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Sammanfattning 
Denna uppsats skrivs på uppdrag av Statisticon AB och syftar till att studera hur bortfall påverkar 

skattningen av trafikarbetets förändring (TF) från 2011 till 2012. Vi arbetar med data som samlats in 

timvis året runt från 83 mätstationer utplacerade i Sverige. Tre olika typer av bortfall kommer att 

undersökas: bortfall av hela mätstationer, bortfall av dygn och  bortfall av reella bortfallsmönster. Vi utför 

sedan tre olika simuleringar där bortfall simuleras utifrån var och en av dessa bortfallstyper för att se hur 

skattningen av TF påverkas. Proceduren upprepas för större och större bortfall. Bortfall av mätstationer 

ger en tydlig försämring i säkerheten av skattningen då variansen ökar. Bortfall av reella bortfallmönster 

har en något flackare variansutveckling, medan bortfall av dygn ger en mycket liten ökning i variansen. 

Bortfall av mätstationer samt dygn indikerar en väntevärdesriktig skattning medan vi för bortfall av 

bortfallsmönster ser att skattningen blir mer och mer negativ ju större bortfallsandelen är. Utifrån vår 

analys anser vi att bortfallsandelen ej bör överstiga 25 - 30 procent, då detta medför en kraftigare 

variansökning samt en ökad risk att av misstag göra en positiv skattning.   
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Inledning 
Trafikarbete är summan av längden på alla resor som utförs på ett vägavsnitt (Trafikverket, 2013, s. 6). 

Trafikverket undersöker trafikarbetets förändring med hjälp av 83 mätstationer runtom i landet. 

Resultatet redovisas månadsvis i Trafikverkets Trafikbarometer och används bland annat som konjunktur-

indikator samt för prognoser i samhällsekonomiska modeller. Förutom månadsvisa skattningar 

genomförs även varje år skattningar av trafikarbetets förändring från ett år till ett annat. En viss grad av 

bortfall är dock närvarande, och ju större bortfallet är, desto osäkrare och mindre specifika blir 

skattningarna av hur stor trafikarbetets förändring är.  

Statisticon AB har på uppdrag av Trafikverket utvärderat den metod som används för att beräkna 

trafikarbetets förändring (TF) på de statliga vägarna i en genomlysningsrapport (Forsman, 2012). Det är 

denna rapport vi tar avstamp i. Statisticon är intresserade av att veta hur stor påverkan bortfallet har på 

spridningen av skattningen. Det vill säga, hur mycket större blir osäkerheten av skattningen när bortfallet 

ökar. I viss mån skulle detta kunna undersökas genom att enbart titta på variansformeln för skattningen 

av trafikarbetets förändring. Detta skulle dock bli en mycket begränsad analys (vi skriver mer ingående 

om detta på sida 8). Vi kommer att ta oss an problemet på ett annat sätt, genom att göra simuleringar 

där bortfallet ökar gradvis. På så sätt blir det möjligt att undersöka hur spridningen påverkas när 

bortfallet ökar för flera olika bortfallssituationer. Vi kommer att göra simuleringar med bortfall av 

mätstationer, dygnsbortfall samt bortfall av reella bortfallsmönster. Detta ger oss en möjlighet att 

undersöka hur olika sorters bortfall påverkar skattningens exakthet.  

Bortfall förekommer i praktiskt taget alla statistiska undersökningar och är en felkälla som leder till ökad 

osäkerhet i resultatet. Det uppstår när värden på observationsvariabler saknas, och innebär att de data 

man arbetar med inte är kompletta (SCB, 2000, s. 14). Bortfall är ett problem i statistiska undersökningar 

av flera anledningar. Man kan exempelvis inte veta vilka värden de saknade observationerna skulle ha, 

och därmed blir det omöjligt att veta vilken effekt bortfallet har på skattningarna (Dahmström, 2011, s. 

357). Det kan till exempel vara så att objektet som inte deltar i undersökningen avviker från de som 

deltar, och om orsaken till bortfallet har något med mätvärdena att göra kan detta orsaka ett 

systematiskt fel. Risken blir då överhängande att skattningarna ej blir väntevärdesriktiga. När antalet 

observationer minskar ökar variansen, vilket även det är problematiskt när man vill göra skattningar 

(SCB, 2000, s. 9). 

Generellt finns det två åtgärder för att hantera bortfall: bortfallsreducering och justering av 

skattningarna för det bortfall som finns. Det förstnämnda syftar till att arbeta proaktivt för att få en så låg 

bortfallsfrekvens som möjlig, men även till att göra uppföljningar och försöka komplettera de saknade 

uppgifterna. Justering av skattningarna för bortfalllet innebär att man arbetar med de data man har och 

justerar detta så gott man kan för att få en så liten påverkan av bortfallet som möjligt (SCB, 2000, s. 10). 

Ett sätt att göra detta är genom imputering, vilket vi kommer att återkomma till senare i uppsatsen.  

I TF-undersökningen för 2011/2012 råder det 25.8 procent bortfall. Vi definierar här bortfall som 

saknade värden för en timme under antingen 2011 eller 2012. I figur 1 illustreras det gällande bortfallet. 

Figuren ska alltså ej läsas som ett diagram över hur bortfallet såg ut över 2012, utan det är en 

summering av samtliga bortfallstimmar under både 2011 och 2012. Hur bortfallet ser ut för 2011 

respektive 2012 visas i figur 10 och figur 11 i bilaga 2. Som vi kan se i figur 1 är bortfallet inte jämnt 

fördelat över året, utan det finns en koncentration av bortfall under sommarmånaderna samt januari 
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och december. Figur 1 är som nämnt ovan en ihopvägning av bortfall både under 2011 och 2012, och det 

tydliga mönster att bortfallet är högt på sommar och vinter men lågt på vår och höst är endast en 

produkt av denna sammanslagning. Det är dock, om än inte lika tydligt som i figur 1, toppar på just 

sommaren under båda åren, som man kan se i figur 10 och figur 11 i bilaga 2. Man kan även se en viss 

bortfallsökning under januari och december i dessa figurer.  

 
Figur 1: Fördelning av bortfall 

Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur bortfall påverkar skattningarna av TF. Vi strävar efter att 

uppnå detta genom att börja med ett komplett dataset för att sedan mäta förändringen i skattningen ju 

större bortfall vi simulerar. Vi kommer att analysera tre olika sorters bortfall och jämföra dessa resultat 

för att se hur olika sorters bortfall påverkar skattningen. Vår frågeställning lyder: Hur påverkar bortfallet 

skattningarna av trafikarbetesförändringen? Vad är skillnaden för olika sorters bortfall?  

Avgränsning 

Detta är en studie kring hur bortfall påverkar skattningar. Den är dock avgränsad till att gälla just 

undersökningen av trafikarbetets förändring. Skattningen av trafikarbetets förändring utförs varje år, 

både årsvis och månadsvis, men vår uppsats är avgränsad till att enbart undersöka förändringen mellan 

2011 och 2012.  

Disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av trafikarbetets förändring och presenterar formeln som används 

för att skatta denna förändring. Avsnittet därpå är en kort presentation av teorin som används i 

uppsatsen. Därefter beskrivs det datamaterial som används. Detta följs av ett metodavsnitt, som redogör 

för hur de olika simuleringarna är genomförda. Resultaten redovisas därefter för en simulering i taget i 

resultatavsnittet, och i det senare analysavsnittet analyseras och tolkas dessa resultat. Vidare förs en 

diskussion kring vad som kan vara anledningen till att resultaten ser ut som de gör innan vi  

avslutningsvis sammanfattar resultaten och våra tolkningar i slutsatsen. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras trafikarbetets förändring närmre och de formler som Trafikverket använder för 

att göra denna skattning. 

Definitioner 

För förståelsen av uppsatsen kan dessa definitioner vara till hjälp.   

TF-systemet Hela det system (formler, urvalsmetoder, mätstationer, undersökningen  

 etc.) som används för att göra skattningarna av trafikarbetesförändringen

 (Andersson, 2013).     

Användbar tid  Mätutrustningen kan ibland, av olika skäl, inte registrera trafiken under en 

 viss tidsperiod. Motsvarande tid under andra året utesluts då även den, så 

 att jämförelsen endast blir på den tid där båda åren har jämförbara 

 data (Trafikverket, 2013, s. 10). 

ÅDT/ÅDT-avsnitt  För stickprovsundersökning av årsmedeldygnstrafik (ÅDT) har hela det 

 statliga vägnätet delats in i avsnitt som ansetts vara trafikhomogena, det vill 

 säga att de har ungefär samma trafikflöde över hela sträckan. Dessa 

 vägavsnitt kallas för ÅDT-avsnitt och har ett skattat eller bedömt ÅDT-värde 

 som talar om hur stort trafikflödet är på det aktuella vägavsnittet. Denna 

 uppdelning används även i andra syften, exempelvis i TF-undersökningens 

 urvalsprocess (Andersson, 2013, s. 7). 

Trafikarbetesförändringen 

Variabeln vi kommer att arbeta med är Trafikarbete (TA). Den definieras av Trafikverket (2013, s. 6) på 

följande vis: ”Trafikarbetet på en vägsträcka är summan av längden på alla resor som fordon utför längs 

sträckan under en bestämd tid. Trafikarbetet i ett område är då summan av alla resor längs alla 

vägsträckor i området och uttrycks i fordonskilometer eller axelparskilometer.” Det finns flera faktorer 

som gör att trafikarbetet förändras från ett år till ett annat. Trafikverket (2013, s. 7) delar in dem i 

följande fyra kategorier: 

• Allmän trend: när TA förändras till följd av förändringar i levnadsstandard, förändrad kvalitet av 

allmänna kommunikationer, höjda bensinpriser, förändrat nyttjande av bil etc. 

• Ändring av väglängd: när förändringar på en vägsträcka innebär förändringar i trafikarbetet. 

Förändringar i trafikarbetet som beror på den här typen av faktorer kommer inte att påverka TF, 

då skattningarna endast kommer göras på det konstanta vägnätet. 

• Omfördelning av trafik mellan vägkategori: när förändringar i vägstandarden leder till att olika 

vägar blir mer eller mindre trafikerade. 

• Årstidsvariation vid jämförelse inom år: till exempel väderlek kan göra att trafikarbetet tillfälligt 

minskar. Eftersom skattningen vi arbetar med sker mellan två år så kommer inte heller denna 

typ av faktorer att påverka TF. 

Det är just denna förändring, trafikarbetesförändringen, som vi arbetar med i den här uppsatsen. Nedan 

redovisas hur många observationer, det vill säga timmar hos samtliga mätstationer, som påvisar en 

positiv respektive negativ förändring i trafikarbetet (TA) mellan 2011 och 2012. 
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Förändring Antal observationer Andel av observationer 

Ingen förändring i trafikarbetet      (������ = ������) 42635 0.053 

Negativ förändring i trafikarbetet  (������ > ������) 392087 0.485 

Positiv förändring i trafikarbetet    (������ < ������) 373406 0.462 

Tabell 1: Förändring av trafikflödet mellan 2011 och 2012 

Av de observationer som innehar en förändring så är andelen negativa förändringar 0.512. De negativa 

förändringarna är alltså fler än de positiva, om än marginellt. Det totala antalet observationer är    

808128 stycken. Data registreras timvis hos alla de 83 mätstationerna, och detta sker året runt.  

Vi vill veta hur TF ser ut mellan 2011 och 2012. I våra skattningar kommer vi att benämna TF som �, och 

denna parameter erhålles genom följande formel (Forsman, 2012, s. 18):  

� = 
��

����

 

där � avser den aktuella tolv-månadersperioden och � − 12 avser den tolv-månadersperiod som gällde 

dessförinnan. 

Detta är det sanna parametervärdet och kommer inte att kunna observeras, bland annat för att vi 

arbetar med ett urval och inte undersöker hela målpopulationen. Av den anledningen arbetar man med 

en formel för att skatta värdet av �. När ��, det vill säga det skattade värdet för �, ska räknas ut måste 

dock detta ske med en viss viktning för att det ska bli en skattning som är representativ för hur TF ser ut i 

hela Sverige. I avsnittet nedan definieras denna skattningsformel. 

Skattningen av � 

Skattningen av � (��) samt variansen för �� räknas ut på följande vis (Forsman, 2012, s. 21)*: 

�� = � 
�



�

���
∗ 1
���

�����

�� 

���
= � 
�


 ��!�
�

���
 

"#��$ = � %
�
 &
�
∗ 1
���

∗ 1
��� − 1�'���� − ��!�(

�
�� 

���

�

���
 

 

där                           ���� = )*+,-.+*/0)0	2340*	+35ä34/+*	)-4	70*-84	)
)*+,-.+*/0)0	2340*	+35ä34/+*	)-4	70*-84	)�� = 9�:∗;�:

<�:∗;�:
= 9�:

<�:
    

 
 = ∑ 
�����                          ��!� = �
�� 

∑ ����
�� 
���  

 

 

 

                                                           
* Forsman har i ett senare skede justerat formlerna, vilket innebär att formlerna som presenteras i den här 

uppsatsen är en uppdaterad version av de som presenteras i Forsman (2012).  
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För formlerna ovan gäller följande beteckningar: 

>  antal variansgrupper totalt 

?   indexering för variansgrupp (? = 1,… , >) 


�  Trafikarbete i variansgrupp g när ramen skapades (läs om skapandet av urvalsramen på s. 11) 


            Totalt trafikarbete när ramen skapades 

��   antal mätplatser i urvalet i variansgrupp g (sammanfaller med antal finstratum i g) 

���  antal godkända mätplatser i urvalet i variansgrupp g (läs om godkända mätplatser på s. 12) 

B    indexering för finstratum inom variansgrupp ?	(B = 1,… , ��) 

C��   uppmätt flöde för vald mätplats i finstratum j i variansgrupp g under användbar tid månad t  

 (om en mätplats har två stationer – en i varje riktning – anger  C��   summan av de uppmätta flödena) 

D��   uppmätt flöde för vald mätplats i finstratum j i variansgrupp g under användbar tid månad t-12  

 (om en mätplats har två stationer – en i varje riktning – anger  D��   summan av de uppmätta flödena) 

E��  Längden av det ÅDT-mätavsnitt där mätplats i finstratum j i variansgrupp g ligger 

 

När vi i ett senare steg kommer att utföra skattningar av 	� så är det denna skattningsformel som 

används, med kod skriven av Mikael Elenius på Statisticon. Då det är bortfallssimuleringarna som ligger i 

fokus i denna studie kommer vi inte att diskutera formeln för skattningen av � djupare. 

Skattningen är en kvot mellan den aktuella tidpunkten � och en jämförelsetidpunkt (� − 12). Varje 

observation från 2012 jämförs alltså med en likvärdig tidpunkt från 2011. Eftersom det finns stora 

skillnader i trafikarbetet mellan exempelvis olika årstider och veckodagar så sker jämförelsen alltid 

mellan två likvärdiga tidpunkter, det vill säga att man endast använder jämförelsedatum som har ett 

likvärdigt trafikflöde med tanke på månad, veckodag, eventuella storhelger, etc. Detta innebär 

exempelvis att 2012-04-25 inte nödvändigtvis jämförs med 2011-04-25, men att långfredagen 2012 

jämförs med långfredagen 2011. 

�� fås som en kvot som visar hur stort trafikflödet är 2012 i förhållande till flödet 2011. Exempelvis skulle 

�� = 0.98 innebära att flödet 2012 är 0.98 gånger så stort som 2011, det vill säga att det har skett en 

minskning med 2 procent. Då det är just denna förändring i procent som är intressant kommer �� 

hädanefter att presenteras som detta. Formeln  #�� − 1$ ∗ 100  används för att göra denna omräkning. I 

fallet där �� = 0.98 blir därmed denna siffra -2 procent. Detta gör vi dels för att det är mer intuitivt att 

presentera skattningen i procent, och dels skulle små förändringar (vilket det ofta är) bli svåra att 

uppfatta i andelsformen. När vi talar om �� är det därmed förändringen i procent vi åsyftar, inte den 

andel som skattningen ursprungligen räknas ut som. 

Vi vill understryka att � är det sanna värdet av TF i hela Sverige, medan �� är det skattade värdet av TF.  

Varför inte titta analytiskt på variansformeln för �J? 

Som det nämnts i inledningen av denna uppsats så ökar variansen när bortfallsandelen ökar (SCB, 2000, 

s. 9). Hur mycket variansen ökar är däremot inte lika lätt att förutse. När det gäller skattningen för � så 

har vi en specifik variansformel för att räkna ut  "#��$, se föregående sida. Man skulle kunna 

argumentera för att syftet med vår uppsats, att se hur bortfall påverkar skattningen av TF, skulle kunna 

uppnås genom att endast undersöka denna variansformel, och på så sätt se vad som sker med variansen 

när bortfallet ökar. Vi kommer i detta stycke att bemöta detta argument. 
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För simulering 2 skulle det vara möjligt att dra slutsatser om bortfallets påverkan på skattningen enbart 

genom att undersöka variansformeln för �� . I denna simulering kommer vi endast att ta bort 

slumpmässigt valda dygn och aldrig en hel mätstation. Detta innebär att 
� , 
  och ���   (se 

beteckningslista på föregående sida) kommer att vara desamma inom varje variansgrupp hur stort 

bortfallet än blir. Fokus ligger då på den andra summan i variansformeln, då det är där som förändringar 

kommer att ske när bortfallet ökar. Utifrån det generella antagandet att variansen ökar när stickprovet 

minskar så kan man förvänta sig att det kommer att bli en större spridning mellan skattningarna, och att 

den andra summan i formeln kommer att öka. Det är dock svårt att säga något om hur mycket variansen 

för ��  kommer att öka. Även för bortfall så stort som 50 procent skulle spridningen bland våra 

observerade �� tack vare slumpmässigheten i bortfallet öka så pass lite att variansökningen ändå skulle 

ses som tämligen begränsad. Utifrån att titta på formeln för "#��$ så förväntar vi oss alltså att en ökning i 

bortfallet leder till en ökning i variansen, men en mycket begränsad sådan.  

Om vi nu skulle titta på formeln för "#��$ med fokus på simulering 1, där vi tar bort hela mätstationer, så 

skulle vi snabbt stöta på problem. När en mätstation försvinner så kommer inte bara ���  att påverkas, 

utan även 
� och därigenom också 
. Vid bortfall av mätstationer så kommer första kvoten i formeln för 

"#��$ att minska medan de andra två kvoterna kommer att öka. Detta gäller dock endast för de 

variansgrupper* där någon mätstation har försvunnit. För de mätstationer som tillhör kompletta 

variansgrupper kommer första kvoten att öka, medan de andra två förblir oförändrade. I de 

variansgrupper som mätstationer har exkluderats från kommer talen i summan säkerligen att bli högre, 

men antalet termer i summan är lägre, och därmed är det problematiskt att dra en slutsats kring 

huruvida summan ökar eller inte.  

Skulle vi dessutom ta bort alla utom en mätstation i en variansgrupp (vilket sker tämligen ofta vid högre 

bortfallsfrekvens) så skulle detta leda till att ��′ = 1. Nämnaren i den andra kvoten blir då noll, och hela 

uträkningen fallerar, då det inte är tillåtet att ha en täljare i en kvot som är lika med 0. Man skulle kunna 

sätta den aktuella produkten till noll och ändå summera allt för att få ut en varians för ��. Det blir dock 

svårt att uppskatta vad som sker med variansen då alla beståendsdelar i formeln har blivit påverkade på 

olika sätt. Detsamma gäller vid simulering 3, då det förekommer att hela mätstationer försvinner även 

där. Att enbart analysera bortfallets effekt genom variansformeln för �� visar sig inte vara så givande som 

man från en början kan tänka sig. Det är dock möjligt att göra mycket intuitiva analyser kring bortfallets 

effekter på varians, under antagandet att en variansgrupp aldrig har mindre än två mätstationer. Det blir 

därmed mycket begränsat. 

Sammanfattningsvis kan sägas att för den första simuleringen är ett användande av formeln omöjligt, då 

det stora bortfallet av mätstationer blir ohanterligt. I andra simuleringen skulle det vara möjligt att nå 

slutsatsen att det kommer vara en mycket liten varians, men inte mer än så. Gällande tredje 

simuleringen skulle användandet vara möjligt under antagandet att det aldrig är mindre än två 

mätstationer kvar i en variansgrupp. För de situationer då det skulle vara möjligt att säga något om 

bortfallets effekt på skattningarna kan slutsatser dras på en mycket intuitiv nivå. Skulle det önskas 

information kring hur stora varianserna är, samt någon analys kring hur punktskattningen förändras, så 

är inte denna metod tillräcklig. Utifrån detta anser vi att vår uppgift är värdefull då den bidrar med något 

vi inte kan få på teoretisk väg. 
                                                           
*  Variansgrupper är en indelning som sker i urvalsprocessen, läs mer på sida 11. 
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Teori 
Nedan följer beskrivningar av teorier som är centrala för vår uppsats.  

Imputering 

Imputering innebär att man tilldelar eller skapar variabelvärden för de objekt som har saknade värden 

(Dahmström, 2011, s. 363). Det finns tre styrkor med imputering: (1) det kan minska snedvridning och 

spridning i skattningar som saknad data annars innebär, (2) det underlättar analysarbetet när värden kan 

tilldelas på mikronivå och (3) resultat från olika analyser blir mer konsistenta. Det finns även nackdelar 

med att imputera för saknade värden. Imputering påverkar både univariata fördelningar och multivariata 

relationer. Därmed kan vissa imputeringsmetoder producera ännu större snedvridning än vad som skulle 

råda utan imputeringen. Om imputerade värden används som om de var faktiska värden riskerar man 

dessutom att göra skattningarna med större säkerhet än vad som egentligen råder (Cirianni et al., 2002, 

s. 3). 

Det finns många olika metoder för att imputera saknade värden, en av dessa är hot deck-metoden. 

Denna metod innebär att man ”identifierar samtliga individer som tillhör samma subgrupp som den för 

vilken imputationen ska göras och väljer slumpmässigt en individ med uppgift på variabeln i fråga vars 

värde imputeras” (Reuterberg, 2001, s. 176).  

En fördel med hot deck-imputering är att värdet som imputeras är ett rimligt värde, då det förekommer 

hos andra objekt. För att denna metod ska ge ett bra resultat krävs dock ett stort stickprov. I fall med 

stora stickprov kommer dessutom spridningen på datamaterialet att påverkas mindre, då det är mindre 

risk att samma värde används för flera saknade värden. Det kan dock finnas starka korrelationer mellan 

observationerna och därmed även de värden som tillhör dessa, och om imputeringstekniken som 

används ej tar hänsyn till detta så kan korrelationer mellan variabler försvagas (Cirianni et al., 2002, s. 4). 

Variansformel 

Varians är ett användbart mått för att jämföra spridningen mellan olika grupper. Den generella formeln 

för att bestämma stickprovsvarians följer nedan: 

"KLM = 1
� − 1�KLN − L̅M�

�

N��
 

där n är antalet observationer i stickprovet, LN  är värden av observationerna och L̅  är 

stickprovsmedelvärdet (Dahmström, 2011, s.50-53).   

Väntevärdesriktig skattning 

Att en skattning är väntevärdesriktig innebär att den i genomsnitt kommer att träffa rätt. Gör den inte 

det har vi istället en under- eller överskattning och skattningen blir snedvriden. Händer detta så är inte 

skattningen väntevärdesriktig, vilket innebär att det finns ett systematiskt fel i skattningen. Om 

slumpvariabeln är väntevärdesriktig gäller att P#Q�$ = Q . Om det istället finns en systematisk 

snedvridning så gäller följande:  P#Q�$ = Q + 	S, där S är det systematiska felet. Snedvridningen är 

skillnaden mellan det sanna parametervärdet och skattningens väntevärde (Körner & Wahlgren, 2006, s. 

144-145). 
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Data 
I detta avsnitt beskrivs datamaterialet som är använt för att genomföra studien. Vi inleder med en 

sammanfattning kring hur mätstationerna har valts ut, samt hur det kompletta dataset som sedan 

kommer att användas är skapat med hjälp av imputering. Vi tar även upp vilka typer av bortfall som 

förekommer i TF-undersökningen. 

Urvalet av mätstationer 

Urvalsramen består av ÅDT-avsnitt och nyskapas med några års mellanrum för att vara uppdaterad när 

vägnätet byggs om. Den senaste uppdateringen av urvalsramen gjordes 2009 (Andersson, 2013, s. 7). 

Data samlas in vid 83 mätstationer utplacerade runtom i landet med hjälp av induktiva slingor som 

registrerar trafiken, och urvalsramen används för att bestämma placeringen för dessa 83 mätstationer 

(Forsman, 2012, s. 8). Målpopulationen är hela det statliga vägnätet, men urvalsramen är endast för det 

konstanta vägnätet (alltså det som gällde när urvalsramen skapades, nya vägavsnitt finns inte med i 

urvalsramen). Därmed råder viss undertäckning, då nyare vägar finns med i målpopulationen men ej i 

urvalsramen. Det finns totalt 34100 ÅDT-avsnitt, men alla ingår inte i urvalsramen (exempelvis 

trafikplatser sållas bort). Urvalsramen består av cirka 22500 ÅDT-avsnitt, och trots att trafikplatser 

(cirkulationsplatser, ramper till motorvägar) sorteras bort innan urvalsramen skapas så förekommer det 

cirka 3000 trafikplatser i ramen. Dessa, samt de avsnitt som har ÅDT-värde under 150, representerar inte 

målpopulationen och anses vara övertäckning (Forsman, 2012, s. 8-14). 

Urvalsramen stratifieras i 24 storstratum, baserat på trafikverksregion och vägkategori. Dessa delas 

sedan upp i totalt 83 finstratum. Antalet finstratum i ett storstratum är lika med det antal objekt som  

väljs ur storstratumet. På det viset så blir urvalsstorleken lika med ett i varje finstratum (Forsman, 2012, 

s. 15). Då antalet mätstationer som väljs är 83 så vet vi också att antalet finstratum ska vara 83. Hur 

dessa objekt fördelas över storstratumen bestäms enligt Neyman-allokering (så kallad optimal allokering) 

(Forsman, 2012, s. 17)*. Denna allokeringsform syftar till att minimera variansen för skattningarna genom 

att man väljer proportionellt fler objekt ur de stratum med relativt stor varians (Dahmström, 2011, s. 

306).  När antalet urvalsenheter är fastställt för varje storstratum så väljs objekten, det vill säga ÅDT-

avsnitten, ur finstratumen med PPS-urval. PPS står för probability proportional to size, och tekniken 

innebär att inklusionssannolikheten för ett objekt är proportionell mot objektens relativa storlek 

(Dahmström, 2011, s. 327). Inom de valda avsnitten väljs sedan en lämplig plats ut för att placera 

mätstationen (med hänsyn till bland annat elförsörjning och trafiksäkerhet) (Forsman, 2012, s. 17). 

Storleken på urvalet är därmed lika med antalet finstratum, då ett vägavsnitt väljs från varje finstratum. 

Anledningen till att urvalsstorleken är satt till ett är bland annat för att inte få två mätstationer placerade 

alltför nära varandra. Eftersom målpopulationen är hela Sveriges vägnät vill man undvika en 

koncentration av mätplatser i en enskild region. Man vill dessutom få ett så heterogent urval som 

möjligt, vilket uppnås när man bara tillåter ett objekt per finstratum (Forsman, 2012, s. 17). I vissa fall 

finns det dock två mätpunkter vid en mätstation. Detta inträffar till exempel vid motorvägar, då det är 

nödvändigt att ha två mätpunkter för att kunna mäta trafiken åt båda riktningarna. Vi har därmed 83 

mätstationer men 92 mätpunkter. 

                                                           
*  I de fall allokeringen gav för litet urval hos ett storstratum så modifierades detta. 
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Finstratumen delas även in i variansgrupper som syftar till att samla finstratum med liknande storlek på 

trafikflöde i en variansgrupp. Detta spelar sedan roll i skattningen, då de mätstationer med ett större 

trafikflöde kommer att få en större vikt (se formel på s. 7). Totalt finns det 28 variansgrupper, med två till 

fyra finstratum i varje (Andersson, 2013, s. 14). 

När data sedan har samlats in så granskas den i flera olika steg. Bland annat kontrolleras att 

flödesvärdena är rimliga och att tillräckligt mycket data har inhämtats under en viss tidsperiod. Om de 

registrerade värdena är orimliga eller om det är alltför mycket bortfall under en tidsperiod (exempelvis 

en månad) så kommer detta att sättas som bortfall. På så sätt skiljer man mellan godkända mätpunkter 

och de som blir bortfallskodade (Forsman, 2012, s. 25-26). 

Datamaterialet 

Datamaterialet består dels av uppgifter om trafikarbetet i hela Sverige år 2011 och 2012 och dels av 

andra variabler (datum, variansgrupp, etc.) som används i skattningen av TF.  

Vi använder oss utav två olika dataset. I det första finns all data som har inhämtats timvis alla dygn under 

året. I detta dataset återfinns även alla de variabler som behövs för att genomföra simuleringarna. Vi 

benämner detta dataset som det kompletta. Det andra datasetet innehåller sammanställd information 

om de finstratum som ska användas, med bland annat 
�� för varje finstratum (där 
�� är trafikarbete i 

finstratum gj när ramen skapades). För skattningarna används båda dataseten, och tabell 3 och tabell 4 i 

bilaga 1 är förteckningar över de variabler som finns i dem. 

Bortfall i TF-undersökningen 

Nedan specificeras hur bortfallet ser ut i TF-undersökningen. Enligt Forsman (2012, s. 27) sker bortfall på 

tre olika nivåer i den här studien: 

• Bortfall innevarande mätår: Timbortfall som inträffar till exempel när en väg tillfälligt stängs av 

eller mätdata anses vara irrelevant för trafikarbetsförändringen. 

• Bortfall av användbar tid: Om det förekommer bortfall för antingen 2012 eller 2011 innebär det 

att den tidsperioden blir obrukbar för båda åren, det vill säga att den användbara tiden minskar. 

•  Bortfall av hela mätplatser: Gäller när användbar tid för mätplatsen är antingen noll eller väldigt 

litet under en viss månad. 

Bortfall kan vi alltså få bland annat under vägbyggnadsperioder eller när en mätstation är avstängd eller 

inte fungerar under en viss tidsperiod. Under 2012 var två mätstationer avstängda under hela året på 

grund av vägarbeten, vilket skulle kunna innebära en viss snedvridning av skattningen. I vårt kompletta 

dataset är dessa imputerade och utgör därför inget problem för vår studie. 

Imputering av saknade värden 

För att arbeta mot vårt syfte krävs det att vi har ett komplett dataset att arbeta med. Det förekommer 

dock bortfall, vilket innebär att de saknade värdena behöver imputeras. Imputeringen sker i sin helhet 

innan simuleringarna påbörjas. De variabler som har bortfall är trafikflödesvariablerna, 
��T�� och 


��T��. Imputeringen har utförts enligt en metod som tagits fram av Johan Bring och Mikael Elenius på 

Statisticon. Metoden har stora likheter med en hot deck-imputering, och nedan beskrivs hur den gick till. 

Trafikarbetesförändringen för varje observation fastställs genom att räkna ut 
��T�� 
��T��⁄ . I de fall 

där det förekommer bortfall i antingen 2012 eller 2011 års data saknas denna kvot. Det är dessa saknade 
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värden som kommer att imputeras. Att det är denna kvot som blir imputerad och inte 
� -variablerna 

direkt är på grund av att det är just skillnaden mellan dessa - förändringen - som är intressant och som 

det är önskvärt att få ett rimligt värde för. För en timme där  
��T�� eller 
��T�� saknas har det 

slumpats fram ett värde bland de befintliga kvoterna för samma timme och samma mätstation från de 

övriga dagarna under året. De värden som det slumpas från är de som ligger mellan 5:e och 95:e 

percentilen av alla kvoter under den aktuella timmen, för att säkerställa att det blir ett representativt 

värde som används. Om det till exempel skulle saknas en kvot för flödet klockan 04.00 så skulle det ej 

vara representativt att använda en kvot från kl. 18.00 på kvällen. När en kvot sedan har imputerats så 

räknas det saknade värdet för 
� ut från denna kvot. När datasetet är komplett kan vi utföra våra 

simuleringar, vilka förklaras i metodavsnittet nedan. 

Metod 
Vi skattar trafikarbetesförändringen mellan 2011 och 2012 med det kompletta datasetet. På så sätt fås 

en skattning baserad på det kompletta datasetet som vi kommer att utgå ifrån i simuleringsstudien.  

Fortsättningsvis kommer vi att benämna detta som den sanna skattningen. Detta är enbart en 

beteckning för att särskilja denna skattning från de skattningar som senare utförs på samma dataset, 

men med simulerat bortfall. Vår sanna skattning är enbart sann med avseende på det imputerade 

dataset.  

Tre olika simuleringar 

Vi kommer att utföra alla våra tre simuleringar med ökande bortfall, tills vi når 50 procent bortfall. Att vi 

stannar vid just 50 procent beror dels på hur bortfallet ser ut i just TF-undersökningen. Det vill säga, 50 

procent är nästan dubbelt så mycket bortfall som det faktiskt är i undersökningen, och därmed är det 

osannolikt att det skulle uppkomma en situation med större bortfall än 50 procent. Dessutom så innebär 

50 procent bortfall att det saknas värden för hälften av observationerna, vilket i realiteten skulle leda till 

en ytterst osäker skattning som det skulle vara svårt att skapa trovärdig inferens kring. Därmed anser vi 

inte att det finns något värde i att simulera högre bortfall än så. 

Gemensamt för de tre simuleringarna är även att vi kommer att upprepa skattningarna 1000 gånger, 

med slumpvis valt bortfall varje gång. Att vi gör detta beror på att vi vill utföra skattningen tillräckligt 

många gånger för att få en ungefärlig bild av hur fördelningen ser ut. Att vi genomför simuleringarna just 

1000 gånger är en avvägning mellan resursåtgång och att ha ett tillfredsställande antal repetitioner för 

att resultatet ska anses trovärdigt. Då simuleringarna är tidskrävande skulle det ej vara möjligt att 

använda ett större repetitionsantal inom den givna tidsramen.  

Simulering 1: bortfall av hela mätstationer 

I den första simuleringen kommer slumpmässigt valda mätstationer att exkluderas innan skattningen 

utförs. Vi börjar med att ta bort en mätstation och utföra skattningen av � på de återstående 82 

mätstationerna. Detta repeteras för alla möjliga uteslutningsmöjligheter av en mätstation (det vill säga 

83 stycken). Vi kommer alltså att få 83 olika skattningar av � när vi har ett bortfall motsvarande en 

mätstation.  

Proceduren upprepas sedan med större bortfall. V stycken mätstationer kommer att tas bort innan 

skattningen utförs på de återstående K83 − VM stycken. I fallet ovan där vi bara hade bortfall bestående 
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av en mätstation var det enkelt att undersöka alla möjliga uteslutningskombinationer. När vi har ett 

större V är antalet möjliga kombinationer 
�!

Y!K�YM!, det vill säga 
Z[!

Y!KZ[YM! (Wackerly et al., 2008, s. 46). 

Det blir ohanterligt att skatta alla dessa, så för alla V > 1 kommer antalet skattningar att preciseras till 

1000, där vi för varje skattning slumpmässigt kommer att utesluta V stycken mätstationer. Nedan följer 

ett exempel där V = 4 för att tydliggöra hur bortfallssimuleringen går till. 

Vi tar slumpmässigt bort fyra stycken mätstationer från urvalet. Därefter utförs skattningen av � på de 

återstående 79 mätstationerna. Sedan väljs fyra mätstationer igen (fortfarande slumpvis) och 

skattningen av � utförs utan dessa. Vi fortsätter på det här viset till dess att vi har 1000 st skattningar. 

 Sedan ökar vi M och gör om det tills dess att V = 42, det vill säga när vi har ett bortfall på 50 procent. 

Simulering 2: bortfall av hela dygn 

I denna simulering kommer dygn att tas bort istället för mätstationer. Skattningarna utförs med ett 

intervall på 5 procent, det vill säga att vi börjar med att skatta för ett bortfall på 5 procent, sedan 10 

procent, sedan 15 procent, och så vidare. Vi stannar när vi når ett bortfall på 50 procent. Att 

skattningarna inte utförs med samma frekvens som i simulering 1 beror på att mer omfattande kod gör 

tidsåtgången större. Detsamma gäller för simulering 3.   

Vi börjar med att ta bort 18 slumpmässigt valda dygn för alla 83 mätstationer (18 dygn för varje 

mätstation motsvarar ett bortfall på 5 procent). Vilka dygn som väljs bort är slumpmässigt och kommer 

alltså att variera mellan de olika mätstationerna. Efter att detta är gjort kommer vi, precis som i 

föregående simulering, att göra skattningen av �. Sedan upprepas detta 1000 gånger, så att vi får 1000 

olika skattningar där 18 dygn är borttagna. Vi kommer att göra detta upp till 183 borttagna dygn, 

bortfallet ligger på 50 procent.  

Simulering 3: bortfall av bortfallsmönster 

I den tredje och sista simuleringen kommer reella bortfallsmönster att tas bort från mätpunkterna. Med 

bortfallsmönster menas det faktiska bortfall som en mätpunkt har. Varje mätpunkt har ett 

bortfallsmönster, som visar vilka observationer för den aktuella mätpunkten som, innan imputeringen, 

hade saknade värden. Skulle vi ta bort bortfallsmönstret från en mätpunkt så skulle det innebära att vi 

tog bort de timmar där det fanns ett reellt bortfall. I denna simulering kommer ett bortfallsmönster från 

en mätpunkt appliceras på en annan mätpunkt. Det vill säga, en mätpunkt kommer att få en annan 

mätpunkts bortfall. Vi gör detta är för att det ger en verklighetstrogen simulering. Precis som för de 

första två simuleringarna så kommer vi att göra detta för olika stort bortfall, det vill säga slumpa fram fler 

och fler bortfallsmönster som ska appliceras, och göra simuleringen 1000 gånger för varje antal 

bortfallsmönster.  

Olika mätstationer har olika stort bortfall, och därför är det svårt att göra simuleringen så att vi får en 

precis bortfallsandel, då vi inte vet i förväg vilka bortfallsmönster som kommer att slumpas fram. Det 

totala bortfallet, det vill säga när vi har det reella bortfallet, är 25.8 procent av alla observationer. Skulle 

vi använda alla bortfallsmönster så att varje mätpunkt får ett unikt mönster så är det denna 

bortfallsprocent som kommer att råda. För att få cirka 5 procent bortfall så kommer vi därför att 
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applicera ett bortfallsmönster på en femtedel av mätstationerna.* Detta kommer som sagt att fluktuera 

något, men i snitt hamnar bortfallet kring 5 procent. På samma sätt skapas 10-25 procent bortfall. Vid 25 

procent ger vi alltså varenda station ett bortfallsmönster. Upp till 25 procent bortfall kan en mätpunkt 

enbart få ett mönster, men samma mönster kan användas flera gånger (mönstrena som ska ges slumpas 

därmed med återläggning medan mätpunkterna som mönstren ska appliceras på sker utan 

återläggning). Även när alla mätpunkter får ett bortfallsmönster så kommer bortfallsandelen att 

fluktuera, då det kan förekomma mönster med få bortfallstimmar flera gånger, eller så kan 

bortfallsmönster med mycket bortfall förekomma flera gånger.  

För att undersöka vad som sker vid högre bortfall än det verkliga 25 procent så måste vi redigera koden, 

så att samma mätpunkt kan få flera bortfallsmönster. Nu kan alltså ett bortfallsmönster användas flera 

gånger, och en mätstation kan få flera bortfallsmönster. Slumpningen sker nu helt med återläggning. 

Bortfallssimuleringen är något mer komplex än i de tidigare simuleringarna, men när bortfallet väl är 

framslumpat så sker skattningarna precis som i de tidigare fallen. 

Justering av vikter 

I simulering 1 och 3 kommer ��′  att justeras, och även 
� och 
. Detta är nödvändigt för att vikterna ska 

vara representativa. Om man skulle låta ��′  och 
� vara konstanta och endast ändra  ����] skulle detta 

leda till snedvridning, då det för vissa variansgrupper ej skulle finnas någon skattning (����] = 0), men 

��!� skulle räknas ut som om alla ����] i variansgruppen var över noll. Det är därför viktigt att dessa 

justeras innan skattningen utförs, så att ��′  , 
� och 
 räknas ut enbart på de mätstationer som faktiskt 

finns med när skattningen sker, vilket vi har tagit hänsyn till i kodningen.  

Redovisning av resultaten 

När simulering 1 är avslutad har vi 42 matriser med 1000 skattningsresultat i varje (förutom i matrisen 

för V=1, där har vi 83 skattningsresultat). Simulering 2 och 3 har 10 matriser vardera med 1000 

skattningsresultat i varje. Simuleringarna illustreras i varsitt lådagram, med andel bortfall på x-axeln och 

�� på y-axeln. Varje låda skapas därmed utifrån en av dessa 42 respektive 10 matriser. Vi väljer att 

använda lådagram för att det illustrerar tydligt hur skattningen ändras, och framförallt hur spridningen 

ändras när bortfallet ökar. I lådagrammen markeras även värdet för den sanna skattningen  (-0.54) på y-

axeln med en horisontell streckad linje. Detta för att det är huruvida skattningen ligger kring denna linje 

eller inte som avgör om skattningen är väntevärdesriktig. För simulering 3 kunde vi inte fastställa en fast 

bortfallsandel som i de tidigare simuleringarna, då den fluktuerade något. För denna simulering kommer 

vi att kategorisera bortfallsandelen, så att bortfall på 0 - 7.5 procent kategoriseras som 5 procent, 7.6 - 

12.5 blir 10 procent, och så vidare. På det sättet kan vi skapa ett lådagram även för denna simulering. 

Vi presenterar även ett spridningsdiagram över variansen för att tydligt illustrera hur variansen av våra 

skattningar ökar när bortfallsandelen ökar. I detta diagram redovisas andelen bortfall på x-axeln och 

variansen av de 1000 simulerade �� på y-axeln.  

Utöver detta sammanställer vi även en tabell för varje simulering där varians, medelvärde, minimivärde, 

median samt maximivärde för de 1000 simulerade ��  för alla bortfallsandelar anges. 

                                                           
*   Då bortfall för 100 procent av mätstationerna ≈ 25 procent bortfall → borLall för (antal mätstationer / 5) stycken av  

 mätstationerna blir då approximativt 25 procent/5 = 5 procent bortfall. 
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Genomförande 

Alla simuleringar är gjorda i R. Koden som används i den inledande simuleringen är skriven av Mikael 

Elenius på Statisticon. Koden som används för de andra simuleringarna är skriven av författarna, med 

vägledning av Mikael Elenius. 

Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat simuleringarna har genererat. Resultaten diskuteras sedan i det 

nästkommande analysavsnittet. För samtliga tre simuleringar sammanställt beskrivande statistik 

sammanställts i tabeller som finns att läsa i bilaga 1 (tabell 5-7). Vi börjar dock med att presentera den 

skattning som erhålls när vi inte har något bortfall. 

Den sanna skattningen 

När skattningen utförs med det kompletta datasetet blir resultatet  �� = −0.53652 ≈ 	−0.54. Detta 

innebär att trafikarbetet har minskat med 0.54 procent från 2011 till 2012. Det är den här skattningen 

som vi kommer att jämföra våra simuleringsresultat med, för att se hur skattningen förändras vid 

bortfall.  

Simulering 1 

Den första simuleringen genomfördes genom att utesluta hela mätstationer innan skattningen av � 

gjordes. Figur 2 nedan visar värdet av �� vid bortfall av hela mätstationer, samt hur skattningen ändras vid 

ökning av bortfallsandelen. För att skattningen ska vara väntevärdesriktig ska medianen ligga kvar runt 

den streckade linjen som visar var den sanna skattningen ligger, även vid större bortfall. Den övre 

streckade linjen i diagrammet visar var nollpunkten på y-axeln är. Ett värde av  �� över 0 innebär att 

skattningen kommer att få ett positivt värde istället för ett negativt, och man skulle alltså i sådana fall 

felaktigt skatta en ökning i trafikflödet mellan 2011 och 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Lådagram för simulering 1* 

  

                                                           
*  Extrema värden ("outliers") har blivit uteslutna för läsbarhetens skull. 
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 Det är tydligt att medianen ligger runt det sanna värdet genom hela diagrammet, dock med en viss 

fluktuation när bortfallet överstiger 20 procent. Att medianen ligger förhållandevis stabilt kring den 

sanna skattningen är ett bevis på att när spridningen ökar så ökar den lika mycket på båda sidor om 

skattningen, det vill säga att vi har fortfarande en väntevärdesriktig skattning, om än mer osäker på 

grund av den ökade variationen. 

 Nollpunkten på y-axeln som är markerad med den övre streckade linjen är viktig att uppmärksamma på 

grund av vilka konsekvenser det kan få för analysen om man har en variation som sträcker sig från 

negativa till positiva värden. Vid bortfall större än 33 procent ökar spridningen så pass att den kommer 

över 0. Det betyder att vid ett bortfall mindre än eller lika med 33 procent gör vi den korrekta 

bedömningen att trafikarbetet har minskat, medan ett högre bortfall än så innebär en risk att skatta en 

ökning i TF. Om vi till exempel tittar på lådagrammet när bortfallet är så stort som 50 procent så är det 

övre morrhåret uppe på ��-värden nära 0.22. Detta innebär att vid ett bortfall på 50 procent skulle vi av 

misstag kunna göra analysen att TF har ökat med cirka 0.22 procent, trots att den sanna skattningen är 

en minskning på 0.54 procent.  

  
Figur 3: Diagram över variansen av de 1000 simulerade R-skattningarna vid bortfall av mätstationer 

Figur 3 visar variansen av de 1000 simulerade �� vid bortfall av mätstationer. Vi ser hur denna varians 

ökar i och med att andelen borttagna mätstationer ökar. Vi ser på y-axeln att variansen av de 1000 

simulerade �� sträcker sig som högst till 0.08, vilket nås när bortfallet ligger på 50 procent. Vid ett bortfall 

på 5 procent ligger den på 0.004.  

 I figur 2 såg vi att vid bortfall större än 33 procent finns det en risk att skattningen visar på en positiv 

förändring. Vid denna punkt kan vi även se att det händer något i figur 3. Fram till 33 procent bortfall har 

det varit en nästintill linjär kurva, därefter får den större fluktuationer samt en snabbare ökning än 

tidigare. 

 Sammanfattningsvis visar resultaten för simulering 1 på en väntevärdesriktig skattning, men med en 

variationsökning som vid 34 procent bortfall riskerar att ge en positiv skattning. Med detta går vi vidare 

och undersöker hur resultaten för nästa simulering ser ut. 
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Simulering 2 

I simulering 2 utförde vi skattningen med dygnvis bortfall. Figur 4 nedan visar ett lådagram över värdet 

av �� vid bortfall av dygn. I denna del av studien tog vi slumpmässigt bort dygn från det kompletta 

datasetet för att sedan utföra skattningarna på det resterande datamaterialet.  

 
Figur 4: Lådagram för simulering 2 

Vid 5 procent bortfall av dygnen har vi en skattning som är mycket nära den sanna skattningen, med en 

variation som endast sträcker sig mellan -0.5 och -0.57. Längs hela figuren håller sig medianen stabilt vid 

den sanna skattningen -0.54. Samtidigt ökar spridningen lika mycket uppåt som nedåt med små 

avvikelser i outliers. Även denna simulering indikerar därmed en väntevärdesriktig skattning. Spridningen 

ökar succeccivt när bortfallsandelen ökar. Även vid så stort bortfall som 50 procent av alla dygn under 

året ligger medianen på -0.54 och det övre respektive undre morrhåret når ��-värden på -0.39 och -0.7.  

 
Figur 5: Diagram över variansen av de 1000 simulerade R-skattningarna vid bortfall av dygn 
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Figur 5 illustrerar ökningen av variansen av de 1000 simulerade ��  i och med att andelen bortfall ökar. 

Ökningen är tämligen linjär fram till 30 procent bortfall, där den blir något kraftigare. Vid 5 procent 

bortfall är variansen av de 1000 simulerade �� 0.0002, vilket ökar till 0.0013 vid 30 procent bortfall av 

dygn. Detta är en mycket liten varians av de 1000 simulerade ��, för ett bortfall på 30 procent av dygnen 

under hela året. När 50 procent av dygnen är borttagna från alla mätstation så ligger variansen av de 

1000 simulerade �� på 0.0036. 

Simuleringen av bortfall av dygn har alltså en tydligt ökande variation när bortfallsandelen ökar, men det 

är på en mycket liten skala. Skattningen är väntevärdesriktig, med en median som ligger perfekt genom 

hela figur 4. Nedan följer resultatet av simulering 3, vilket också avslutar detta avsnitt. 

Simulering 3 

I simulering 3 skattades �� med bortfall av bortfallsmönster. Figur 6 visar ett lådagram där värdet av �� 

illustreras vid ett växande bortfall. I lådagrammet syns tydligt en nedåtgående trend i medianen, vilket 

innebär att ju högre bortfallsandelen är desto mer negativ förändring kommer att skattas. När bortfallet 

växer så kommer vi alltså att skatta en större och större minskning i trafikarbetet från 2011 till 2012. Det 

kan även noteras att medan variationen växer både uppåt och nedåt så är första kvartilen (övre kanten 

av lådan) tämligen konstant under hela bortfallsökningen. Detta innebär att antalet observationer som 

finns ovanför lådan är detsamma under hela bortfallsökningen, och det enda som sker när bortfallet ökar 

är att de blir mer och mer utspridda. 

 
Figur 6: Lådagram för simulering 3  

Precis som i simulering 1 när hela mätstationer exkluderades så finns även här en risk att göra en positiv 

skattning när bortfallet blir stort. I det här fallet hamnar skattningen dock aldrig över 0, förutom några 

enstaka outliers, medan man i simulering 1 hade ett morrhår som sträckte sig ovanför 0 redan vid 34 

procent bortfall. Variationen ligger mellan ��-värden på -0.05 och -1.17 vid ett bortfall på 50 procent, 

vilket ger en variationsvidd på cirka 1.1 på y-axeln. 
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Figur 7: Diagram över variansen av de 1000 simulerade R-skattningarna vid bortfall av bortfallsmönster 

Figur 7 ovan illustrerar hur variansen av de 1000 simulerade �� ökar i takt med att andelen bortfall ökar. 

När bortfallet blir större än 20 procent så kan vi se i tabell 7 att variansökningen tilltar något. Vid 50 

procent bortfall så hamnar variansen av de 1000 simulerade  �� på 0.0459.   

Simulering 3 har därmed en spridning som ökar tillräckligt mycket för att det ska finnas en risk att få en 

skattning över 0. Skattningen är inte väntevärdesriktig, vilket syntes tydligt i figur 6. Resultaten från 

samtliga simuleringar kommer nu att analyseras.  

Analys 
Vi börjar med en jämförelse över de olika simuleringsresultaten, samt om dessa är vad man kan förvänta 

sig. Sedan följer en diskussion kring vad som skulle kunna förklara den negativa trenden i 

skattningsresultatet för simulering 3. Avslutningsvis diskuterar vi, utifrån resultaten och analysen, hur 

mycket bortfall som skulle kunna accepteras. 

Jämförelse mellan simuleringarna 

Med hjälp av tabell 2 och figur 8 nedan vill vi jämföra resultaten av de tre olika simuleringarna. I tabellen 

finner vi median och varians för de 1000 simulerade �� för samtliga simuleringar. I figuren illustreras 

ökningen av variansen av de 1000 simulerade �� vid de olika bortfallssimuleringarna.  

Tittar vi på medianen av skattningarna för simulering 1 så är det tydligt att den är lika med den sanna 

skattningen upp till 25 procent bortfall. Vid större bortfall så finns avvikelser, dock mycket små. 

Medianen för simulering 2 håller sig konstant till värdet av den sanna skattningen även vid stort bortfall. 

Däremot blir medianen av skattningarna lägre och lägre för simulering 3.  
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 Median Varians 

Andel bortfall Sim1 Sim2 Sim3 Sim1 Sim2 Sim3 

0.05 -0.54 -0.54 -0.54 0.0040 0.0002 0.0021 

0.10 -0.54 -0.54 -0.55 0.0090 0.0004 0.0044 

0.15 -0.54 -0.54 -0.56 0.0133 0.0006 0.0069 

0.20 -0.54 -0.54 -0.57 0.0215 0.0008 0.0102 

0.25 -0.54 -0.54 -0.57 0.0268 0.0011 0.0144 

0.30 -0.55 -0.54 -0.59 0.0360 0.0013 0.0196 

0.35 -0.57 -0.54 -0.60 0.0408 0.0018 0.0227 

0.40 -0.56 -0.54 -0.61 0.0558 0.0022 0.0311 

0.45 -0.55 -0.54 -0.63 0.0704 0.0029 0.0355 

0.50 -0.54 -0.54 -0.64 0.0813 0.0036 0.0459 

    Tabell 2: Jämförelse mellan de tre olika simuleringarna*  

Vidare vill vi jämföra variansen av de 1000 simulerade �� för våra tre olika simuleringar i takt med att 

bortfallsandelen ökar. Det syns tydligt både i tabell 2 och i figur 8 nedan att simulering 2 har mycket lägre 

varians av de 1000 simulerade �� än vad simulering 1 och simulering 3 har. För samma andel bortfall är 

variansen i simulering 1 mer än 20 gånger större än variansen i simulering 2. Vid bortfall på 5 procent i 

simulering 1 är variansen av de 1000 simulerade ��  0.004, medan den för simulering 2 ligger på 0.0036  

vid bortfall av 50 procent av dygnen. Observera att detta värde är mindre än 0.004, variansen av de 1000 

simulerade �� vid 5 procent bortfall av mätstationer är alltså större än vid 50 procent bortfall av dygn.   

 
Figur 8: Diagram över variansen av de simulerade R-skattningarna för alla tre simuleringar 

                                                           
*    Bortfall av 12 mätstationer i simulering 1 avrundas till 14 procent bortfall (12/83*100) och bortfall av 13 mätstationer 

avrundas till 16 procent bortfall (13/83*100), därmed beräknas inte ett bortfall på 15 procent. På samma sätt beräknas inte 

bortfall på 50 procent. I Tabell 2 redovisas därmed värdet för 14 procent respektive 49 procent bortfall för simulering 1 

istället för 15 procent och 50 procent.  
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Figur 8 ovan illustrerar variansen av de 1000 simulerade R-skattningarna för alla tre simuleringar.  Det 

finns en brytpunkt vid bortfall på 35 procent, då variansen av de 1000 simulerade �� ökar kraftigare både 

för simulering 1 och simulering 3, samt att vi får tydligare fluktuationer hos den sistnämnda. För 

simulering 1 såg vi i figur 2 att runt denna andel bortfall finns observationer med ��-värden över 0, det 

vill säga att spridningen är så stor att man riskerar att göra en positiv skattning. Simulering 2 har däremot 

så liten ökning så det knappt syns i förhållande till de andra två linjerna.  

Som vi har redan nämnt ökar variansen vid ökning av bortfall, vilket vi också såg i figur 8 ovan, då det 

fanns en positiv trend för alla tre linjer. Variansen skiljer sig markant mellan de olika simuleringarna, och i 

den generella variansformeln som används för att räkna ut dessa varianser finner vi inte någon förklaring 

till denna stora skillnad. Vi kommer istället att diskutera detta utifrån variansformeln för ��. I det 

inledande avsnittet (se s. 8) av den här uppsatsen har vi redan diskuterat vad vi förväntar oss teoretiskt 

för simulering 2 utifrån denna formel. Då det inte sker någon förändring i 
�,  
, eller  
�
��′

∗ �
��′ � , så 

kommer variansen öka endast beroende på hur mycket ∑ '����] − ��!�(
���′

���  ökar. Därför förväntas 

variansökningen vara liten, då spridningen i ����] kommer att vara relativt liten även vid större bortfall. 

För simulering 1 förväntar vi oss mer radikala förändringar, även detta finner vi stöd för i variansformeln 

för ��. Genom att välja bort ett visst antal mätstationer så kommer vi med stor sannolikhet när bortfalls-

andelen ökar att slumpa bort flera mätstationer från en och samma variansgrupp, vilket leder till att  
�
��′

∗ �
��′ � påverkas. Minskar  ��′  så kommer även  K��′ − 1M att minska, vilket leder till en ökning av 

kvoterna. Dessutom kommer  
a�
a   att förändras, då en mätstation som inte är med i skattningen inte 

räknas med i denna kvot.  
 kommer att minska lika mycket som  
� i absoluta tal, vilket leder till av vi får 

en minskning i  'a�a (�. Vi har därmed en minskning i  'a�a (� och en ökning i   
�
��′

∗ �
��′ � . Minskningen i den 

förstnämnda termen är i regel mycket liten, då 
 är ett stort tal, så en minskning i denna kvot kommer 

inte att ge så stor effekt. Förändringen blir desto större i  
�
��′

∗ �
��′ � , då ��′  som högst är 4. En minskning 

av ��′  gör därmed en stor skillnad. Därmed kan vi dra slutsatsen att nettoförändringen i  'a�a (� ∗ �
��′

∗ �
��′ �  

kommer att vara en ökning. Det är denna ökning som bidrar till att variansen för simulering 1 kommer att 

vara betydligt större än variansen för simulering 2, då simulering 2 helt saknar denna ökning. 

Vid bortfall av bortfallsmönster i simulering 3 så slumpas det bort olika antal timmar i olika mätpunkter. 

Denna simulering kan ses som en blandning mellan simulering 1 och simulering 2, då vissa hela 

mätstationer kommer att försvinna, men oftast sker bortfall av enstaka timmar (dock inte på samma 

slumpvisa sätt som i simulering 2). I och med detta skulle man även kunna tänka sig att variansen för 

denna simulering ligger mellan varianserna för simulering 1 och 2. Vi menar att precis som i simulering 1 

så kommer vissa mätstationer att väljas bort, men antalet borttagna hela mätstationer kommer inte vara 

lika stort som i simulering 1. Därför kommer  
�
��′

∗ �
��′ � att öka samt  'a�a (� att minska, men förändringen 

blir mindre än vid simulering 1. Samtidigt så kommer variansen att vara större än vid simulering 2, 

eftersom  
�
��′

∗ �
��′ � och 'a�a (� kommer att förändras.  
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Variansen av de 1000 simulerade skattningarna av �  är som sagt uträknad med den generella 

variansformeln. Ändå använder vi oss utav formeln för "#��$ när vi ovan analyserar skillnaderna i varians 

för de tre simuleringarna. Detta är rimligt, då det finns ett klart samband mellan storleken av dessa: 

"#��$ kommer att vara hög när det är stor spridning bland ����]-värdena när �� ska räknas ut. Att  "#��$ är 

hög innebär att det är större osäkerhet att �� hamnar rätt (det vill säga nära �). Detta innebär i sin tur att 

när vi utför skattningen av � flera gånger så kommer det att vara en stor variation mellan dem, då de har 

en låg säkerhet att hamna rätt, vilket resulterar i hög varians.  

Utifrån "#��$ kan alltså de storleksskillnader vi ser i varians mellan simuleringarna förklaras, då det är 

motiverat att bortfall av mätstationer ger den största variansökningen och att bortfall av dygn ger den 

minsta. Då simulering 3 till viss del kan ses som en blandning mellan dessa är det inte heller förvånande 

att denna hamnar i mitten av stoleksordningen. 

Snedvriden skattning 

De två första simuleringarna visar på en väntevärdesriktig punktskattning. Detsamma gäller dock ej för 

simulering 3, där vi ser en tydlig nedåtgående trend i takt med att bortfallet ökar. I detta stycke kommer 

vi att föra en diskussion kring vilka möjliga förklaringar det finns för den här negativa trenden.  

Som vi såg i figur 1 är bortfallet koncentrerat till vinter- och sommarmånaderna. Detta innebär att när vi 

exkluderar fler och fler bortfallsmönster så kommer det vara just vinter- och sommarmånader som får 

högst bortfall. Och när dessa månader får relativt stort bortfall jämfört med vår och höst, så innebär det 

att observationer från vår och höst kommer att vara representerade i större utsträckning när 

skattningarna utförs. Om det skulle vara så att de förändringar (
��T�� 
��T��⁄ ) som är negativa är 

koncentrerade under de årstider med lågt bortfall medan positiva förändringar är koncentrerade under 

sommar och vinter så skulle detta innebära att de negativa förändringarna skulle väga tyngre än de 

positiva ju högre bortfallsandelen blir. Detta skulle i sin tur förklara varför större bortfall ger en mer 

negativ skattning. För att undersöka om detta skulle kunna vara fallet så tittar vi på figur 9 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Förändringar i  trafikflödet mellan 2011 och 2012 
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Detta är ett spridningsdiagram över alla förändringar under året, indelade i dygn. Varje punkt i 

diagrammet är medianen för alla förändringar från alla mätstationer under det datumet. En punkt som 

är i höjd med den heldragna linjen innebär alltså att medianförändringen just det datumet är 1. Att vi 

väljer att illustrera detta med median är för att det blir tydligt hur fördelningen ser ut. Med en median 

som är lika med 1 kommer alla förändringar under det datumet mer eller mindre att ta ut varandra, och 

det är ett tecken på att varken positiva eller negativa förändringar är överrepresenterade under det 

datumet. En punkt under linjen betyder däremot att det finns fler negativa förändringar än positiva, och 

vice versa.   

Vi fokuserar på de månader där bortfallet är som lägst, det vill säga februari, april, oktober och 

november. Figur 9 visar att i februari finns ett antal datum där medianen avviker från 1. Det är tydligt att 

antalet som avviker nedåt är större än antalet med positiv avvikelse. I april ser vi detta ännu tydligare. I 

oktober och november är det inga större avvikelser, men de som finns är negativa. Vi kan även se att de 

månader där punkterna ligger över linjen i större utsträckning än under linjen är januari, mars och 

möjligen augusti och september. I figur 1 ser vi att januari och augusti har högt bortfall, och även om 

mars och september har lägre bortfall så är det fortfarande högre än för de månader där vi ser en 

koncentration av negativa värden. Detta skulle alltså kunna förklara varför vi har den negativa trenden.  

I stycket ovan har vi endast tagit koncentrationen positiva och negativa kvoter i beaktning, alltså 

huruvida de ligger över eller under 1. Det räcker dock inte för att ge en nyanserad bild av situationen. Ta 

april som exempel, där vi som sagt ser tydligt att det finns mer negativa än positiva förändringar. Om de 

positiva förändringarna var mer extrema än de negativa, alltså längre från 1, så skulle det stora antalet 

negativa förändringar inte spela så stor roll längre, då de positiva skulle ta ut de negativa om de var 

tillräckligt långt från 1. Den förklaring vi gav i förra stycket håller alltså endast under antagandet att de 

positiva förändringarna inte är mer extrema än de negativa. Vi kan undersöka hur extrema värdena är, 

om vi än en gång tittar på figur 9. Att vi arbetar med medianen innebär att hälften av alla observationer 

har ett värde över den och hälften har ett värde under. Ligger medianen långt över 1 så innebär det att 

majoriteten av alla observationer ligger över ett. Ju längre ifrån ett, desto större andel av 

observationerna på det datumet kommer att vara över ett, och dessutom också längre ifrån ett.  

Om vi ännu en gång fokuserar på de fyra månader med lägst bortfall: februari, april, oktober och 

november. Det är tydligt att de negativa värdena ligger längre från 1 än vad de positiva värdena gör. 

Därmed skulle det alltså kunna vara så att negativa förändringar både är överrepresenterade och mer 

extrema än de positiva förändringarna under de månader där bortfallet är lägst, vilket innebär att när 

bortfallet blir större så kommer dessa i större utsträckning att inkluderas i skattningen. De höga 

koncentrationerna av negativa värden under månader med lågt bortfall, samt att de positiva 

förändringarna ej är mer extrema under dessa månader, skulle därmed kunna förklara den negativa 

trend vi ser i simulering 3. 

En aspekt som vi ej tar hänsyn till när vi gör denna visuella analys är att olika TF-skattningar väger olika 

mycket. Det vill säga att de med stort trafikflöde i skattningen har en större vikt än de med lågt. Att vi 

inte tar med detta i beräkningarna beror enbart på att det inte finns möjlighet att göra detta inom den 

givna tidsramen. 
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Hur mycket bortfall kan accepteras?     

Vi har undersökt bortfallets påverkan på skattningarna vid bortfall av mätstationer, sedan vid bortfall av 

dygn och avslutningsvis hur skattningarna ändras vid bortfall av faktiska bortfallsmönster. Vi kommer nu 

att, med hjälp av den analys vi gjort och de resultat vi har, försöka komma fram till hur mycket bortfall 

som möjligen skulle kunna accepteras.  

I simulering 1 är variationen stor vid ett bortfall på 30 procent, och vid 35 procent finns en brytpunkt där 

variansen får en brantare lutning. Vid 30 procent bortfall förekommer dessutom observationer mycket 

nära noll. Från och med bortfall på 25 procent förekommer positiva outliers. Då vi anser att det är av stor 

vikt att göra en skattning som är negativ, det vill säga att inte råka göra en skattning över 0, så skulle vi 

rekommendera ett bortfall under 25 procent i detta fall.  

I simulering 2 håller sig medianen konstant på -0.54, och vi har en liten spridning som aldrig kommer i 

närheten av att inkludera positiva värden. Därmed blir det för denna simulering endast en bedömning 

kring hur stor spridning som anses godtagbar. Som vi ser i figur 5 så finns det en brytpunkt vid 30 

procent bortfall, där variansen börjar öka något brantare. Då variansen är fortsatt låg även efter denna 

brytpunkt så finner vi det inte möjligt att säga något om hur stort bortfall som skulle vara godtagbart, då 

det är en mycket liten spridning. 

I simulering 3 förekommer positiva outliers vid 30 procent bortfall, och precis som i resonemanget kring 

simulering 1 skulle vi inte rekommendera en bortfallsnivå då positiva värden kan skattas. I denna 

simulering har vi även en snedvriden skattning som man ska tas hänsyn till. Vi anser att ett bortfall vid 25 

procent, med medianen på -0.57 , skulle kunna godtas. Detta beror förstås på vilka krav som finns kring 

säkerheten hos skattningen. 

De resonemang vi fört ovan visar att olika typer av bortfall kan leda till olika osäkerhetsgrad. Vi finner 

dock att det finns en brytpunkt runt 25-30 procent för samtliga simuleringar, och att det med högre 

bortfall än så blir högst osäkra skattningar (med undantag för simulering 2, men även hos denna relativt 

säkra skattning så finns en brytpunkt vid den nivån). Att ge några generella rekommendationer utifrån 

detta är givetvis svårt, och utanför vårt syfte. Vi kan dock rekommendera att inte överskrida en 

bortfallsnivå på 25 - 30 procent. Denna rekommendation görs förstås med stor försiktighet, då vilken 

bortfallsnivå som kan accepteras beror på en mängd faktorer som vi inte har berört i den här studien. 

Diskussion 
Vi kommer i detta avsnitt att diskutera kring vissa val som gjorts i den här uppsatsen och hur dessa 

möjligen skulle kunna gjorts på ett annat sätt, samt ge förslag på vad som skulle kunna tittas närmare på 

i framtida forskning. 

Imputeringsmetoden 

Vårt arbete syftade till att undersöka hur bortfall påverkar skattningar, med utgångspunkt i ett komplett 

dataset som vi sedan simulerade bortfall för. Att den imputering som utförts skulle kunna påverka 

resultatet är inte omöjligt. I imputeringen som gjordes imputerades ett värde från samma timme och 

mätstation, men från ett slumpmässigt valt dygn på året. Detta skulle kunna vara grund för en 

snedvridning, då det är möjligt att det finns skillnader i TF beroende på exempelvis årstid. Detta påverkar 
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dock inte den slutsats vi kan dra utifrån vårt kompletta dataset, men det kan göra att den blir längre från 

verkligheten.  

Alternativa simuleringar 

Möjligheten att alternativa metoder för simuleringarna skulle ge ett annat resultat bör inte uteslutas.  Vi 

har sett att alla vår tre simuleringar får resultat som skiljer sig från varandra. Möjligtvis är det inte så 

värdefullt att slumpa bort hela mätstationer, då det i verkligheten inte sker ett bortfall på detta enbart 

punktvisa sätt. Simulering 3 skulle eventuellt ha kunnat utförts på ett annat sätt den med. Efter att vi 

identifierar samtliga bortfallsmönster applicerar vi dessa slumpmässigt på mätpunkter. Som vi redan har 

nämnt så har olika mätstationer olika vikter (beroende på vilken variansgrupp mätstationen tillhör), så 

alternativt skulle man kunnat utföra appliceringen endast inom variansgrupper, så att mätpuntker med 

tung trafik kunde ge och få bortfallsmönster från andra mätpunkter med tung trafik.  

Variansformeln som analysverktyg 

Vi presenterar variansformeln för �� på sida 7 och diskuterar på sida 8 varför det inte är möjligt att enbart 

använda denna variansformel för att dra slutsatser kring vad som sker med skattningen när bortfallet 

ökar. I analysavsnittet för vi sedan en diskussion kring huruvida skillnaderna i variansen för de 1000 

simulerade  ��  mellan de tre simuleringarna är teoretiskt motiverad. Vi har använt oss av den generella 

variansformeln för att beräkna variansen av de 1000 simulerade  �� , men diskussionen kring 

variansskillnaderna i analysen gjordes med utgångspunkt i just variansformeln för ��. Vi gör denna analys 

och menar att de variansskillnaderna vi ser kan anas även i denna variansformel, då vi i formeln kan se 

vilken effekt bortfallet har på de olika beståndsdelarna i formeln. Formeln används i analysen enbart i 

fråga om varför simulering 1 kan tänkas ha högre varians än de andra och simulering 2 har lägst, samt 

varför simulering 3 har en variansökning som storleksmässigt ligger mellan de andra två. Vi anser att 

användandet av formeln på denna nivå är rimligt. En mer utbredd användning av formeln, eller att 

enbart genomföra analysen med den och inte utföra simuleringar, är dock inte motiverad (som också 

påpekas i inledningen). Det skulle leda till en mycket begränsad analys, då vi inte skulle få någon 

information kring hur stora varianserna är eller de brytpunkter som finns samt att den negativa trenden i 

simulering 3 inte skulle upptäckts. Skulle det däremot vara möjligt att använda variansformeln för �� i 

detta syfte - utan de begränsningar som vi diskuterat - skulle detta ge mer korrekta resultat än de vi har 

kommit fram till genom våra simuleringar.  

Framtida forskning 

Vårt mål med denna uppsats var att undersöka bortfallets effekter på skattningen av trafikarbetets 

förändring 2011/2012. Under arbetets gång har även andra intressanta frågeställningar kommit upp, 

som inte har ingått i vårt syfte. Det skulle bland annat vara intressant att se om våra resultat är unika för 

enbart 2011/2012, eller om man skulle få liknande resultat om man gjorde samma simuleringar för 

andra år. Framförallt är den negativa trenden i simulering 3 intressant att se om den finns under andra år 

också, eller om den är unik för 2011/2012. Detta skulle kunna vara föremål för framtida forskning. 

Utöver detta skulle även de problematiseringar som gjorts här i diskussionsavsnittet gällande imputation 

och andra simuleringsmetoder kunna undersökas närmre. 
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Slutsats 
I denna uppsats har vi undersökt hur bortfall påverkar skattningen av trafikarbetets förändring 

2011/2012. Vi arbetade med ett imputerat datamaterial och utförde tre olika simuleringar med olika 

bortfallstyper (bortfall av mätstationer, bortfall av dygn samt bortfall av bortfallsmönster). Resultatet av 

simuleringarna varierade beroende på vilken typ av bortfall vi arbetade med. För bortfall av mätstationer 

såg vi en stor ökning i variansen när bortfallsandelen ökade, vilket tyder på att detta är en problematisk 

form av bortfall som gör skattningen osäker. Vi ser däremot tydligt att bortfall av slumpmässigt utvalda 

dygn inte stör skattningen nämnvärt, utan variansökningen är mycket liten samtidigt som 

punktskattningen är konstant oavsett bortfallsandel. När vi slutligen undersökte bortfall av 

bortfallsmönster var variansökningen större än vid bortfall av dygn men mindre än vid bortfall av 

mätstationer. Denna storleksordning fann vi stöd för i variansformeln för skattningen. Skattningen för de 

två första simuleringarna var väntevärdesriktiga, medan simulering 3 resulterade i en underskattning av 

R som blev större i takt med att bortfallsandelen ökade. Detta kan bero på att de negativa förändringarna 

inte är jämnt fördelade över året, då vi ser koncentrationer av negativa förändringar under de tidpunkter 

som har lågt bortfall, samt att de negativa förändringarna har mer extrema värden än de positiva 

förändringarna. I och med detta kommer negativa förändringar att bli mer och mer överrepresenterade 

när bortfallet ökar, vilket skulle kunna resultera i den trend vi ser. 

Hur mycket bortfall som kan accepteras är inte självklart. I analysen resonerar vi dock kring att ett 

bortfall över 25-30 procent inte är att rekommendera för någon av bortfallstyperna som vi har arbetat 

med, då detta innebär ökad risk att skatta en positiv förändring istället för en negativ, samt att 

variansökningen för två av simuleringarna blir kraftigare om man överstiger 35 procent bortfall.   
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Bilaga 1: tabeller 
 

Variabel Beskrivning 
PKT_NR Punktlista;  här listas de använda mätpunkterna 
JMF_DAT Året innan: listas alla dagar, timvis, per PKT_NR 
ST_TIDP Tidpunkt (timme): har värden mellan 0-23 
ST_DAT Datum 
FANT_year Antal fordon  innevarande år (trafikflöde vid varje mätstation för varje timme) 
BF_KOD_year Timbortfall för aktuell tidsintervall per mätstation/ innevarande år 
BF_KOD_pyear Timbortfall för aktuell tidsintervall per mätstation/ föregående år 
FANT_pyear Antal fordon föregående år (trafikflöde vid varje mätstation för varje timme) 
FRAC FANT_year/Fant_pyear (kvoten av trafikflödet 2012 och 2011)    
Tabell 3:  Variabler för komplett dataset. 

 
Variabel Beskrivning 

Finstratum_j Här listas alla 83 finstratum 

 Tgj Trafikarbete i finstratum j i variansgrupp g när ramen skapades 

Variansgrupp_g Variansgrupper 

PKT_NR Lista över de mätpunkter som är använda 

MV_PKT_NR Syskon-PKT_NR, när två PKT_NR finns i en finstratum 

Tabell 4: Variabler för dataset 2. 

Andel Bortfall Varians Medelvärde Minimum Median Maximum 

0.01 0.0010 -0.5368 -0.62 -0.54 -0.46 

0.02 0.0020 -0.5401 -0.67 -0.54 -0.40 

0.04 0.0028 -0.5377 -0.72 -0.54 -0.37 

0.05 0.0040 -0.5420 -0.74 -0.54 -0.36 

0.06 0.0050 -0.5439 -0.73 -0.54 -0.32 

0.07 0.0060 -0.5363 -0.77 -0.54 -0.32 

0.08 0.0073 -0.5363 -0.78 -0.54 -0.27 

0.10 0.0090 -0.5389 -0.82 -0.54 -0.27 

0.11 0.0094 -0.5362 -0.83 -0.53 -0.25 

0.12 0.0104 -0.5394 -0.92 -0.54 -0.19 

0.13 0.0131 -0.5344 -0.85 -0.54 -0.14 

0.14 0.0133 -0.5354 -0.88 -0.54 -0.11 

0.16 0.0149 -0.5403 -0.90 -0.54 -0.18 

0.17 0.0170 -0.5370 -0.96 -0.54 -0.12 

0.18 0.0190 -0.5416 -0.94 -0.54 -0.06 

0.19 0.0210 -0.5394 -0.92 -0.54 -0.07 

0.20 0.0215 -0.5383 -0.98 -0.54 -0.09 

0.22 0.0223 -0.5342 -1.00 -0.54 -0.05 

0.23 0.0248 -0.5407 -1.03 -0.55 -0.05 

0.24 0.0255 -0.5441 -0.97 -0.54 -0.03 

0.25 0.0268 -0.5411 -1.15 -0.54 0.02 

0.27 0.0304 -0.5387 -1.01 -0.54 0.06 

0.28 0.0325 -0.5501 -1.05 -0.56 0.07 
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Andel 
bortfall 

Varians Medelvärde Minimum Median Maximum 

0.05 0.0002 -0.5366 -0.57 -0.54 -0.50 

0.10 0.0004 -0.536 -0.60 -0.54 -0.47 

0.15 0.0006 -0.5355 -0.61 -0.54 -0.45 

0.20 0.0008 -0.537 -0.62 -0.54 -0.44 

0.25 0.0011 -0.538 -0.63 -0.54 -0.43 

0.30 0.0013 -0.5372 -0.65 -0.54 -0.42 

0.35 0.0018 -0.5349 -0.68 -0.54 -0.38 

0.40 0.0022 -0.5375 -0.67 -0.54 -0.40 

0.45 0.0029 -0.5367 -0.69 -0.54 -0.37 

0.50 0.0036 -0.5395 -0.75 -0.54 -0.32 

Tabell 6: Varians, medelvärde, minimum, median och maximum för samtliga bortfallsandelar för simulering 2. 

 

 

 

 

0.29 0.0308 -0.5514 -1.13 -0.54 0.02 

0.30 0.0360 -0.5449 -1.06 -0.55 0.04 

0.31 0.0379 -0.5593 -1.11 -0.56 -0.02 

0.33 0.0385 -0.5456 -1.18 -0.55 0.11 

0.34 0.0426 -0.5482 -1.19 -0.55 0.09 

0.35 0.0408 -0.5593 -1.14 -0.57 0.14 

0.36 0.0441 -0.5618 -1.36 -0.56 0.02 

0.37 0.0479 -0.5402 -1.28 -0.54 0.19 

0.39 0.0478 -0.5403 -1.21 -0.53 0.07 

0.40 0.0558 -0.5550 -1.30 -0.56 0.22 

0.41 0.0543 -0.5536 -1.24 -0.56 0.43 

0.42 0.0612 -0.5425 -1.31 -0.55 0.11 

0.43 0.0599 -0.5615 -1.26 -0.56 0.25 

0.45 0.0704 -0.5411 -1.49 -0.55 0.14 

0.46 0.0718 -0.5637 -1.33 -0.57 0.24 

0.47 0.0716 -0.5532 -1.32 -0.56 0.28 

0.48 0.0742 -0.5501 -1.31 -0.56 0.26 

0.49 0.0814 -0.5404 -1.37 -0.54 0.41 

0.51 0.0813 -0.5451 -1.52 -0.54 0.16 

Tabell 5: Varians, medelvärde, minimum, median och maximum för samtliga bortfallsandelar för simulering 1. 
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Andel bortfall Varians Medelvärde Minimum Median Maximum 

0.05 0.0021 -0.5431 -0.69 -0.54 -0.38 

0.10 0.0044 -0.5546 -0.77 -0.55 -0.34 

0.15 0.0069 -0.5569 -0.85 -0.56 -0.24 

0.20 0.0102 -0.5665 -0.89 -0.57 -0.18 

0.25 0.0144 -0.5714 -1.06 -0.57 -0.12 

0.30 0.0196 -0.5869 -1.05 -0.59 0.00 

0.35 0.0227 -0.6010 -1.08 -0.60 -0.04 

0.40 0.0311 -0.6079 -1.16 -0.61 0.19 

0.45 0.0355 -0.6281 -1.33 -0.63 0.03 

0.50 0.0459 -0.6424 -1.41 -0.64 0.00 

Tabell 7: Varians, medelvärde, minimum, median och maximum för samtliga bortfallsandelar för simulering 3. 
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Bilaga 2: figurer 

 

Figur 10: Fördelning av bortfall under 2011. 

 

 

Figur 11: Fördelning av bortfall under 2012. 

 


