistisk regression som analyserar 

alvariga skador.  

 

3.2.1 Regressioner för antalet skadade 

 

För att besvara frågan angående hur antalet skadade påverkas av vilken månad 

det är, vilket kön den skadade personen tillhör och den skadade personens ålder 

var vid olyckstillfället så har det till denna frågeställning valts att genomföra en 

multipel linjär regression för att eventuellt bekräfta de spekulationer som 

tidigare har konstaterats visuellt. 

Utan att centrera de variablerna som innefattas i interaktionerna så fann vi att 

könsvariabelns VIF värde var högt (se bilaga 4). Detta är ett vanligt problem då 

interaktionsvariabler mellan kategoriska variabler skapas. Vi valde därför att 

centrera samtliga parametrar som innefattas i interaktionerna för att minska 

multikolinjäriteten. [Aiken, Leona, 1991] 
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Variabel Parameter Sig. Variabel Parameter Sig. 

Konstant 67,490 < 0,0001 Cent 31-40 61,708 0,002 

CentKön(kvinna=1) 92,651 < 0,0001 Cent 41-50 107,208 < 0,0001 

Januari 150,545 < 0,0001 Cent 51-60 206,250 < 0,0001 

Februari 130,273 < 0,0001 Cent 61-70 239,083 < 0,0001 

Mars 99,136 < 0,0001 Cent 71-80 236,667 < 0,0001 

April 19,409 0,342 Cent 81-90 161,167 < 0,0001 

Maj 8,500 0,677 Cent 91-100 0 - 

Juni 17,455 0,393 Cent0-11Kvinna -14,750 0,706 

Juli 5,000 0,806 Cent12-16Kvinna -30,583 0,434 

Augusti 0 - Cent17-20Kvinna -12,583 0,747 

September 7,864 0,700 Cent21-30Kvinna -1,167 0,976 

Oktober 15,182 0,457 Cent31-40Kvinna 16,750 0,668 

November 54,273 0,008 Cent41-50Kvinna 65,083 0,097 

December 125,864 < 0,0001 Cent51-60Kvinna 215,333 < 0,0001 

Cent 0-11 20,292 0,299 Cent61-70Kvinna 239,333 < 0,0001 

Cent 12-16 25,792 0,188 Cent71-80Kvinna 238,500 < 0,0001 

Cent 17-20 27,625 0,158 Cent81-90Kvinna 140,167 < 0,0001 

Cent 21-30 62,333 0,002    

Tabell 3.3: Variablerna kön, ålder, månadseffekten, och interaktionen mellan kön och ålder 

samt signifikansen (P-värdet för skattning av β-koefficienterna) där 

interaktionskoefficienterna baseras på centrerade kön och ålders. 

De multipla regressionskoefficienterna som beräknats med formel 2.1 bekräftar 

den visuella analysen i kapitel 3.1.2 det vill säga att månaderna april, maj, juni, 

juli, augusti, september och oktober har ett liknande antal skadade personer som 

blir inrapporterat till STRADA. De övriga månaderna (januari, februari, mars, 

november och december) är signifikant skilda från augusti som är den månaden 

där minst skadar sig. Detta tyder på att fler faller och skadar sig under de 

månaderna. I januari så sker det i genomsnitt hela 150 fler fallolyckor än i 

augusti. 

Könskoefficienten blir signifikant då det finns en signifikant skillnad mellan 

könen.  Detta betyder att i genomsnitt så har fler kvinnor än män rapporterats in 

till STRADA-registret på grund av skador vid fallolyckor. 

Enligt ålderskoefficienterna så skadar sig nästan lika många män i 

åldersgrupperna 51-60, 61-70, 71-80 och 81-90 av en fallolycka vilket enligt 

figur 3.10 tycks stämma. 
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De mest intressanta variablerna i tabell 3.3 är interaktionen mellan variabeln 

kön, som är en binär variabel som beskriver könet, och åldersintervallen. En 

interaktionsvariabel används då påverkan från två oberoende variabler har på en 

responsvariabel inte är additiv. Ett exempel är våra data enligt figur 1.2 där en 

ökning av antalet skadade bland kvinnor i 40 års ålder och äldre jämfört med 

män finns. Det finns då ett beroende mellan variablerna kön och ålder. 

[Bowerman, O’connell, Koehler, 2007] 

Resultatet visar att kvinnor i åldersintervallen 41-50, 51-60, 61-70, 71-80 och 

81-90 faller och får sin skada inrapporterad till STRADA-registret oftare än 

män. Detta stämmer överens med den visuella analys som genomfördes i kapitel 

3.1.2. 

En tabell med den multipla linjära regressionens VIF-värden framtas för att 

eventuellt finna multikolinjäriteter. 

Variabel Tolerance VIF Variabel Tolerance VIF 

CentKön(Kvinna=1) 1,000 1,000 Cent 31-40 0,550 1,818 

Januari 0,545 1,833 Cent 41-50 0,550 1,818 

Februari 0,545 1,833 Cent 51-60 0,550 1,818 

Mars 0,545 1,833 Cent 61-70 0,550 1,818 

April 0,545 1,833 Cent 71-80 0,550 1,818 

Maj 0,545 1,833 Cent 81-90 0,550 1,818 

Juni 0,545 1,833 Cent 0-11Kvinna 0,550 1,818 

Juli 0,545 1,833 Cent12-16Kvinna 0,550 1,818 

September 0,545 1,833 Cent 17-20Kvinna 0,550 1,818 

Oktober 0,545 1,833 Cent 21-30Kvinna 0,550 1,818 

November 0,545 1,833 Cent 31-40Kvinna 0,550 1,818 

December 0,545 1,833 Cent 41-50Kvinna 0,550 1,818 

Cent 0-11 0,550 1,818 Cent 51-60Kvinna 0,550 1,818 

Cent 12-16 0,550 1,818 Cent 61-70Kvinna 0,550 1,818 

Cent 17-20 0,550 1,818 Cent 71-80Kvinna 0,550 1,818 

Cent 21-30 0,550 1,818 Cent 81-90Kvinna 0,550 1,818 

Tabell 3.4: Regressionskoefficienternas tolerans och VIF-värden. 

Samtliga VIF-värden antar ett värde under 2 vilket tyder på liten 

multikolinjäritet men inget som bör påverka vår analys.  
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3.2.2 Logistisk regression för orsaker av allvarliga skador 

 

Under detta delkapitel ska de resultat som framtogs via en logistisk regression 

användas för att besvara frågan vilka bakgrundsvariabler som påverkar om en 

person skadar sig allvarligt. De bakgrundsvariabler som har använts i denna 

logistiska regression är kön, vilket län den skadade personen var i vid 

olyckstillfället, åldern på personen som drabbats utav en skada vid en fallolycka 

och vilken månad fallolyckan inträffade. Alla personer vars MAIS är tre och 

uppåt har i denna rapport kallats för en allvarligt skadad person och antar värdet 

ett i den beroende variabeln Y. Alla personer som drabbats av en skada av 

allvarligheten MAIS1 eller MAIS2 klassas här som en mindre allvarlig skada 

och antar värdet noll. 

Variabler Parameter Sig. Oddskvot Variabler Parameter Sig. Oddskvot 

Konstant - 5,478 < 0,0001 0,004 Skåne 0,786 < 0,0001 2,195 

Kön(kvinna=1) 0,058 0,189 1,060 Värmland 0,552 < 0,0001 1,737 

Januari 0,192 0,058 1,211 Västmanland 0 - - 

Februari 0,269 0,008 1,308 Västernorrland 0,275 0,028 1,316 

Mars 0,130 0,216 1,139 Jämtland 1,677 < 0,0001 5,347 

April 0,027 0,820 1,028 12-16 0,522 0,231 1,685 

Maj 0,047 0,706 1,048 17-20 0,253 0,576 1,288 

Juni 0,240 0,037 1,272 21-30 0,848 0,029 2,335 

Juli 0,100 0,413 1,105 31-40 1,563 < 0,0001 4,775 

Augusti 0,021 0,866 1,022 41-50 1,810 < 0,0001 6,108 

September 0 - - 51-60 1,869 < 0,0001 6,480 

Oktober 0,055 0,640 1,057 61-70 2,360 < 0,0001 10,595 

November 0,111 0,317 1,117 71-80 2,832 < 0,0001 16,977 

December 0,257 0,011 1,293 81-90 3,163 < 0,0001 23,650 

Kalmar 0,554 < 0,0001 1,740 91-100 3,475 < 0,0001 32,296 

Tabell 3.5: De skattade koefficienterna, signifikansen (p-värdet för skattning av β-

koefficienterna) och ökningen i odds för varje variabel för sannolikheten att drabbas av en 

MAIS 3 skada eller allvarligare. 

Skattningarna av β-koefficienterna från tabell 3.5 beräknas med formel 2.2. 

Skattningen av den exponentiella β-koefficienten är skattningen av odds ratio (se 

formel 2.3). Koefficienterna från tabell 3.5 visar att samtliga variabler exklusive 

kön på något sätt påverkar sannolikheten för att drabbas av en MAIS 3 skada 

eller allvarligare. Intressanta siffror är bland annat att det är cirka 30 % större 

risk att drabbas av en allvarlig skada i februari jämfört med september och att 

det är cirka 430 % större risk att drabbas av en allvarlig skada i Jämtland jämfört 

med Västmanlands län. 
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De åldersgrupper som statistiskt inte skiljer sig från åldersgruppen 0-11 år är 

åldersgrupperna 12-16 och 17-20. Detta betyder att det i genomsnitt är lika stor 

risk att drabbas utav en MAIS3 skada eller allvarligare för personer i 

åldersgrupperna 0-11, 12-16 och 17-20. 

Värt att nämna är att interaktionerna mellan kön och ålder inte blir signifikanta 

(se bilaga 5).  

 

3.3 Associationsanalys 

 

För att finna intressanta samband mellan flera olika skadade kroppsdelar i 

datamaterialet så används associationsanalys.  

För att få en bra bild över hur skadorna är fördelade så hänvisas till tabell 3.6.  

Antal Objekt 

11758 Höger arm 

10776 Vänster arm 

8422 Huvud 

7500 Höger ben 

7423 Vänster ben 

2308 Torso 

Tabell 3.6: Frekvenser över de skadade kroppsområdena från tabell 1.5.  

Det vanligaste området enligt tabell 3.6 som motsvarar cirka 24,4 % av skadorna 

vid en fallolycka är högerarmen. Det näst vanligaste skadeområdet är vänster 

arm som motsvarar cirka 22,4 % av samtliga skadade områden vid fallolyckor. 

Huvudet är den tredje vanligaste kroppsdelen som personer skadar vid en 

fallolycka. Andelen huvudskador är 17,5 % av samtliga skador vid fallolyckor. 
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Relation Lift Support (%) Confidence (%) 
Transaction 

count 
Rule 

2 1,07 1,20 21,71 501,00 Torso  Huvud 

3 2,03 0,64 41,04 268,00 Vänster arm & Höger arm  Huvud 

3 1,66 0,56 33,57 232,00 Höger ben & Höger arm  Huvud 

3 1,26 0,56 35,53 232,00 Höger ben & Huvud  Höger arm 

3 1,09 0,56 19,71 232,00 Höger arm & Huvud  Höger ben 

3 1,44 0,48 29,17 201,00 Vänster ben & Vänster arm  Huvud 

3 1,31 0,48 33,78 201,00 Vänster ben & Huvud  Vänster arm 

3 1,63 0,41 32,89 172,00 Vänster ben & Höger ben  Huvud 

3 1,60 0,41 28,91 172,00 Vänster ben & Huvud  Höger ben 

3 1,48 0,41 26,34 172,00 Höger ben & Huvud  Vänster ben 

Tabell 3.7: De tio mest förekommande sambanden från resultat delen av 

associationsanalysen som genomfördes för att finna ett samband mellan skador av olika 

kroppsdelar. 

Resultatet av associationsanalysen finns i tabell 3.7 ovan där lift beräknas med 

formel 2.6, support enligt formel 2.4 och confidence enligt formel 2.5. Då 

personer som skadat flera kroppsdelar är betydligt färre än de som enbart skadat 

en kroppsdel betyder detta att support-värdet kommer att vara väldigt lågt för 

samtliga samband. 

Det vanligaste sambandet visar att de som skadar torso även skadar huvudet. 

Dock så är confidence enbart 21,71 % vilket tyder på att enbart cirka en 

femtedel av alla som skadar torso även skadar huvudet. Sambandet mellan 

personer som skadar höger arm och vänster arm även skadar huvudet har relativt 

hög konfidensgrad. 41 % av samtliga som faller och skadar både höger och 

vänster armen skadar även huvudet.  
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4 Analys 

 

Under detta kapitel ska en analys genomföras av de frågeställningar som denna 

rapport är grundad på för att få svar på varför de resultat som framtagits i kapitel 

3 sker. 

 

4.1 Resultat 

 

Nedan ges en analys av möjliga tänkbara anledningar till de resultat till frågorna 

som denna rapport behandlar. 

 Hur förändras antalet skador baserat på kön, månad och ålder? 

Påverkar snörika månader antalet skadade personer mer än de övriga 

månaderna?  

Enligt den multipla linjära regressionen i tabell 3.3 så är skillnaden mellan 

könen signifikant. Koefficienten tyder på att det i genomsnitt faller färre män än 

kvinnor.  

Den största skillnaden i antalet inrapporterade fallolyckor mellan de båda könen 

sker i åldersgrupperna 41-50 år och uppåt (se figur 1.2). Den ledande orsaken till 

denna skillnad bör då vara något som skiljer könen åt. Den teori som framförs i 

denna rapport är att klimakteriet är en stor orsak till denna skillnad mellan könen 

i antalet som skadar sig.  

Kvinnor i åldersgruppen 45-57 år går in i klimakteriet vilket orsakar en 

dramatisk minskning i kroppens östrogenproducering.[9][10] Bristen på 

östrogen i kroppen kan leda till försvagning av ben vilket i sin tur kan leda till 

att äldre kvinnor lättare skadar sig vid ett fall. 

Månadskoefficienterna från tabell 3.3 tyder på att det finns en signifikant 

skillnad i antalet skadade personer vid fallolyckor mellan de som faller i 

månaderna april, maj, juni, juli, augusti, september och oktober jämfört med 

januari, februari, mars, november och december. Samtliga signifikanta 

månadskoefficienterna är positiva vilket tyder på att fler personer faller dessa 

månader då en jämförelse med månaden augusti sker. Anledningen till detta tros 

vara att då det ofta snöar under vintermånader orsakar detta ett stort antal 

fallolyckor. Tidiga vårmånaderna påverkas ofta av detta då snö har en tendens 

att ligga kvar även då.  
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Korrelationen mellan antalet fallande som drabbas av en skada och 

vintermånaderna bekräftas då en positiv korrelation är statistiskt signifikant 

enligt bilaga 4. 

Ålderskoefficienterna beskriver den variation som män i de olika 

åldersintervallen orsakar, då kvinnornas variation förklaras i interaktionen. Den 

åldersgruppen då minst faller som används som referenskategori är 

åldersintervallet 0-11. Resultatet från skattningarna utav ålderskoefficienterna 

tyder på att åldersgrupperna 51-60, 61-70, 71-80 och 81-90 skiljer sig i antalet 

skadade per månad jämfört med åldersgruppen 0-11. Detta tyder på att det i 

åldersintervallen 51-60, 61-70,71-80 och 81-90 år i genomsnitt skadas fler 

personer vid fallolyckor än i de övriga åldersintervallen. 

Ålderns påverkan på antalet skadade bland män tros bero på två anledningar. 

Den ena är på grund av ”Fall Risk Increasing Medicine” även känt som ”FR-

IM”. Enligt en studie äter att cirka 33 % av alla över 65 år i länderna USA, 

Holland och Storbritannien ”FR-IM. [8] en liknande studie har inte gjorts för 

Sverige, så vi antar att personer över 65 års ålder i Sverige intar FR-IM i en 

liknande andel. Dessa mediciner innefattar bland annat hjärtmedicin och 

mediciner som behandlar psykologiska sjukdomar som Alzheimers och 

depression. Dessa mediciner ökar patientens dåsighet vilket tros leda till att 

risken för fallolyckor ökar. [11]  

Interaktionskoefficienterna i tabell 3.3 tyder på en klar ökning av antalet 

skadade för kvinnor i åldersgrupperna 41-50, 51-60, 61-70, 71-80 och 81-90 år. 

Anledningen till detta tros vara att antalet skadade ökar med åldern då båda 

könen får minskad benmassa. Kvinnor på grund av minskningen i östrogen vid 

klimakteriet och män till en mindre grad på grund av en minskning av 

testosteron av typerna T och E. [13] Dessa typer av testosteron tros minska 

benmängden hos män men minskningen av dessa testosteroner sker inte lika 

plötsligt som östrogenet för kvinnor vid klimakteriet. 

En tänkbar anledning skulle även kunna vara att kvinnor går mer än män vilket 

ökar exponering jämfört med män. Enligt resevaneundersökningen Sverige 2011 

har kvinnor gått 53,2 % av det totala gångavståndet bland de personer som blev 

intervjuade vilket tyder på att de båda könen går ungefär lika mycket. [19]  
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 Vilka områden är det vanligast att fotgängare skadar då de faller? 

Det område som tycks vara vanligast att skada då man faller är höger armen 

enligt tabell 3.5. Den troligaste anledningen till detta tros vara att då de flesta 

människor är högerhänta så används oftast den dominanta armen för att ta emot 

sig då de faller.[12] Detta leder i sin tur till att den ledande armen får ta emot 

den mesta delen av kraften vid fallet vilket kan orsaka skador på just detta 

område.  

Det vanligaste förekommande sambandet mellan skadeområden är att de som 

skadar torso även skadar huvudet. Anledningen till detta tros vara att då en 

person skadar huvudet och torso så absorberas inte samma mängd kraft av 

händerna och armarna. Detta kan bero på att personen faller bakåt eller att 

personen inte är beredd på att ta emot sig med händerna. 

Det andra intressanta sambandet är att de som skadar båda armarna även skadar 

huvudet. Anledningen till detta tros vara att då personen faller med sådan kraft 

att armarna skadas då de används för att försöka absorbera kraften från fallet så 

drabbas troligtvis även huvudet av detta fall. 

 

 Hur påverkar bakgrundsvariablerna ålder, kön, län och månad risken 

för att skada sig allvarligt? (MAIS3+)  

Alla åldrar inom åldersintervallet 21-100 är signifikant skilda från det 

jämförande åldersintervallet 0-11 som det illustreras av tabell 3.5. Detta tyder på 

att oddset för att en 0-11 åring ska drabbas av en MAIS 3 eller allvarligare 

skiljer sig från de övriga åldersgrupperna. Då samtliga exponentiella 

koefficienter är över 1 tyder detta på att oddset att drabbas av en MAIS 3 eller 

allvarligare är högre i samtliga åldersintervall jämfört med åldersintervallet 0-

11. Det är cirka 32 gånger större risk att en man i 91-100 års ålder drabbas av en 

MAIS 3 skada eller allvarligare jämfört med ett barn i 0-11 års ålder. 

Att könsvariabeln inte var signifikant tyder på att det inte finns någon skillnad i 

risken att drabbas av en MAIS 3 skada eller allvarligare mellan de båda könen. 

Länskoefficienterna antyder att risken för att drabbas av en MAIS 3 skada eller 

allvarligare skiljer sig mellan Västmanlands län och de övriga fem länen. Risken 

att drabbas av en MAIS 3 skada eller allvarligare i Jämtland är hela 5,35 gånger 

större jämfört med Västmanland. För att försöka att finna ett geografiskt 
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samband mellan de sex länen av intresse så illusteras dessa län på kartan nedan 

(se figur 4.1) 

 

Figur 4.1: Karta där de sex länen av intresse är markerade. 

Kartan visar att det är två län från varje landsdel. Skåne och Kalmar som tillhör 

Götaland, Värmland och Västmanland som tillhör Svealand samt Jämtland och 

Västernorrland som tillhör Norrland. Detta är relativt jämnt fördelat över landet 

då vissa frågeställningar i denna rapport innefattar snömängd och då snö oftast 

faller i större mängd i norr kan denna fördelning bli ett redskap att besvara 

frågorna om snömängden. 

En trovärdig anledning till att Jämtland har högre genomsnittlig MAIS-grad än 

de sex övriga länen av intresse tros vara att det i genomsnitt enligt SMHIs 

snödjupskartor [14] tycks snöa mer i Jämtland än i de övriga fem länen av 

intresse. Vindstyrkorna är även i genomsnitt något högre än de övriga länen av 

intresse.[15] Dessa två väderförhållanden tros vara de primära orsakerna till den 

genomsnittligt höga MAIS-graden i Jämtland.  

Den synbara ökningen av MAIS-graden i Jämtland kan även bero på att personer 

i Jämtland i genomsnitt har längre sträcka att färdas för att ta sig till ett 

akutsjukhus. Detta kan innebära att personer i genomsnitt måste skada sig 

allvarligare i Jämtland jämfört med övriga län för att söka efter hjälp från ett 

akutsjukhus. En beräkning av antalet akutsjukhus per 100 000km
2
 genomförs i 

tabell 4.1. 
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Län Antalet akutsjukhus/100 000km
2
 

Skåne 72,5492 

Kalmar 26,8553 

Värmland 17,0619 

Västmanland 19,4326 

Jämtland 2,0225 

Västernorrland 13,8389 

Tabell 4.1: Antal akutsjukhus per 100 000km
2
.  

[16], [Hans Harlén, 2003] 

Jämtland har få sjukhus jämfört med de övriga länen vilket stärker teorin att en 

ökning av MAIS-grad i Jämtland kan bero på den låga tillgängligheten av 

akutsjukhus. 

Månadskoefficienterna för januari, februari, mars, juni, juli och november tycks 

inte vara signifikant skilda från december som är den jämförande månaden. 

Detta tyder på att risken att drabbas av en MAIS 3 skada eller allvarligare under 

månaderna juni och juli inte skiljer sig från månaderna december till mars. Det 

är cirka 1,293 gånger större risk att drabbas av en MAIS 3 eller allvarligare i 

december jämfört med september. 

 

 

4.2 Felkällor 

 

Under detta delkapitel ska möjliga felkällor för både datamaterialet och de 

genomförda analysmetoderna framföras. 

 

 

4.2.1 Tänkbara felkällor i datamaterialet 

 

Ett tänkbart fel i datamaterialet kan vara att ett stort mörkertal av de personer 

som faller och skadar sig lindrigt inte nödvändigtvis söker vård vilket innebär att 

dessa olyckor inte hamnar i STRADA-registret. Detta kan innebära att den 

genomsnittliga skadegraden eventuellt är högre än vad den i verkligheten är. 
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Bilaga 1 

Denna bilaga visar utseendet på polisens inrapportering till STRADA-registret. 

 

http://www.transportstyrelsen.se/Global/Vag/STRADA/Exempel_pa_uttag/polis

rapport.pdf 2013-03-15 

  

http://www.transportstyrelsen.se/Global/Vag/STRADA/Exempel_pa_uttag/polisrapport.pdf
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Vag/STRADA/Exempel_pa_uttag/polisrapport.pdf


 

Bilaga 2 

Bilagan nedan visar den inrapportering som ambulanspersonal gör till 

STRADA-registret. 

 

http://www.transportstyrelsen.se/Global/Vag/STRADA/Exempel_pa_uttag/Sjuk

v%c3%a5rdsrapport.pdf 2013-03-15 

http://www.transportstyrelsen.se/Global/Vag/STRADA/Exempel_pa_uttag/Sjukv%c3%a5rdsrapport.pdf
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Vag/STRADA/Exempel_pa_uttag/Sjukv%c3%a5rdsrapport.pdf


 

Bilaga 3 

Bilagan nedan visar de fullständiga utskrifterna av den logistiska regressionen i 

Tabell 3.5. 

 

Block 0: Beginning Block 

 

 

Classification Table
a,b

 

 Observed Predicted 

 MAIS3to5 Percentage 

Correct  ,00 1,00 

Step 0 
MAIS3to5 

,00 28766 0 100,0 

1,00 2991 0 ,0 

Overall Percentage   90,6 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 

 

 

Variables in the Equation 

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

Step 0 Constant -2,264 ,019 13881,953 1 ,000 ,104 

 

  



 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 
Variables 

SexR 9,626 1 ,002 

Januari ,812 1 ,367 

Februari ,162 1 ,687 

Mars ,844 1 ,358 

April ,952 1 ,329 

Maj ,664 1 ,415 

Juni 5,213 1 ,022 

Juli ,355 1 ,551 

Augusti ,390 1 ,532 

Oktober ,780 1 ,377 

November ,725 1 ,394 

December 1,449 1 ,229 

Kalmar 4,795 1 ,029 

Skåne 90,105 1 ,000 

Värmland 11,179 1 ,001 

Västernorrland 29,215 1 ,000 

Jämtland 63,470 1 ,000 

Intervall2 74,087 1 ,000 

Intervall3 84,633 1 ,000 

Intervall4 118,898 1 ,000 

Intervall5 54,700 1 ,000 

Intervall6 53,223 1 ,000 

Intervall7 83,884 1 ,000 

Intervall8 ,031 1 ,861 

Intervall9 205,240 1 ,000 

Intervall10 506,200 1 ,000 

Intervall11 94,025 1 ,000 

Overall Statistics 1397,328 27 ,000 

 

 

 



 

Block 1: Method = Enter 

 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 1471,144 27 ,000 

Block 1471,144 27 ,000 

Model 1471,144 27 ,000 

 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 18352,373
a
 ,045 ,097 

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter 

estimates changed by less than ,001. 

 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 13,058 8 ,110 

 

 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 MAIS3to5 = ,00 MAIS3to5 = 1,00 Total 

Observed Expected Observed Expected 

Step 1 

1 3138 3137,874 39 39,126 3177 

2 3102 3091,355 79 89,645 3181 

3 3030 3008,824 133 154,176 3163 

4 2916 2927,594 196 184,406 3112 

5 2927 2935,922 227 218,078 3154 

6 2909 2900,269 275 283,731 3184 

7 2811 2831,976 368 347,024 3179 

8 2584 2622,587 462 423,413 3046 

9 2605 2595,092 505 514,908 3110 

10 2744 2714,507 707 736,493 3451 

 



 

 

Classification Table
a
 

 Observed Predicted 

 MAIS3to5 Percentage 

Correct  ,00 1,00 

Step 1 
MAIS3to5 

,00 28766 0 100,0 

1,00 2991 0 ,0 

Overall Percentage   90,6 

a. The cut value is ,500 

 

  



 

 

Variables in the Equation 

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

Step 1
a
 

Kön ,058 ,044 1,725 1 ,189 1,060 

Januari ,192 ,101 3,602 1 ,058 1,211 

Februari ,269 ,102 6,958 1 ,008 1,308 

Mars ,130 ,105 1,531 1 ,216 1,139 

April ,027 ,120 ,052 1 ,820 1,028 

Maj ,047 ,124 ,142 1 ,706 1,048 

Juni ,240 ,115 4,352 1 ,037 1,272 

Juli ,100 ,122 ,670 1 ,413 1,105 

Augusti ,021 ,127 ,029 1 ,866 1,022 

Oktober ,055 ,118 ,219 1 ,640 1,057 

November ,111 ,111 1,000 1 ,317 1,117 

December ,257 ,102 6,387 1 ,011 1,293 

Kalmar ,554 ,122 20,537 1 ,000 1,740 

Skåne ,786 ,096 67,390 1 ,000 2,195 

Värmland ,552 ,113 23,950 1 ,000 1,737 

Västernorrland ,275 ,125 4,798 1 ,028 1,316 

Jämtland 1,677 ,143 137,436 1 ,000 5,347 

12-16 ,522 ,436 1,434 1 ,231 1,685 

17-20 ,253 ,452 ,313 1 ,576 1,288 

21-30 ,848 ,388 4,785 1 ,029 2,335 

31-40 1,563 ,373 17,588 1 ,000 4,775 

41-50 1,810 ,365 24,627 1 ,000 6,108 

51-60 1,869 ,361 26,863 1 ,000 6,480 

61-70 2,360 ,359 43,347 1 ,000 10,595 

71-80 2,832 ,358 62,706 1 ,000 16,977 

81-90 3,163 ,358 78,184 1 ,000 23,650 

91-100 3,475 ,375 85,654 1 ,000 32,296 

Constant -5,478 ,376 212,136 1 ,000 ,004 

a. Variable(s) entered on step 1: SexR, Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti, Oktober, 

November, December, Kalmar, Skåne, Värmland, Västernorrland, Jämtland, Intervall2, Intervall3, Intervall4, 

Intervall5, Intervall6, Intervall7, Intervall8, Intervall9, Intervall10, Intervall11. 

 
 

 
  



 

Bilaga 4 

Bilagan nedan visar tabellerna för multipel linjär regression som tyder på 

multikolinjäritet för variabeln kvinna. 

Variabel Parameter Sig. Variabel parameter Sig. Variabel Parameter Sig. 

 Konstant -44,292 0,065 November 54,273 0,008 91-100 0 - 

Kön(kvinna=1) 14,833 0,591 December 125,864 0,000 Int0-11Kvinna -14,750 0,706 

Januari 150,545 0,000 0-11 27,667 0,317 Int12-16Kvinna -30,583 0,434 

Februari 130,273 0,000 12-16 41,083 0,138 Int17-20Kvinna -12,583 0,747 

Mars 99,136 0,000 17-20 33,917 0,220 Int21-30Kvinna -1,167 0,976 

April 19,409 0,342 21-30 62,917 0,024 Int31-40Kvinna 16,750 0,668 

Maj 8,500 0,677 31-40 53,333 0,054 Int41-50Kvinna 65,083 0,097 

Juni 17,455 0,393 41-50 74,667 0,007 Int51-60Kvinna 215,333 0,000 

Juli 5,000 0,806 51-60 98,583 0,000 Int61-70Kvinna 239,333 0,000 

Augusti 0 - 61-70 119,417 0,000 Int71-80Kvinna 238,500 0,000 

September 7,864 0,700 71-80 117,417 0,000 Int81-90Kvinna 140,167 0,000 

Oktober 15,182 0,457 81-90 91,083 0,001    

 

 

 

Variabel Tolerance VIF Variabel Tolerance VIF Variabel Tolerance VIF 

 Kön(Kvinna=1) 0,091 11,000 December ,545 1,833 Int0-11Kvinna ,262 3,818 

Januari ,545 1,833 0-11 ,275 3,636 Int17-20Kvinna ,262 3,818 

Februari ,545 1,833 12-16 ,275 3,636 Int21-30Kvinna ,262 3,818 

Mars ,545 1,833 17-20 ,275 3,636 Int31-40Kvinna ,262 3,818 

April ,545 1,833 21-30 ,275 3,636 Int41-50Kvinna ,262 3,818 

Maj ,545 1,833 31-40 ,275 3,636 Int51-60Kvinna ,262 3,818 

Juni ,545 1,833 41-50 ,275 3,636 Int61-70Kvinna ,262 3,818 

Juli ,545 1,833 51-60 ,275 3,636 Int71-80Kvinna ,262 3,818 

September ,545 1,833 61-70 ,275 3,636 Int81-90Kvinna ,262 3,818 

Oktober ,545 1,833 71-80 ,275 3,636 Int91-100Kvinna ,262 3,818 

November ,545 1,833 81-90 ,275 3,636    

 

  



 

Bilaga 5 

Bilagan nedan visar de insignifikanta interaktionskoefficienterna för tabell 3.5. 

Variabel Parameter Sig. Oddskvot Variabel Parameter Sig. Oddskvot 

Konstant -5,734 0,000 0,003 12-16 0,023 0,976 1,024 

Kön(kvinna=1) ,901 0,136 2,461 17-20 0 - - 

Januari 0,199 0,049 1,220 21-30 0,891 0,107 2,438 

Februari 0,279 0,006 1,321 31-40 1,869 0,000 6,482 

Mars 0,143 0,174 1,154 41-50 1,983 0,000 7,268 

April 0,022 0,852 1,023 51-60 2,064 0,000 7,879 

Maj 0,048 0,700 1,049 61-70 2,588 0,000 13,301 

Juni 0,240 0,038 1,271 71-80 3,069 0,000 21,528 

Juli 0,106 0,387 1,111 81-90 3,495 0,000 32,947 

Augusti 0,029 0,818 1,030 91-100 3,680 0,000 39,632 

September 0 - - Int0-11Kvinna -2,803 0,023 0,061 

Oktober 0,066 0,576 1,068 Int12-16Kvinna 0,201 0,820 1,223 

November 0,122 0,273 1,130 Int17-20Kvinna 0 - - 

December 0,266 0,009 1,305 Int21-30Kvinna -0,440 0,517 0,644 

Kalmar 0,556 0,000 1,744 Int31-40Kvinna -0,991 0,125 0,371 

Skåne 0,787 0,000 2,197 Int41-50Kvinna -0,644 0,304 0,525 

Värmland 0,553 0,000 1,739 Int51-60Kvinna -0,649 0,293 0,523 

Västmanland 0 - - Int61-70Kvinna -0,766 0,211 0,465 

Västernorrland 0,276 0,028 1,318 Int71-80Kvinna -0,802 0,189 0,448 

Jämtland 1,682 0,000 5,374 Int81-90Kvinna -1,150 0,060 0,317 

0-11 0,817 0,195 2,264 Int91-100Kvinna -0,681 0,303 0,506 

 


