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Sammanfattning   
 

Den här rapporten är en pilotstudie på uppdrag av Trafikverket, där tågtider undersöks. 

Trafikverket mäter ankomst- och avgångstider genom en maskinellt uppmätt 

punktlighetsskattning på när tågen ankommer till, samt avgår från, perrongen. Förstudiens 

syfte var att undersöka om punktlighetsskattningen överensstämmer med de faktiska 

ankomst- och avgångstiderna. Det undersöks även vad som påverkar tågs eventuella 

förseningar genom att studera tidsskillnaderna mellan de planerande tiderna och de faktiska 

tiderna. Urvalet bestod av 251 observationer för platserna Uppsala Centralstation och 

Södertälje syd, som undersöktes på sekundnivå. Ytterligare utvidgades studien med att lägga 

till Gävle Centralstation som undersöker trunkerade tider på minutnivå, urvalet blev då totalt 

282 observationer. För att besvara studiens frågeställningar användes multipel linjär 

regression samt ett illustrativt regressionsträd. Variablerna som ingick i studien förklarade inte 

modellen i hög utsträckning, men resultaten visade att det var en signifikant skillnad mellan 

de olika uppmätta tiderna för tågen att ankomma till, samt avgå från, perrongen jämfört med 

dess faktiska tider. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Infrastrukturen är en stor och viktig del i samhället, som många människor är beroende av. 

Att åka kollektivt till arbeten, skolor, matbutiker och andra platser är en del av denna struktur. 

Ett av de enklaste, snabbaste och mer miljövänliga sätten att färdas på är med tåg, likväl tar 

media, nästintill dagligen, upp problem med stopp och förseningar i tågtrafiken. Det är ett 

välkänt problem som drabbar många resenärer varje dag. Förseningarna kan vara allt från bara 

några minuter till ett flertal timmar, där resenärerna är de som påverkas mest. Trafikverket 

tillhandahåller punktlighetsstatistik för att få en överblick över hur tågtiderna förhåller sig till 

verkligheten, men hur väl stämmer den egentligen? Vad är det för faktorer som påverkar 

tågtrafiken och dess förseningar? Är det fler förseningar i någon av de tre städer som 

undersökts? Är det beroende på vilket sorts tåg man färdas med? Detta är några faktorer som 

denna rapport kommer undersöka. Rapporten är skriven på uppdrag av Trafikverket.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med den här rapporten är att utföra en pilotstudie som ger Trafikverket en indikation 

på hur väl maskinellt uppmätta ankomst- och avgångstider för tåg, stämmer överens med dess 

faktiska ankomst- och avgångstider. Således även resenärernas upplevelse av om tågen är i tid 

eller ej. En annan aspekt som rapporten behandlar är vilka faktorer som påverkar 

tågförseningar.  

 

1.3 Avgränsningar  

Då inga tidigare studier har gjorts på detta område i Sverige behövdes datainsamlingen ske 

manuellt. Detta sker genom att klocka tågens ankomst- och avgångstider på perrongerna. 

Observationerna kommer sedan bearbetas och analyseras med multipel linjär regression samt 

regressionsträd. I denna studie avgränsas mätningarna av tågens ankomst- och avgångstider 

till att inträffa på tre platser: Uppsala Centralstation, Gävle Centralstation och Södertälje syd. 

I Uppsala samlas observationer in en hel dag, klockan 06.30-20.00, medan det i Södertälje syd 

och Gävle Centralstation endast sker under morgonrusningen, klockan 06.30-10.30. 
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2 Metoder 

2.1 Multipel linjär regression  

Multipel linjär regression är en av de mest använda statistiska metoderna, då det finns en 

beroende variabel (𝑌)  och flera oberoende variabler (𝑋) . Den används även för att finna 

eventuella samband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. En 

multipel linjär regression ser ut som följande ekvation (1): 

 

 𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 +  𝑢𝑖  (1) 

 

där 𝑌𝑖  är i:te observationen av de beroende variablerna, 𝑋1𝑖 ,𝑋2𝑖 , … , 𝑋𝑘𝑖  är de i:te 

observationerna på varje av de k regressorerna, 𝛽0  är interceptet1  och 𝑢𝑖  är feltermen 𝑖 =

(1,2, … , 𝑛) . I fallet ovan är alla 𝑋  numeriska värden, exempelvis ett antal sekunder. En 

regressionsmodell består dock även ofta av kategoriska variabler, såsom olika platser. Dessa 

kodas då om till dummyvariabler, 𝐷𝑖, som antar värdet 1 om den tillhör platsen, annars 0. 

Regressionen kan då se ut på följande vis (2): 

 

 𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝐷1𝑖 + 𝑢𝑖 (2) 

 

Modellen ovan är ett exempel, det går att addera både fler dummyvariabler och fler 

numeriska variabler. Vid m kategorier används m-1 stycken dummyvariabler2, detta för att 

undvika multikollinearitet som beskrivs vidare i avsnitt 2.1.1. 

 

Då alla observationer är insamlade kan en estimering av de okända regressionskoefficienterna 

beräknas. Detta görs genom OLS-metoden (Ordinary least squares, minstakvadratmetoden) 

vilket innebär att koefficienterna väljs så att den estimerade regressionslinjen är så nära 

observationerna som möjligt. Närheten beräknas genom kvadratsumman av misstagen då 𝑌𝑖 

prognostiseras givet 𝑋𝑘𝑖 , som således önskas vara så liten som möjligt. Summan av de 

kvadrerade prognostiseringsmisstagen för alla 𝑛 observerade värden beräknas (3): 

 

 ∑(𝑌𝑖 − 𝑏0 − 𝑏1𝑋1𝑖 − ⋯ − 𝑏𝑘𝑋𝑘𝑖 )2

𝑛

𝑖=1

 (3) 

 

där 𝑏0, 𝑏1, . . , 𝑏𝑘  motsvarar de estimerade koefficienterna av 𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑘. Således blir de OLS-

estimerade värdena på �̂�𝑖 (4) och dess feltermer �̂�𝑖  (5): 

 

 
�̂�𝑖 = �̂�0 + �̂�1𝑋1𝑖 + ⋯ + �̂�𝑘𝑋𝑘𝑖  

 
(4) 

                                                             
1 Stock och Watson. Introduction to Econometrics, 238. 
2 Gujarati och Porter. Basic Econometrics, 281.  
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 𝑢𝑖 = 𝑌𝑖 − �̂�𝑖 (5) 

 

där 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 och 𝑛 är antal observationer3 av 𝑋1𝑖 , … , 𝑋𝑘𝑖 , 𝑌𝑖 . 

 

2.1.1 Antaganden 

Det finns olika antaganden som bör uppfyllas för att kunna använda sig av multipel linjär 

regression. Dessa kommer beskrivas i följande avsnitt och dess tester, likväl som alla andra 

matematiska uträkningar, vilka är utförda i det statistiska programmet RStudio.  

 

• Oberoende feltermer 

För att undersöka om multipel linjär regression är en lämplig modell utifrån insamlad data kan 

en graf över feltermer tas fram. Det som önskas är att alla feltermer ligger på en rak linje längs 

med identitetslinjen som är r = 0, således linjen där feltermen är 0. Om så är fallet tyder det4 

på att feltermerna är oberoende av 𝑥𝑖. 

 

• Homoskedasticitet 

Ett annat antagande är homoskedasticitet, vilket innebär att feltermernas varians är konstant 

för alla oberoende variabler. Detta utvärderas genom ett diagram med feltermer på ena axeln, 

mot den prognostiserade variabeln. Om feltermerna bildar en konformad bild i diagrammet 

tyder det på heteroskedasticitet, som då bör korrigeras5.  

 

• Normalfördelade feltermer 

Det fjärde antagandet är att feltermerna är normalfördelade, vilket krävs för att kunna 

använda hypotestester och konfidensintervall vid vidare analyser 6  speciellt med små 

stickprov. En graf används för att undersöka detta antagande. Grafen benämns Q-Q-diagram, 

där standardiserade feltermer visas mot teoretiska kvantiler från en normalfördelning. Dessa 

bör följa en rak linje, med undantag av en del slumpmässiga fluktuationer7.  

 

• Multikollinearitet  

Multikollinearitet innebär att en av de oberoende variablerna har en linjär relation till en eller 

flera av de andra oberoende variablerna 8 . Multikollineariteten kan vara perfekt mellan 

variablerna eller mindre perfekt. Vid perfekt multikollinearitet stämmer följande ekvation  (6): 

 

 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 = 0 (6) 

                                                             
3 Stock och Watson. Introduction to Econometrics, 239-240. 
4 Olive. Linear Regression, 23-25. 
5 Ibid., 6. 
6 Ibid. 
7 Thode. Testing for normality, 21 
8 Stock och Watson. Introduction to Econometrics, 248. 
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vilket innebär att regressionskoefficienterna av de oberoende variablerna är obestämda och 

dess medelfel är oändliga. Om multikollineariteten är mindre perfekt stämmer följande 

ekvation (7) istället: 

 

 
𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝑢𝑖 = 0. 

 
(7) 

 

I detta fall medföljer att koefficienternas medelfel är stora vilket innebär att estimatens 

precision sjunker såväl som dess noggrannhet 9 . En procedur som kan användas för att 

undersöka multikollinearitet är VIF (Variance inflation factor, variansuppräkningsfaktor). Den 

beräknar, ekvation (8), hur mycket en estimators varians driver upp multikollineariteten som 

finns, och som därmed påverkar regressionsmodellen.  

 

 
𝑉𝐼𝐹 =

1

(1 − 𝑟𝑘𝑙
2 )

 

 

(8) 

 

där 𝑟𝑘𝑖  är korrelationen mellan 𝑋𝑘  och 𝑋𝑙 . Följaktligen gäller att om det inte finns någon 

multikollinearitet mellan 𝑋𝑘  och 𝑋𝑖 blir korrelationen 0, och därmed VIF = 1. Ett lågt värde på 

VIF är önskvärt, men en tumregel10 är att VIF bör vara mindre än 10. En variabel med ett VIF-

värde större än 10 tas således bort från regressionen11.  

 

2.1.2 Hypotestest 

För att analysera data utförs dubbelsidiga hypotestester. I vår analys ställs följande 

nollhypotes mot en alternativ hypotes: 

 

𝐻0: 𝛽𝑘 = 0 

𝐻𝑎: 𝛽𝑘 ≠ 0 

 

 

där k = 0,1,2,…,p. 𝐻0 innebär i detta exempel att de estimerade parametrarna i modellen är 0 

och följaktligen påverkar dessa variabler inte den beroende variabeln. Den alternativa 

hypotesen innebär att parametrarna har ett annat värde än 0, som kan vara både negativa 

och positiva, beroende på om de har en negativ eller positiv inverkan på den prognostiserade 

variabeln. Nollhypotesen kan antingen förkastas eller inte förkastas12. Första steget för att 

undersöka om 𝐻0  kan förkastas eller inte är att beräkna medelfelet av �̂�𝑘 , vilket är en 

                                                             
9 Gujarati och Porter. Basic Econometrics, 321–323.  
10 Hair, Black, Babin och Anderson, Multivariate Data Analysis, 200. 
11 Gujarati och Porter. Basic Econometrics, 328. 
12 Stock och Watson. Introduction to Econometrics, 117. 
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estimerad parameter. Medelfelet 13  av �̂�𝑘  är en estimering 𝜎�̂�𝑘
 av samplingfördelningen för 

den estimerade parametern. Således gäller följande: 

 
𝑆𝐷(�̂�𝑘) = √�̂�

�̂�𝑘

2  

 

(9) 

där 

 
�̂�

�̂�𝑘

2 =
1

𝑛
×

1
𝑛 − 2

∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 �̂�𝑖

2

[
1
𝑛

∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 ]

2
 

 

(10) 

och där n är antal observationer och �̅� är medelvärdet14 av alla 𝑋𝑖 . 

Nästa steg är att konstruera t-statistikan som ser ut på följande vis: 

 
𝑡 =

�̂�𝑘 − 0

𝑆𝐷(�̂�𝑘)
 

 

(11) 

där 0 är det värde som vill testas i hypotesen som nämndes tidigare. Det tredje steget är att 

beräkna p-värden, vilket är sannolikheten att 𝑡 är minst så extrem som det faktiska beräknade 

värdet på den estimerade koefficienten (�̂�𝑘
𝑓𝑎𝑘

), givet att nollhypotesen är sann. Beräkningar 

av p-värdet ser ut som följande15 ekvationer (12):  

 

p-värde   = 𝑃𝑟𝐻0
[|�̂�𝑘 − 0| > |�̂�𝑘

𝑓𝑎𝑘 − 0|] 

 

           = 𝑃𝑟𝐻0
[|

�̂�𝑘

𝑆𝐷(�̂�𝑘)
| > |

�̂�𝑘
𝑓𝑎𝑘

𝑆𝐷(�̂�𝑘)
|] 

 

= 𝑃𝑟𝐻0
(|𝑡| > |𝑡𝑓𝑎𝑘|) 

 

(12) 

där 𝑃𝑟𝐻0
 är sannolikheten som beräknas under nollhypotesen, och 𝑡𝑓𝑎𝑘  är det faktiska värdet 

på t-statistikan 16 . Då p-värdena är beräknade för varje koefficient kan det avgöras om 

nollhypotesen kan förkastas eller ej. Nollhypotesen förkastas om p-värdet är mindre än den 

valda signifikansnivån17, i denna rapport är den vald till 0.05 på alla tester.  

 

2.1.3 Kritik 

Multipel linjär regression är en utbredd metod som ofta används vid analyser av olika 

statistiska undersökningar. De ger ofta en enkel och tolkningsbar beskrivning av hur de 

                                                             
13 Ibid., 193-194. 
14 Ibid., 194. 
15 Ibid., 195. 
16 Ibid. 
17 Stock och Watson. Introduction to Econometrics, 195. 
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oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln, samt i vilken utsträckning. Linjär 

regression med flera variabler är grunden för de mer komplexa olinjära regressionerna som är 

generaliseringar av de förstnämnda18. En nackdel är att ju fler oberoende variabler som är 

med i modellen, desto svårare blir det att tolka vilket värde som påverkar vad. Ytterligare en 

nackdel med multipel linjär regression är att de estimerade värdena som beräknas med OLS-

metoden ofta har hög varians19.  

 

2.2 Regressionsträd   

Regressionsträd är en statistisk prediktionsmetod som syftar till att prognostisera utfall utifrån 

observationer20. Metoden används då värden för en kontinuerlig beroende variabel önskas 

prognostiseras från en eller flera kontinuerliga eller kategoriska oberoende variabler 21. Det 

finns olika strategier för att konstruera ett regressionsträd, följande beskriver det mest 

populära viset som benämns CART (classification and regression tree, klassifikations- och 

regressionsträd)22. Insamlad data delas upp genom rekursiv binär partition i olika steg. Först 

delas alla observationer in i två olika regioner, för att sedan delas upp igen, antingen bara ena 

regionen eller båda. Detta görs genom att välja den variabeln och förgreningspunkten som 

passar bäst. Processen fortgår tills någon vald stoppregel uppnås23. 

I figur 1 är 𝑌  den beroende variabeln och 𝑋1  och 𝑋2  är de oberoende variablerna. I varje 

partitionselement modelleras 𝑌  med olika konstanter, exempelvis 𝑋1 = 𝑐 . Första 

förgreningen är då 𝑋1 = 𝑡1, regionen 𝑋1 ≤ 𝑡1 förgrenas sedan då 𝑋2 = 𝑡2, och regionen 𝑋1 >

𝑡1  delas då 𝑋1 = 𝑡3 . Slutligen förgrenas regionen 𝑋1 > 𝑡3  då 𝑋2 = 𝑡4 . Resultatet blir 

uppdelningen likt den vänstra bilden i figur 1, där partitionen delas in i fem olika regioner 

𝑅1,𝑅2, … , 𝑅5 . Regressionsmodellen (13) för detta 24  exempel prognostiserar 𝑌  med en 

konstant 𝑐𝑚 i region 𝑅𝑚.  

Figur 1, exempel på regressionsträd 

                                                             
18 Hastie, Tibshirani och Friedman. The Element of Statistical Learning, 43. 
19 Ibid., 57. 
20 Loh. Classification and regression trees, 14. 
21 StatSoft, Inc. Electronic Statistics Textbook. Classification and Regression Trees.  
22 Hastie, Tibshirani och Friedman. The Element of Statistical Learning, 305. 
23 Ibid. 
24 Hastie, Tibshirani och Friedman. The Element of Statistical Learning, 305. 
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�̂�(𝑋) = ∑ 𝑐𝑚 𝐼{(𝑋1, 𝑋2) ∈ 𝑅𝑚}.

5

𝑚=1

 

 

(13) 

Bilden till höger i figur 1 illustrerar samma modell, men som ett binärt regressionsträd. Vid 

starten högst upp i trädet finns alla observationer, som sedan delas upp till höger och vänster 

beroende på vilket villkor observationen uppfyller. Enligt bilden är första villkoret om X1≤ t1, 

om observationen uppfyller det hamnar den till dotternoden på vänster sida, om inte hamnar 

den i dotternoden till höger. Alla observationer delas in på samma sätt och slutnoderna längst 

ner på trädet är de fem olika regionerna25 𝑅1,𝑅2, … , 𝑅5. Datat består av 𝑝 oberoende variabler 

och en beroende variabel för varje observation som är 𝑁  stycken, således (𝑥𝑖, 𝑦𝑖 ) för 𝑖 =

1,2, … , 𝑁 , med 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑝) . Antag att det finns partitioner med 𝑀  regioner, 

𝑅1,𝑅2, … , 𝑅𝑀 och en konstant 𝑐𝑚 som modelleras, ekvation (14), som beroende i varje region: 

 
𝑓(𝑥) =  ∑ 𝑐𝑚𝐼(𝑥 ∈ 𝑅𝑚)

𝑀

𝑚=1

. 

 

(14) 

För att hitta den bästa binära partionen används ett antal olika algoritmer. Första steget är att 

dela in alla observationer i två delar. Variabel 𝑗  är den som förgrenar trädet och 𝑠  är 

förgreningspunkten. De två första delarna 𝑅1 och 𝑅2 definieras (15): 

 
𝑅1(𝑗, 𝑠) = {𝑋|𝑋𝑗 ≤ 𝑠} och 𝑅2(𝑗, 𝑠) = {𝑋|𝑋𝑗 > 𝑠}. 

 
(15) 

För att sedan hitta den bästa förgreningsvariabeln 𝑗 och även den bästa förgreningspunkten 𝑠 

löses följande (16): 

 
min

𝑗,𝑠
[min

𝑐1

∑ (𝑦𝑖 − 𝑐1)2

𝑥𝑖 ∈𝑅1(𝑗,𝑠)

+ min
𝑐2

∑ (𝑦𝑖 − 𝑐2)2

𝑥𝑖 ∈𝑅2(𝑗,𝑠)

] 

 

(16) 

 

Minimeringen av uttrycket ovan beräknas, oavsett val av 𝑗 och s, som följer (17): 

 �̂�1 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙(𝑦𝑖 |𝑥𝑖 ∈ 𝑅1(𝑗, 𝑠)) och �̂�2 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙(𝑦𝑖 |𝑥𝑖 ∈ 𝑅2(𝑗, 𝑠)). (17) 

På detta sätt hittas den bästa förgreningen och observationerna delas in i två olika regioner, 

proceduren fortsätter sedan vid alla nya dotternoder fram till slutnoderna26. 

Ett regressionsträd med många förgreningar blir väldigt komplext och kan överanpassa data, 

medan ett för litet träd kan missa viktiga strukturer. För att avgöra lämplig storlek utifrån 

                                                             
25 Ibid. 
26 Hastie, Tibshirani och Friedman. The Element of Statistical Learning, 306-307. 
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insamlade data kan ett minimum av noder bestämmas. Trädet, 𝑇0, växer fram tills det når det 

bestämda minimumvärdet.  

 
𝑁𝑚 = #{𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑚}, 

 
(18) 

 
�̂�𝑚 =

1

𝑁𝑚
∑ 𝑦𝑖

𝑥𝑖 ∈𝑅𝑚

, 

 

(19) 

 
𝑄𝑚 (𝑇) =

1

𝑁𝑚
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑚)2

𝑥𝑖 ∈𝑅𝑚

, 

 

(20) 

där 𝑇 är ett underträd till 𝑇0, således vilket träd som helst som kan förgrenas från 𝑇0. 𝑚 är 

slutnoder, som tillhör region 𝑅𝑚. |𝑇| är antalet slutnoder i 𝑇.  

Sedan förgrenas trädet genom att följa detta kriterium (21):  

 
𝐶(𝑇) = ∑ 𝑁𝑚 𝑄𝑚(𝑇) + |𝑇|

|𝑇|

𝑚=1

. 

 

(21) 

Parametern   0  styr avvägningen mellan trädets storlek och anpassningsgraden till 

insamlad data. Syftet är att för varje  hitta ett underträd 𝑇  ⊆ 𝑇0 som minimerar 𝐶(𝑇). 

Följaktligen resulterar ett litet värde på  i större träd, och ett stort värde på  resulterar i 

mindre träd27. 

2.2.1 Kritik 

Ett stort problem med regressionsträd är att trädet ofta får hög varians. Ett annat är att 

tolkningen av trädet kan anses vara osäker då en liten förändring i data resulterar i en helt 

annan förgrening av trädet. Anledningen till dessa osäkerheter är dess hierarkiska struktur där 

trädet byggs uppifrån och ned. Ett litet fel i toppen av trädet påverkar således varje förgrening, 

ända ned till slutnoderna 28. En fördel med regressionsträd anses vara dess enkelhet och 

robusthet gällande konstruktionen. Det är även lätt att tolka, och det har en bra förmåga att 

hantera saknade värden, både i de beroende och oberoende variablerna29. En annan fördel 

med regressionsträd är att de naturligt fångar interaktioner mellan ickelinjära beroende 

variabler och dess prognoser. Trädet konstruerar parametrar efter att alla beroende värden 

har delats in genom partition, och kan således anpassas bättre genom de oberoende 

variablerna än vad exempelvis en multipel linjär regression skulle göra30.  Andra fördelar är att 

regressionsträd, gentemot andra metoder, är enkelt att förstå, även för icke-statistiker, och 

                                                             
27 Ibid., 307-308. 
28 Ibid., 312. 
29 De'ath och Fabricius. Classification and regression trees: a powerful yet simple technique for ecological data 
analysis. Ecology, 3178. 
30 Kim, Guess och Young. An extension of regression trees to generate better predictive models. IIE 
Transactions, 45-46. 
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resultaten kan presenteras på ett estetiskt tilltalande sätt. Regressionsträd har heller inget 

antagande om linjäritet. Denna metod kan således vara lämplig då endast lite förkunskap om 

ämnet finns, exempelvis när inte någon kunskap om huruvida de oberoende variablerna har 

en negativ eller positiv påverkan på den beroende variabeln31. 

  

                                                             
31 StatSoft, Inc. Electronic Statistics Textbook. Classification and Regression Trees. 
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3 Data 

3.1 Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes på tre olika platser: Gävle Centralstation, Södertälje syd och Uppsala 

Centralstation. Dessa platser valdes för att de är större järnvägsknutpunkter och därmed 

genererar i ett fler antal observationer än mindre platser. Det passerar även fler resenärer 

genom större stationer och är således av större intresse. Observationerna består av 

ankomsttider och avgångstider mätt på sekundnivå enligt Fröken ur. I Södertälje och Gävle 

klockades tågen under morgonrusningen, klockan 06.30-10.30, i Uppsala samlades data in 

klockan 06.30-20.00, fördelat på två olika dagar. Enligt Trafikverket definierades ankomsttid 

till då dörrarna på tåget öppnades och resenärerna kunde kliva av, samt avgångstiden då tågen 

var i rullning.  

Vid datainsamlingen användes en lista från Trafikverket på alla tåg som var planerade att 

ankomma och avgå från den aktuella platsen, samt dess tågnummer. På detta vis kunde tågen 

på ett enkelt sätt identifieras för att få så många observationer som möjligt.  Då endast 

ögonmått använts, och en mobiltelefon för att följa Fröken ur, kan det finnas en risk att tiderna 

inte är helt exakta på millisekunden. En annan riskfaktor är att det finns flera olika perronger 

på de valda platserna, vilket emellanåt gjorde att tågets dörrar var på motsatt sida sett från 

observatören. Detta medförde viss svårighet med att bedöma exakt när dörrarna öppnades. 

Det anses dock inte påverka resultatet då undersökningen baseras på hela sekunder. En tredje 

riskfaktor är att observatörerna behövde raster för att kunna stå så länge på perrongerna. 

Således missades tåg under vissa tidpunkter, emellertid bör det inte påverka resultatet 

eftersom rasterna togs vid samma tidpunkter på platserna. 

För att göra om denna datainsamling rekommenderas fler personer som kan samla in 

observationerna, önskvärt skulle vara en person per perrong för att kunna ha full överblick. 

Även fler platser vore intressant för en vidare jämförelse. Totalt spenderades omkring 40 

timmar på att klocka tåg, inklusive restid från Uppsala Centralstation till och från 

mätplatserna.  

3.2 Urvalsstorlek 

Urvalsstorleken har en stor betydelse för hur bra modellen blir. Bra anses vara en modell som 

har ett högt 𝑅2, vilket brukar benämnas för modellens förklaringsnivå. Enligt en tumregel 

rekommenderas ett minimum av proportionerna på 5:1 för urvalsstorleken, där fem 

observationer behövs för varje oberoende variabel, likväl är det att föredra 15–20 stycken 

observationer per oberoende variabel. Detta för att undvika att resultatet blir för specifikt för 

just detta urval och således inte kan generaliseras till andra situationer, med ett annat urval32.  

3.3 Variabler  

Insamlad data består av totalt 282 observationer av ankomst- samt avgångstider för tåg; 200 

från Uppsala Centralstation, 51 från Södertälje syd samt 31 från Gävle Centralstation. 

                                                             
32 Hair, Black, Babin och Anderson, Multivariate Data Analysis, 171-172. 
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Variablerna som används är sex stycken numeriska samt fem stycken kategoriska. Mer 

information om dessa följer nedan.  

• Numeriska variabler 

De observerade värdena är klockslagen då tågen ankommit eller avgått från perrongerna, 

angett i sekunder efter klockan 00.00. Variabeln heter FakTid. 

PlanTid är den planerade tidpunkten då tågen är beräknade enligt tidsplanen, angiven i 

sekunder efter klockan 00.00.  

Trafikverkets beräkningar för att få fram tågens ankomsttider är en beräkning som utgår ifrån 

signaler som sitter på varsin sida om plattformen på tågstationerna, vanligtvis vid en tågväxel. 

När tåget passerar signalen skickas den till Trafikverket som sedan skattar ankomsttiden till 

perrongen genom att beräkna sträckan mellan plattformen och signalen, dividerat med tågets 

ungefärliga hastighet. Hastigheten uppskattas utifrån hastighetsbegränsningen på just den 

sträckan. Beräkningen adderas sedan till klockslaget som signalen skickade och ger följaktligen 

den skattade tiden då resenärerna kan kliva av tåget. Avgångstiderna beräknas på samma sätt, 

utifrån signalen som tåget passerar på andra sidan plattformen. Denna variabel, Trafikverkets 

maskinellt uppmätta tider, benämns TrafTid och är angiven i sekunder efter klockan 00.00. 

Dessa tider har Trafikverket tillhandahållit. 

𝑌 är den variabeln som vi är mest intresserade av, då den primära frågan besvaras gällande 

undersökningen om Trafikverkets mekaniskt uppmätta ankomst- och avgångstider stämmer 

överens med de faktiska tiderna. Variabeln 𝑌 är skillnaden mellan den faktiska tiden och 

Trafikverkets beräknade tid, således 𝐹𝑎𝑘𝑇𝑖𝑑 − 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑇𝑖𝑑. 

I den andra frågan, gällande vad som påverkar förseningar, är variabeln 𝑌𝑌  den beroende 

variabeln, följaktligen 𝐹𝑎𝑘𝑇𝑖𝑑 − 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑇𝑖𝑑 . 

Rapporterad.tåglängd är en numerisk variabel som anger tågens längd i meter. Dessa kan 

påverka tågets hastighet, snabbheten att accelerera och bromsa, således möjligtvis även 

tågtider.  

• Kategoriska variabler 

Plats beskriver vilken stad tåget ankom till eller avgick från. Denna valdes att ta med då 

platsen kan ha en avgörande roll beroende på att signalerna som skickas till Trafikverket sitter 

på olika avstånd från plattformarna på de olika stationerna.  

Riktning är en variabel som anger om tåget ankom eller avgick. Denna variabel kan tänkas 

identifiera om det finns någon skillnad på de olika signalerna beroende på vilken signal tåget 

passerar innan ankomst.   

Uppehållstyp anger om den aktuella plattformen är tågets sista eller första destination, eller 

om det endast gjorde ett uppehåll. Ett tåg som har sin första destination bör med större 

sannolikhet vara i tid än ett tåg som har färdats och eventuellt stött på problem längs vägen. 
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Variabel Numerisk/kategorisk 

Avtalspart Kategorisk 

FakTid Numerisk 

PlanTid Numerisk 

Plats Kategorisk 

Rapporterad.tåglängd Numerisk 

Riktning Kategorisk 

TrafTid Numerisk 

Tågsort Kategorisk 

Uppehållstyp Kategorisk 

YY Numerisk 

Y Numerisk 

Tabell 1, variabeltyper 

Tågsort beskriver vilken sorts tåg det är: fjärrtåg, pendeltåg, regionaltåg eller snabbtåg. Detta 

kan förorsaka problem i Trafikverkets skattningar då dessa har olika hastigheter, motorer,  

samt accelererar och bromsar olika fort. 

Avtalspart anger vilket företag som kör tåget: Upplands Lokaltrafik AB, SJ AB, Skandinaviska 

Jernbanor AB, Stockholms Läns Landsting, Mälardalstrafik MÄLAB AB, Svensk Tågkraft AB, 

MTR Nordic AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB eller Transdev Sverige AB. Denna variabel är av 

intresse då det är möjligt att något bolag har större tendenser till att vara försenade.  

Dummyvariabler 

För att arbeta med multipel linjär regression krävs det att all data är numeriskt vilket innebar 

att de kategoriska variablerna konverterades till dummyvariabler. Referenskategorierna 

kodades till 0 och de andra variablerna till 1. I tabell 2 framgår ett exempel, större tabell med 

en översikt av kodningen för alla variabler finns i bilaga A. 

Avrundning av tågtider 

Observationerna som samlades in på Gävle Centralstation var ej åtkomliga på sekundnivå och 

kommer därför att behandlas på minutnivå. Tiderna kommer således trunkeras, vilket innebär 

att de avrundas till närmsta minut och därmed ökar även mätosäkerheten. Detta gäller de 

variabler som behandlas numeriskt. Det kommer således även att göras analyser med alla tre 

städer på minutnivå, på samma tillvägagångssätt som med data på sekundnivå där endast 

Uppsala Centralstation och Södertälje syd ingår.   

Variabel  Referenskategori 

Plats Uppsala  

 Södertälje Syd * 

Tabell 2, exempel på hur kategoriska data konverterades till dummyvariabler. 
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Avvikande värden 

Observationer med avvikande värden beror i detta fall på tågfel, och representerar därmed 

inte urvalsgruppen då värdena är extrema33. Ett avvikande värde bedömdes vara över 2000 

sekunder. Dessa tas således bort ur insamlad data.  

 

 

  

                                                             
33 Hair, Black, Babin och Anderson, Multivariate Data Analysis, 154. 
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4 Resultat  

4.1 Hur väl stämmer Trafikverkets maskinellt uppmätta tider på sekundnivå? 

 

Figur 2, låddiagram över tidsskillnaden i sekunder 

 

En multipel linjär regression skapades utifrån konverterat data med dummyvariabler. Den 

oberoende variabeln är differensen mellan tågens faktiska ankomst- eller avgångstid på 

perrongen och Trafikverkets maskinellt uppmätta ankomst- eller avgångstider. Variablerna 

Tågsort och Avtalspart påverkade varandra multikollineart och kunde därför inte tas med i 

samma regressionsmodell. Därav skapades två olika modeller, där den ena innehåller Tågsort 

men inte Avtalspart, samt den andra som innehåller Avtalspart men således inte Tågsort. För 

att se vilka variabler som inkluderades i de olika modellerna se avsnitt 4.1.1 respektive 4.1.2.  

I figur 2 illustreras ett låddiagram för tidsskillnaden mellan Trafikverkets tider och faktiska 

tider i sekunder. Där observeras att det inte är en stor spridning på differenserna, endast 

omkring 150 sekunder vilket motsvarar 2,5 minuter. Det går även att avläsa att det är ungefär 

lika stor spridning ovanför lådan i diagrammet som under, således relativt jämt fördelat 

gällande för tidiga skattningar likväl som försenade skattningar av Trafikverket.    

 

I tabellen ovan visas beskrivande statistik för tidsskillnaden mellan Trafikverkets tid och faktisk 

tid i sekunder för Södertälje syd. Värdena som presenteras tolkas som differensen mellan den 

faktiska ankomst- eller avgångstiden och Trafikverkets maskinellt uppmätta ankomst- eller  

Beskrivande Statistik Värde i sekunder 

Medelvärde -0.02 

Standardfel 3.966 

Medianvärde -6.5 

Standardavvikelse 28.049 

Varians 786.79 

Antal observationer 50 

Tabell 3, beskrivande statistik för Södertälje Syd 
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avgångstid. Medelvärdet på den differensen för Södertälje Syd är -0.02 sekunder vilket 

innebär att tågen i genomsnitt är marginellt för sent skattade av Trafikverket. I tabellen 

presenteras även standardfel, medianvärde, standardavvikelse och varians i sekunder, se även 

bilaga A för mer informativ beskrivande statistik.  

I tabell 4 visas beskrivande statistik för tidsskillnaden i sekunder mellan Trafikverkets tid och 

faktisk tid för Uppsala Centralstation. Värdena är även i denna tabell utskriva i sekunder. I 

genomsnitt beräknar Trafikverket att tågen är 9.04 sekunder tidigare i Uppsala Centralstation 

än vad de egentligen är enligt de faktiska tiderna. Återigen inkluderades standardfel, 

medianvärde, standardavvikelse samt varians, än mer information hittas i bilaga A. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4, beskrivande statistik för Uppsala Centralstation 

 

  

Beskrivande Statistik Värde i sekunder 

Medelvärde 9.04 

Standardfel 2.17 

Medianvärde -5 

Standardavvikelse 30.80 

Varians 949.02 

Antal observationer 201 



18 
 

4.1.1 Modell 1, inkluderande Tågsort   
Variabel 2.5% 97.5% 

Intercept 4.744 9.743 

Tabell 5, 95% konfidensintervall 

I tabell 5 presenteras ett konfidensintervall över interceptet för tidsdifferensen i sekunder 

mellan Trafikverkets maskinellt uppmätta tider och faktiska ankomst- och avgångstider. I 

denna modell, samt i alla följande modeller, har en centrering av interceptet gjorts. Detta 

gjordes genom att räkna ut gruppmedelvärdet för varje variabel, därefter subtrahera det från 

varje observation. Således blir interceptet ett ojusterat medelvärde för hela urvalet och ger 

därmed en relevant tolkning i denna rapport. Estimatet för interceptet i denna modell tolkas 

som Trafikverkets maskinellt uppmätta tids genomsnittsberäknings skillnad från de faktiska 

tiderna. I tabellen avläses att med 95% säkerhet är interceptet, sålunda skillnaden i tid, 

ungefär 4.744 till 9.743 sekunder. Då konfidensintervallet inte täcker 0, går det att statistiskt 

säkerställa att det finns en skillnad mellan Trafikverkets maskinellt uppmätta tid och faktisk 

tid. För ett fullständigt konfidensintervall över alla variabler, se bilaga A.  

Trafikverkets skattningar beräknar att tågen ankommer och avgår ungefär 7 sekunder före 

faktisk tid, enligt estimatet på interceptet. Modell 1, som inkluderade variabeln Tågsort och 

exkluderade variabeln Avtalspart, gav fyra signifikanta resultat på signifikansnivå 0.05. 

Resultatet innebär att 𝐻0 förkastas, och därmed går det att säkerställa en skillnad mellan den 

faktiska tiden och Trafikverkets maskinellt uppmätta tid. Se bilaga A för regressionsoutput och 

kontroll av antaganden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6, summering av modellen, där siffror med * indikerar signifikanta värden 

 

 

  

Variabler Estimat p-värde 

Intercept 7.243 <0.0001* 

Plats 3.109 0.416 

Riktning 32.200 <0.0001* 

Första -22.404 <0.0001* 

Uppehåll -19.194 <0.0001* 

Pendel 4.408 0.500 

Region 0.825 0.881 

Snabb 4.560 0.409 

Tåglängd 0.021 0.264 
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4.1.2 Modell 2, inkluderande Avtalspart  
Variabel 2.5% 97.5% 

Intercept 4.767 9.719 

Tabell 7, 95% konfidensintervall för interceptet 

I modell 2 inkluderades variabel Avtalspart, medan variabeln Tågsort exkluderades.  

I tabell 7 redovisas ett 95% konfidensintervall för interceptet på frågan om det är skillnad 

mellan den faktiska ankomst- och avgångstiden och Trafikverkets maskinellt uppmätta tid. 

Interceptet rör sig från 4.767 till 9.719 sekunder. Tolkningen av interceptet är densamma som 

i modell 1, således Trafikverkets genomsnittliga felskattningar gentemot de faktiska tiderna. 

Konfidensintervallet täcker inte 0 i denna modell heller, vilket innebär att det går det att 

statistiskt säkerställa att det finns en skillnad mellan tiderna.  

Enligt denna modell säger estimatet för interceptet att Trafikverket beräknar i genomsnitt att 

ett tåg ankommer eller avgår 7 sekunder före faktisk tid. Modell 2 gav fyra signifikanta resultat 

vilket innebär att 𝐻0 förkastas. Därmed dras slutsatsen att det är en statistisk skillnad mellan 

Trafikverkets maskinellt uppmätta tider och de faktiska tiderna. Se bilaga A för vidare 

regressionsoutput samt kontroll av antaganden för multipel linjär regression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8, summering av modell inkluderande avtalspart 

 

 

 

 

 

Variabler Estimat p-värde 

Intercept 7.243 <0.0001* 

Plats 0.979 0.835 

Riktning 32.970 <0.0001* 

Första -21.663 <0.0001* 

Uppehåll -17.591 <0.0001* 

SL 2.585 0.602 

UL 0.668 0.853 

MTR.Nordic 21.112 0.052 

Mälardal -7.298 0.187 

Tåglängd 0.023 0.200 
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4.2 Vad påverkar förseningar på sekundnivå? 

 

Figur 3, låddiagram över tidsskillnaden i sekunder 

För att besvara den andra frågan gällande vad som påverkar förseningar användes återigen 

multipel linjär regression, där den oberoende variabeln bestod av skillnaden mellan den 

faktiska tiden och den planerade tiden, samt regressionsträd. Den planerade tiden är enligt 

tidtabellen som resenärerna följer.  

I figur 3 illustreras ett låddiagram över tidsskillnaden mellan den faktiska tiden och den 

planerade tiden i sekunder. I figuren kan det avläsas att spridningen på differensen är mellan 

-50 och ungefär 140 sekunder. Medelvärdet ligger strax över 30 sekunder vilket motsvarar. 

Ur tabell 9 avläses den beskrivande statistiken för tidsskillnaden mellan den faktiska tiden och 

den planerade tiden i sekunder för Södertälje syd. Antal observationer i Södertälje syd är 50 

stycken. Medelvärdet är 33.16 sekunder. Tåg med avgång eller ankomst i Södertälje syd är i 

genomsnitt 33.16 sekunder försenade jämfört med den faktiska tiden som är uppmätt vid 

perrongen. I tabell 9 inkluderades fler variabler, ytterligare beräkningar presenteras i bilaga B. 

I tabell 10 presenteras beskrivande statistik för tidsskillnaden mellan den planerade tiden och 

den faktiska tiden för platsen Uppsala Centralstation. Medelvärdet ligger på 36.10 sekunder. 

Tåg som avgår eller ankommer till Uppsala Centralstation skiljer sig därmed i genomsnitt med 

36.10 sekunder från tidtabellen. Även i tabell 8 inkluderas flera mätningar som är avsedda för 

den intresserade och ytterligare mätningar hittas i bilaga B. 

Beskrivande Statistik Värde i sekunder 

Medelvärde 33.16 

Standardfel 5.19 

Medianvärde 36.5 

Standardavvikelse 36.71 

Varians 1347.76 

Antal observationer 50 

Tabell 9, beskrivande statistik för tidsskillnaden mellan planerad tid och faktisk tid  i Södertälje syd. 
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Tabell 10, beskrivande statistik för tidsskillnaden mellan planerad tiden och faktisk tid i Uppsala C.  

 

  

Beskrivande Statistik Värde i sekunder 

Medelvärde 36.10 

Standardfel 2.25 

Medianvärde 32.00 

Standardavvikelse 31.99 

Varians 1023.41 

Antal 201 
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4.2.1 Modell 3, inkluderande Tågsort  

  
Variabel 2.5% 97.5% 

Intercept 32.365 38.679 

Tabell 11, 95%-konfidensintervall för interceptet  

I tabell 11 presenteras ett 95%-konfidensintervall för interceptet som beskriver differensen  

mellan den planerade tiden och den faktiska tiden. Estimatet för interceptet innebär att tågen  

i genomsnitt avgår eller ankommer ungefär 32-39 sekunder för sent. Konfidensintervallet 

täcker inte området 0, vilket indikerar att det statiskt går att säkerställa att det finns en skillnad 

mellan tiderna. Interceptet är i signifikant på en signifikansnivå på 0.05. För ett fullständigt 

konfidensintervall över alla variabler se bilaga B. 

 

I modell 3 inkluderades variabeln Tågsort men inte Avtalspart då de har perfekt kollinearitet 

och därmed förklarar samma sak. I modellen inkluderades 251 observationer och innehöll 

numeriska samt kategoriska variabler som har konverterats till dummyvariabler för att kunna 

använda dem i en multipel linjär regression. Modellen gav flera signifikanta resultat. 

Interceptet är signifikant på en 5% nivå och tolkas således, att om alla andra variabler hålls 

konstanta, är det tidsskillnaden mellan Trafikverkets maskinellt uppmätta tider och den 

faktiska tiden. Estimatet för interceptet anger således hur mycket ett tåg i genomsnitt skiljer 

sig från den planerade tiden, i denna modell är de i genomsnitt ungefär 36 sekunder för sena. 

Modellen påvisar en statistik säker modell vilket innebär att  𝐻0 förkastas. Detta indikerar att 

det är skillnad mellan de olika variablerna som modellen är uppbyggd av.  

 

Variabler Estimat p-värde 

Intercept 35.522 <0.0001* 

Plats -1.044 0.828 

Riktning 29.313 <0.0001* 

Första -22.186 0.0004* 

Uppehåll -15.824 0.002* 

Region 4.404 0.594 

Pendel -2.335 0.738 

Snabb 4.157 0.551 

Tåglängd -0.001 0.964 

Tabell 12, summering av modell 3 
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För att besvara denna fråga konstruerades även ett regressionsträd med följande resultat: 

 

Figur 4, regressionsträd av modell 3 

Detta träd visar att den första förgreningen är Riktning, där de tåg som avgår hamnar till 

vänster eftersom den gruppen är kodad som 0. De ankommande tågen hamnar således till 

höger. Där anses platsen vara avgörande, den plats som är kodad till 0 är Södertälje syd. 

Följaktligen är ett avgående tåg från Uppsala i genomsnitt 10.95 sekunder försena, samt 

35.19 försena från Södertälje. I den högra förgreningen representeras ankommande tåg, där 

de som ankommer till Södertälje är i genomsnitt 29.84 sekunder försena, och ankommande 

till Uppsala är störst, 62.03 sekunder försena.  

4.2.2 Modell 4, inkluderande Avtalspart   

I tabell 13 presenteras återigen ett 95%-konfidensintervall för interceptet som innebär den 

genomsnittliga skillnaden mellan faktiskt tid och planerad tid. I modell 4 som inkluderar 

Avtalspart, men inte Tågsort, rör sig konfidensintervallet mellan 32.41 och 38.63 sekunder. 

För ett fullständigt konfidensintervall se bilaga B. 

Variabel 2.5% 97.5% 

Intercept 32.41 38.63 

Tabell 13, 95%-konfidensintervall 
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Variabler Estimat p-värde 

Intercept 35.522 <0.0001* 

Plats -4.411 0.455 

Riktning 30.083 <0.0001* 

Första -21.614 0.0003* 

Uppehåll -11.951 0.0122* 

SL 7.545 0.226 

UL 1.980 0.661 

MTR.Nordic 30.447 0.026* 

Mälardal -12.403 0.074 

Tåglängd 0.003 0.892 

Tabell 14, summering av modell 4 

I modell 4 är den oberoende variabeln tidsskillnaden mellan den planerade tiden och den 

faktiska tiden till och från perrongen. I modellen, som presenteras i tabell 14, inkluderades 

Avtalspart men ej Tågsort. Modellen gav signifikanta resultat vilket kan tyda på att variablerna 

som modellen innehåller har påverkan på skillnaden. Vi förkastar därmed 𝐻0   och kan 

statistisk säkerhetsställa att variablerna skiljer sig åt. Urvalsstorleken är återigen 251 

observationer.  Estimatet på interceptet innebär att tågen i genomsnitt ankommer eller avgår 

ungefär 36 sekunder efter planerad tid.  

Även detta träd utgår från Riktning. Ankommande tåg hamnar till höger, där platsen sedan 

förgrenar vidare. Således är ankommande tåg till Södertälje i genomsnitt 29.84 sekunder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, regressionsträd för modell 4 
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försena, samt ankommande tåg till Uppsala 62.03 sekunder försena. Till vänster är de 

avgående tågen, där de sedan förgrenas genom variabeln Plats igen. Avgående tåg från 

Uppsala är i genomsnitt 10.95 sekunder försenade. Till höger hamnar de avgående tågen 

från Södertälje där de förgrenas genom Avtalspart. Avgående tåg från Södertälje som körs av 

Mälardalstrafik MÄLAB AB är i genomsnitt 21.57 sekunder försenade, och resterande 

Avtalsparter som avgår från Södertälje är i genomsnitt 46.41 sekunder försena.  
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4.3 Hur väl stämmer Trafikverkets maskinellt uppmätta tider på minutnivå? 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6, låddiagram över tidsskillnaden i minuter 

 

Eftersom Trafikverkets tider på sekundnivå ej fanns tillgängliga för Gävle Centralstation 

beslutades att avrunda alla tider till närmsta minut för att även kunna göra en analys med alla 

tre städer. Det fanns intresse för att se om avrundningen kan göra någon skillnad jämfört med 

data på sekundnivå.  

Vid kontrollen av antaganden upptäcktes att det finns en liten s-formad trend i feltermerna, 

vilket kan innebära de är korrelerade med varandra. Linjär regression är robust mot något 

korrelerade värden 34. Analysen fortsatte och medförde följande resultat.  

I figur 6 illustreras ett låddiagram över tidsskillnaden mellan den faktiska tiden och 

Trafikverkets maskinellt uppmätta tid i minuter. I figuren kan det avläsas att spridningen på 

differensen är mellan -1.0 och ungefär 2.0 minuter. Medelvärdet ligger på 1 minut för alla tre 

städer, vilket innebär att Trafikverkets skattade tid i genomsnitt är 1 minut efter faktisk tid.  

Beskrivande Statistik Värde i minuter 

Medelvärde 0.11 

Standardfel 0.02 

Medianvärde 0 

Standardavvikelse 0.31 

Varians 0.10 

Antal observationer 31 

Tabell 15, beskrivande statistik för tidsskillnaden mellan Trafikverkets tid och faktisk tid i Gävle Centralstation. 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Naturvårdsverket. Miljöstatistik.se: Linjär regression. 
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Beskrivande Statistik Värde i minuter 

Medelvärde 0.18 

Standardfel 0.02 

Medianvärde 0 

Standardavvikelse 0.38 

Varians 0.15 

Antal observationer 50 

Tabell 16, beskrivande statistik för tidsskillnaden mellan Trafikverkets tid och faktisk tid i Södertälje syd. 

I tabell 15 ovan visas beskrivande statistik för tidsskillnaden mellan Trafikverkets maskinellt 

uppmätta tider och faktiska tider i minuter på Gävle Centralstation. Medelvärdet på Gävles 31 

observationer är 0.11 minuter. Detta innebär att Trafikverkets skattningar i genomsnitt 

beräknar tågen 0.11 minuter efter tågens faktiska avgångs- eller ankomsttid. Tabellen 

presenterar även mer informativ statistik: standardfel, medianvärde, standardavvikelse samt 

varians.  

 

Tabell 16 visar beskrivande statistik från Södertälje syd. Även här finns det en tidsskillnad 

mellan Trafikverkets tid och faktiskt tid. Medelvärdet på denna plats beräknades till 0.18, 

således skattar Trafikverket tågens tider 0.18 minuter efter dess faktiska tider.  

I tabellen ovan presenteras beskrivande statistik från Uppsala Centralstation. Även här 

beräknas Trafikverkets tid vara efter faktisk tid i genomsnitt, 0.71 minuter. Mer beskrivande 

statistik från alla tre städer finns i bilaga C. 

Beskrivande Statistik Värde i minuter 

Medelvärde 0.71 

Standardfel 0.03 

Medianvärde 1 

Standardavvikelse 0.45 

Varians 0.21 

Antal observationer 201 

Tabell 17, beskrivande statistik för tidsskillnaden mellan Trafikverkets tid och faktisk tid i Uppsala 

Centralstation. 
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4.3.1 Modell 5, inkluderande Tågsort   

Variabel 2.5% 97.5% 

Intercept 0.503 0.618 

Tabell 18, 95% konfidensintervall 

I tabell 18 presenteras ett konfidensintervall över interceptet för tidsdifferensen i minuter 

mellan Trafikverkets maskinellt uppmätta tider och faktiska ankomst- och avgångstider. 

Interceptets estimat tolkas, precis som i modellerna på sekundnivå, som Trafikverkets 

genomsnittliga felskattning gentemot den faktiska tiden. I tabellen avläses att med 95% 

säkerhet är interceptet, ungefär 0.503 till 0.618 minuter. Konfidensintervallet täcker inte 0, 

vilket indikerar att det går att statistiskt säkerställa att det finns en skillnad även på minutnivå 

mellan Trafikverkets maskinellt uppmätta tider och de faktiska tiderna. För ett fullständigt 

konfidensintervall över alla variabler se bilaga A.  

Interceptets estimat innebär att Trafikverket i genomsnitt beräknar tågens avgångs- eller 

ankomsttider 0.560 minuter för tidigt. Modell 5, som inkluderade variabeln Tågsort och 

exkluderade variabeln Avtalspart, gav fem signifikanta resultat på signifikansnivån 0.05. 

Resultatet innebär att 𝐻0 förkastas, och därmed går det att säkerställa en skillnad mellan 

faktisk tid och Trafikverkets maskinellt uppmätta tid. Se bilaga C för regressionsoutput och 

kontroll av antaganden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 19, summering av modellen 

 

  

Variabler Estimat p-värde 

Intercept 0.560 <0.0001* 

Uppsala 0.115 0.249 

Södertälje 0.266 0.031* 

Riktning 0.594 <0.0001* 

Första -0.344 0.003* 

Uppehåll -0.293 0.002* 

Pendel 0.084 0.586 

Region -0.015 0.906 

Snabb 0.101 0.415 

Tåglängd -0.0003 0.440 
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4.3.2 Modell 6, inkluderande Avtalspart  

 

Variabel 2.5% 97.5% 

Intercept 0.504 0.617 

Tabell 20, 95% konfidensintervall för interceptet 

I tabell 20 presenteras ett 95% konfidensintervall för interceptet på frågan om det är skillnad 

mellan den faktiska ankomst- och avgångstiden och Trafikverkets maskinellt uppmätta tid i 

minuter. Interceptet innebär i denna modell, precis som i förgående modell, Trafikverkets 

maskinellt uppmätta tiders genomsnittliga skattningsfel, jämfört med de faktiska tiderna. 

Interceptet rör sig mellan 0.504 och 0.617 minuter. Då konfidensintervallet inte täcker 0 

indikerar det på att det går att statistiskt säkerställa att det finns en skillnad mellan 

Trafikverkets maskinellt uppmätta tider och faktiska tider.  

I denna modell estimerades interceptet till 0.560, vilket innebär att Trafikverket i genomsnitt 

beräknar att tågen ankommer eller avgår 0.560 minuter före faktisk tid. Modell 6 gav sex 

signifikanta resultat och innebär att 𝐻0  förkastas. Därmed dras slutsatsen att det är en 

statistisk skillnad mellan Trafikverkets maskinellt uppmätta tider och de faktiska tiderna. Se 

bilaga C för vidare regressionsoutput samt kontroll av antaganden för multipel linjär 

regression. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8, summering av modell inkluderande avtalspart 

  

Variabler Estimat p-värde 

Intercept 0.560 <0.0001* 

Uppsala 0.100 0.305 

Södertälje 0.281 0.044* 

Riktning 0.606 <0.0001* 

Första -0.335 0.002* 

Uppehåll -0.223 0.010* 

SL 0.159 0.180 

UL 0.022 0.784 

MTR.Nordic 0.650 0.014* 

Mälardal -0.168 0.209 

Tåglängd -0.0002 0.576 
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5 Diskussion  

5.1 Hur väl stämmer Trafikverkets maskinellt uppmätta tider på sekundnivå? 

Medelvärdet för respektive stad är det värde som beskriver hur mycket tiderna skiljer sig i 

genomsnitt. I Södertälje syd var medelvärdet -0.02 vilket innebär att Trafikverkets maskinellt 

uppmätta tider är beräknade 0.02 sekunder för tidigt. I Uppsala Centralstation beräknades 

medelvärdet till 9.04 sekunder, således i genomsnitt 9 sekunder försent maskinellt uppmätta 

av Trafikverket. Vidare hade både modell 1 och 2 signifikanta värden vilket innebar att 

nollhypotesen förkastades, och således anses det vara en skillnad mellan faktisk tid och 

Trafikverkets maskinellt uppmätta tid. Statistiskt sett är det alltså en skillnad på sekundnivå, 

men genomsnittet indikerar att den är väldigt liten och förmodligen knappt märkbar för 

resenärerna.   

5.2 Hur väl stämmer Trafikverkets maskinellt uppmätta tider på minutnivå? 

Även på minutnivå syntes samma tendenser som på sekundnivå, vilket var föga förvånande. 

Medelvärdena i Södertälje syd och Gävle Centralstation beräknades till 0.18 respektive 0.11 

minuter, medan Uppsala hade ett något högre, 0.71 minuter. Detta kan tänkas delvis bero 

på att Uppsala är en större station med fler tåg, samt att det även var ett större urval 

därifrån och därmed större spridning. I båda modellerna förkastades nollhypotesen, vilket 

följaktligen innebär att det finns en statistik skillnad mellan faktisk tid och Trafikverkets 

maskinellt uppmätta tid på minutnivå, således samma resultat som på sekundnivå. Värt att 

nämna är dock att skillnaden i minuter är väldigt liten, ungefär 11, 7 respektive 43 sekunder 

på dessa tre platser i genomsnitt.  

Eftersom antaganden om korrelerade feltermer i dessa modeller inte var helt uppfyllda bör 

det även tilläggas att detta resultat, på minutnivå, bör analyseras med försiktighet, då de 

inte är helt tillförlitliga. 

5.3 Vad påverkar förseningar på sekundnivå? 

Modellerna som konstruerades för denna fråga är modell 3 och 4. Medelvärdet för 

Södertälje syd beräknades till 33.16 sekunder, följaktligen är tågen i genomsnitt 33 sekunder 

försenade. Även i Uppsala Centralstation är tågen i genomsnitt försenade, enligt 

medelvärdet ungefär 36 sekunder. Båda dessa modeller var statistiskt signifikanta, vilket 

indikerar att det är en skillnad på faktiskt tid och planerad tid. I modell 3 visades det vara 

Riktning, Första, samt Interceptet. Riktning var kodad som 1 då tåget ankom, således har det 

en stor inverkan om det är ett ankommande tåg. Rimligtvis har dessa tåg färdats längre och 

kan följaktligen ha stött på problem längs vägen som gör att de är försenade, till skillnad från 

avgående tåg. Första innebär att tågets första hållplats är där det observerades, Södertälje 

syd eller Uppsala Centralstation. Dess estimat skattades till -22 vilket innebär att de har en 

negativ inverkan på tågets tider. Det är rimligt att tro att dessa bör hålla sina avgångstider då 

de inte har färdats någon väg innan och således bör kunna avgå i tid. Även regressionsträdet 

indikerar att Riktning har en avgörande roll, men även Plats. 
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Modell 4 visar liknande resultat gällande Riktning och Första, däremot har MTR.Nordic stor 

inverkan på tågtiderna. MTR.Nordic kör i allmänhet längre sträckor än de andra 

avtalsparterna som är med i denna rapport. Således är det rimligt att tro att dessa har en 

tendens att vara senare än andra, då de färdats en längre sträcka. Även Interceptet har stor 

påverkan. Regressionsträdet indikerar Riktning, Plats men även att Mälardal har en 

avgörande roll.  

I det stora hela är tågen i genomsnitt ungefär strax över 30 sekunder för sena utifrån den 

planerade tiden som resenären räknar efter. Huruvida detta är smärtgränsen för att ett tåg 

beräknas vara för sent eller ej går att diskutera vidare. Det som kan vara problematiskt är då 

resenärer har andra förbindelser att hinna med, där kan 30 sekunder vara avgörande. Det 

bör även tas i beaktning att dessa är medelvärden, vilket innebär att tågen kan vara både 

tidigare, men även ännu senare än så och därmed kan ge förödande konsekvenser för 

resenärer som har viktiga möten eller dylikt. Värt att beakta är även att de båda platserna 

hade ungefär samma medelvärden. Uppsala Centralstation är en större station med fler 

perronger än Södertälje syd, men håller ändå liknande punktlighet gällande tågtider som 

Södertälje syd.  

5.4 Vidare forskning  

För att göra om denna undersökning skulle fler järnvägsknutpunkter inkluderas för fler 

observationer, samt byta ut eller lägga till fler variabler som kan tänkas påverka tågens 

ankomst- och avgångstider. Det skulle även vara intressant att undersöka tågens tider vid 

olika årstider för att se om is och snö kan ha en stor inverkan. En annan intressant variabel är 

planerad reslängd för tågen då ett tåg som redan rest längre har en större sannolikhet att 

vara sent än ett tåg som ska avgå från sin första hållplats. Vidare skulle det behövas fler 

personer vid insamlingen av data för att inte missa tåg på större plattformar, samt eventuellt 

stå på samma plattform flera dagar i veckan för att se om olika veckodagar kan påverka 

förseningar.  

6 Slutsats 

Utifrån detta urval om 282 observationer kunde det statistiskt säkerställas en skillnad mellan 

Trafikverkets maskinellt uppmätta tider och de faktiska ankomst- och avgångstiderna, om än 

minimal. Gällande de planerade tiderna och de faktiska ankomst- och avgångstiderna var det 

en större skillnad på sekundnivå likväl som på minutnivå, dock möjligtvis försumbar.  
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Bilaga  

 

A 

• Här beskrivs hur dummyvariablerna har blivit konverterade från kategoriska variabler 

där de variabler markerade med en * är referensvariabeln. 

Riktning Ankomst  

 Avgång * 

  

Uppehållstyp Första  

 Uppehåll  

 Sista * 

 

Tågsort Fjärr * 

 Pendel  

 Region  

 Snabb  

 

Avtalspart MTR.Nordic  

 Mälardal  

 SJ * 

 SL  

 UL  

 Skandinavisk  

 Transdev  

 Tågkomp  

 

Variabel  Referenskategori 

Plats Uppsala  

 Södertälje Syd * 
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• Nedanför presenteras de olika tabellerna för beskrivande statistik.  

 

Y   

  
Medelvärde -0,02 
Standardfel 3,966851422 

Medianvärde -6,5 
Typvärde -15 
Standardavvikelse 28,0498754 

Varians 786,7955102 
Toppighet -0,736887155 
Snedhet -0,121275169 

Variationsvidd 120 
Minimum -71 

Maximum 49 
Summa -1 
Antal 50 

Beskrivande statistik för Södertälje syd för fråga 1 

 

Y   

  
Medelvärde 9,049751244 
Standardfel 2,172908169 

Medianvärde -5 
Typvärde -13 
Standardavvikelse 30,80629014 

Varians 949,0275124 
Toppighet -1,103505258 

Snedhet 0,145578089 
Variationsvidd 140 
Minimum -66 

Maximum 74 
Summa 1819 

Antal 201 

Beskrivande statistik för Uppsala Centralstation för fråga 1 
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YY   

  
Medelvärde 33,16 
Standardfel 5,191858619 
Medianvärde 36,5 

Typvärde 69 
Standardavvikelse 36,71198436 

Varians 1347,769796 
Toppighet -0,804641571 
Snedhet -0,158961429 

Variationsvidd 155 
Minimum -56 

Maximum 99 
Summa 1658 
Antal 50 

Beskrivande statistik för Södertälje syd för fråga 2 

YY   

  
Medelvärde 36,10945274 
Standardfel 2,256464412 
Medianvärde 32 

Typvärde 9 
Standardavvikelse 31,99090434 

Varians 1023,41796 
Toppighet -0,516695501 
Snedhet 0,348549035 

Variationsvidd 159 
Minimum -35 
Maximum 124 

Summa 7258 
Antal 201 

Beskrivande statistik för Uppsala c för fråga 2 
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• Kollar om antaganden är uppfyllda för multipel linjär regression för de olika 

modellerna. 

Antaganden I multipel linjär regression är följande:  

1. Linjäritet mellan den beroende och oberoende variabel 

2. Normalfördelade feltermer 

3. Ingen multikollinearitet 

4. Homoskedasticitet 

 

Modell 1: 

 

VIF-värden 

  
 

Konfidensintervall med signifikansnivå 0.05 
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Summering av modell 1: 
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Modell 2: 

 

 

VIF-värden 

 

Konfidensintervall med signifikansnivå 0.05 
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Summering av modell 2:   
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B 

Modell 3: 

 

VIF-värden 

  

Konfidensintervall med signifikansnivå 0.05 
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Summering av modell 3: 
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Kollar antaganden för modell 4:  

 

VIF-värden 

 

Konfidensintervall med signifikansnivå 0.05 
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Summering av modell 4:  
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C 

Här är resultat för frågor på minutnivå, där inkluderades en till plats, Gävle Centralstation, 

vilket ledde till en annan referensvariabel för variabeln Plats. 

 

  

Variabel  Referenskategori 

Plats Gävle * 

 Södertälje Syd  

 Uppsala   
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Modell 5, inklusive Tågsort men exklusive Avtalspart: 

  
Antaganden:  

 
 

Vif: 
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Konfidensintervall: 

  

Modell 6, inklusive Avtalspart men exklusive Tågsort: 

 

Kontroll av antaganden:  
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VIF-värden: 

 
 

Konfidensintervall med signifikansnivå 0.05: 
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Beskrivande statistik för Uppsala,       Beskrivande statistik för Södertälje,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivande statistik för Gävle 

 

Södertälje   

  
Medelvärde 0,177305 

Standardfel 0,022784 

Medianvärde 0 

Typvärde 0 

Standardavvikelse 0,382606 

Varians 0,146387 

Toppighet 0,892464 

Snedhet 1,698878 

Variationsvidd 1 

Minimum 0 

Maximum 1 

Summa 50 

Antal 282 

Uppsala   

  
Medelvärde 0,712766 

Standardfel 0,026992 

Medianvärde 1 

Typvärde 1 

Standardavvikelse 0,453276 

Varians 0,205459 

Toppighet -1,11399 

Snedhet -0,9455 

Variationsvidd 1 

Minimum 0 

Maximum 1 

Summa 201 

Antal 282 

Gävle   

  
Medelvärde 0,109929 

Standardfel 0,01866 

Medianvärde 0 

Typvärde 0 

Standardavvikelse 0,313357 

Varians 0,098193 

Toppighet 4,317657 

Snedhet 2,507406 

Variationsvidd 1 

Minimum 0 

Maximum 1 

Summa 31 

Antal 282 


