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Abstract

Trend analysis of climate indicators by regression
methods

Elisabeth Westerlund

The discussion about climate change and how it 
affects the earth has existed for years and is still 
ongoing. The European Climate & Assessment Project 
conveys data related to climate, which has been used 
in this thesis to investigate climate changes.

The aim of this thesis was to investigate trends in 
time series for specific indicators and stations. The 
climate indicator Consecutive Summer Days was 
chosen and the stations Stockholm and Munich were 
investigated. The main focus has been on the 
statistics used in this thesis to investigate the aim of 
the study. Conclusions regarding an appropriate 
distribution for the data and independence in the 
explanatory variable were necessary to conclude with 
statistical methodology. To reach the conclusions the 
Negative Binomial Distribution was fitted. An 
assumption about independence in the explanatory 
variable was also made. Regression modelling could 
therefore be performed at data to investigate possible 
trends. The results from the study demonstrate an 
ascending trend in the chosen indicator in both 
Stockholm and Munich. This master thesis is a 
contribution to the climate research. The 
methodology used and the results gained can be used 
to support future studies within the climate research 
or other areas.
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Sammanfattning 
Data samlas in inom en rad olika samhällsområden. Ett av dessa områden är klimat. 
Under de senaste åren har diskussionen om klimatförändringars existens och dess 
påverkan på vår jord varit högst aktuell och intresseväckande. European Climate & 
Assessment Project förmedlar data kring klimat och deras data har använts i detta 
arbete för att komma ett steg närmare en sanning kring klimatförändringar. 

Detta examensarbete är ett bidrag till klimatforskningen. Syftet var att undersöka 
trender i tidsserier för vald indikator och stationer. Indikatorn Consecutive Summer 
Days valdes och stationerna Stockholm och München undersöktes. Det största fokuset 
och tiden i arbetet har lagts på den statistik som använts för att undersöka syftet. För 
att kunna undersöka trender var slutsats kring lämplig fördelning för data samt 
oberoende i den förklarande variabeln nödvändigt att säkerställas med statistiska 
metoder. För att komma fram till slutsatsen anpassades den Negativa 
Binomialfördelningen. Ett antagande om oberoende i den förklarande variabeln kunde 
även göras. Regressionsmodeller kunde därmed anpassas på data för att undersöka 
eventuella trender.  

Resultaten visade en uppåtgående trend i den valda indikatorn i både Stockholm och 
München. Det var dock inte möjligt att dra en slutsats kring om denna trend är naturlig 
eller om den beror på människans konsumtion av jordens resurser. Det var inte heller 
möjligt att dra en generell slutsats kring klimatförändringar då arbetet enbart 
undersöker en indikator på två stationer. Metoden som använts och resultaten som 
genererats kan dock användas som ett stöd i framtida studier inom klimatforskning 
eller annat intressant område.  

 

Nyckelord: regressionsmodell, räknedata, regressionsanalys 
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1. Inledning 
Datainsamling görs inom många olika samhällsområden. Detta framkommer tydligt på 
Statistiska Centralbyråns (SCB) hemsida. SCB är en myndighet som samlar in data 
och även analyserar den för att förenkla beslutsfattande, debatt och forskning. I deras 
offentliga databaser kan privatpersoner tillgodogöra sig statistik inom en rad olika 
områden [1]. Deras datainsamling har möjliggjort för forskare och övriga intressenter 
att använda data i syfte att utföra exempelvis forskning inom de olika 
samhällsområdena. Dock är inte SCB den enda organisationen som samlar in data för 
beslutsfattande, debatt och forskning. En annan organisation som samlar in data är 
European Climate Assessment & Dataset Project. De samlar in klimatdata ifrån 
tusentals stationer i Europa [2], vilket möjliggör för intressenter att undersöka klimat.  

Ett stort samtalsämne under de senaste årtiondena har varit klimatförändringar. Det 
sker förändringar i våra ekosystem, såsom att isen på Grönland och Antarktis smälter 
och att medeltemperaturen i våra världshav har ökat de senaste 45 åren [3]. De flesta 
klimatforskare är övertygade att dessa trendförändringar sker på grund av människans 
konsumtion av jordens resurser [4].  

Klimatet har historiskt sett förändrats regelbundet. Det har tagit flera tusen år för dessa 
förändringar att ske för att sedan återigen förändras. Klimatet har förändrats på grund 
av att exempelvis avståndet till solen har varierat och kontinenternas rörelser. Dessa 
förändringar har skett naturligt och människan kan inte påverka dessa. Dock så har 
medeltemperaturen enligt Världsnaturfonden WWF de senaste årtiondena ökat 
betydligt snabbare än vad det tidigare gjort och vad som därför kan anses vara 
naturliga förändringar [5].  

Enligt European Commission [6] är ett av det största miljö, sociala och ekonomiska 
hoten som vår planet idag står inför klimatförändringar och dess påverkan på vår 
planet. Enligt dem så finns det ingen tvekan om att människan har påverkat dessa 
förändringar och att detta är ett internationellt viktigt problem. Människans 
konsumtion rubbar naturens balans och vi ser därför allt snabbare klimatförändringar 
[7]. Enligt Världsnaturfonden WWF [8] har människan prioriterat ekonomin, vilket 
har skett på bekostnad av naturen. De antyder att om vi fortsätter slösa på jordens 
resurser så kommer detta även så småningom att spegla sig negativt i den ekonomiska 
och sociala utvecklingen. 

Det finns dock de som antyder att det inte finns några bevis för människans påverkan 
på klimatförändringar. Pattenger [9] antyder i sin bok att klimatförändringar inte är 
någon objektiv sanning och att man inte har bevisat dess existens. Författaren menar 
att klimatförändringar kan ses som en social konstruktion utan bevis där mäktiga 
aktörer och normer har format processen för klimatförändringspolitiken.  

Det finns som synes olika åsikter kring om klimatförändringar existerar samt om 
människans beteende är orsak till dessa. Klimatförändringar och dess existens är ett 
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intresseväckande ämne och detta examensarbete har därför syftat till att undersöka 
detta. Dock utifrån ett statistiskt perspektiv. Regressionsmodeller har anpassats för att 
undersöka trender inom ett avgränsat område inom klimatforskningen. En slutsats 
kring om klimatförändringar existerar eller inte kan inte dras utifrån detta arbete. Dock 
är det ett väldigt intressant ämne och desto fler forskare och intressenter som 
undersöker detta, desto närmare ett svar kan vi komma. För att undersöka 
klimatförändringar utifrån ett statistiskt perspektiv så finns det ett flertal olika 
indikatorer att undersöka på tusentals olika stationer runt om i världen. Det var en 
omöjlighet att inkludera samtliga i detta examensarbete. Arbetet avgränsades till att 
inkludera en klimatindikator på två olika stationer i Europa. Att undersöka trender i en 
klimatindikator på valda stationer kan inte ge ett internationellt svar på den komplexa 
frågan om klimatförändringar existens. Det kan dock ge indikation på om de existerar 
inom den valda indikatorn och stationerna.  

Detta examensarbete har alltså en klimatforskningsrelevans. Det största fokuset i 
arbetet har varit på den statistiska metodik som tillämpats för att besvara syftet. Den 
största utmaningen har varit användningen av lämplig data och statistik. Allt arbete har 
dokumenterats noggrant och det som inte finns löpande i arbete har bifogats som 
bilagor. Detta möjliggör för framtida upprepningar av studien med räknedata inom 
andra samhällsområden alternativt med andra klimatindikatorer av räknenatur. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns trendförändring i en 
klimatindikator på två europeiska stationer med hjälp av regressionsmodeller. För att 
komma underfund med detta behövdes ett antal frågeställningar besvaras. De största 
utmaningarna för att besvara syftet var av statistisk art. För att besvara syftet har 
följande frågeställningar besvarats. 

§ Vilken fördelning är lämplig för att anpassa modeller enligt vald indikator och 
stationer? 

§ Finns det något beroende i den förklarande variabeln för vald data? 
§ Hur anpassas regressionsmodeller för data? 

1.2 Förutsättningar och avgränsningar 

Den grundläggande utmaningen med detta examensarbete var tillgången till lämplig 
data för att utföra regressionsmodeller. Ett antagande innan arbetet påbörjades var att 
data som undersöktes skulle vara räknedata. I den databas som använts med 
klimatindikationer finns ett dussintal indikatorer och för varje indikator finns tusentals 
stationer. En stor utmaning i arbetet var därför att gå igenom data för att komma 
underfund med lämplig indikator och lämpliga stationer. De flesta stationer hade 
många saknade data och det fanns inte data tillräckligt långt tillbaka i tiden för att en 
analys skulle vara lämplig att utföra. Att hitta lämplig räknedata var därmed en 
långdragen process som tog upp mycket av tiden de första veckorna under detta arbete.  
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Det vore som nämnts en tidskrävande process att anpassa regressionsmodeller på 
samtliga indikatorer och stationer som ansågs lämpliga. Arbetet har därför begränsats 
till att endast undersöka en indikator även om många fler skulle kunna undersökas. 
Resultatet från detta arbete är därför begränsat och kan endast användas för att dra 
slutsatser om just den valda indikatorn på de valda stationerna. Resultatet från denna 
studie kan därmed inte användas för att dra några generella slutsatser om 
klimatförändringar. Dels då det enbart är en indikator som har undersökts dels då, som 
nämnts i inledningen, klimatförändringar sker naturligt. Data som använts i denna 
studie sträcker sig cirka 150 år tillbaka i tiden. Det är inte möjligt att dra en slutsats 
kring huruvida eventuella upptäckta förändringar enligt detta arbete är naturliga eller 
om de är orsakade av människans beteende.  

Programvaran R har används för att utföra de statistiska analyserna. För att förbättra 
läsbarheten har inte R-kod placeras löpande i texten. All R-kod finns i bilaga 1 medan 
samtliga matematiska formler, tabeller och grafer har redovisats löpande i rapporten.  

2. European Climate Assessment & Dataset   
Detta kapitel ägnas åt att kort redogöra information om datakällan samt vad för slags 
data som använts i arbetet.  

Data som använts i detta examensarbete är hämtat från European Climate Assessment 
& Dataset. Detta är en organisation som presenterar information om extrema klimat, 
förändringar i väder men även daglig data som behövs för att analysera extrema 
klimat. Projektet startade 1998 och idag ingår 62 länder i Europa i datainsamlingen 
och de får finansiellt stöd från bland annat Europeiska kommissionen. De får 
klimatdata från 10 388 stationer. Av dessa är 77 % tillgänglig för offentligheten via 
deras hemsida [10].   

I arbetet har klimatindikationer undersökts som finns tillgänglig via European Climate 
Assessment & Dataset hemsida. En indikator fås vanligtvis genom att en observation 
sätts in i en matematisk formel som beräknar dess värde. En indikator används till att 
bland annat se och undersöka trender. Indikatorer som berör klimat kan användas till 
att informera vid beslutsfattande, planerande, peka ut svagheter samt vara av nytta vid 
resursförvaltning [11]. I detta arbete studerades en klimatindikator vid två olika 
stationer. 
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3. Metod och teori 
I detta avsnitt kommer det tillvägagångssätt som används för att avgöra om det finns 
en trend i den valda klimatindikatorn vid två stationer beskrivas. Även den teoretiska 
bakgrunden som behövs beskrivs i detta avsnitt. I figur 1 presenteras en 
sammanfattning av metodansatsen, vilken kommer följas i detta arbete.  

 

Figur 1. Metodansats för att anpassa regressionsmodeller för trendanalys av en 
klimatindikator vid två stationer i Europa. 

I avsnitt 3.1 beskrivs hur valet av data som studeras i denna studie valdes, det vill säga 
hur valet av klimatindikator samt stationer utfördes. I avsnitt 3.2 redogörs hur 
sammanställning och bearbetning av data utfördes. I avsnitt 3.3 beskrivs 
tillvägagångssättet för att med hjälp av statistiska metoder avgöra om det finns någon 
trend i data. 

3.1 Val av data 

Initialt skulle valet av data att undersöka i arbetet bestämmas. Det var på förhand 
redan bestämt att räknedata skulle användas. Räknedata är icke-negativa heltal utan en 
övre gräns [12, p.1]. Utmaningen låg därmed i att avgöra vilken räknedata som ansågs 
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intressant och lämplig för arbetet. Detta i sig var en komplicerad och långdragen 
process som behövde undersöka om de intressanta indikatorerna var lämpliga för att 
anpassa regressionsmodeller. För att komma underfund med vilken data som skulle 
undersökas utfördes en litteraturstudie. I avsnitt 3.1.1 beskrivs hur val av 
klimatindikatorer gjordes, i 3.1.2 framkommer hur val av stationer gjorts och i 3.1.3 
redogörs för vald data. 

3.1.1 Klimatindikator 

Första steget i valet av data var att välja klimatindikator. I den databas som fanns 
tillhanda fanns det ett flertal intressanta indikatorer för att undersöka statistiska 
förändringar i klimat. När ett antal indikatorer som ansågs intresseväckande hade valts 
ut påbörjades arbetet med att avgöra om dessa var lämpliga för att anpassa 
regressionsmodeller. För varje indikator så undersöktes lämpligheten av data på ett 
antal olika stationer. Det som undersöktes främst var datakvaliteten. Tidsserierna 
skulle helst sträckta sig flera decennier bakåt i tiden, gärna uppemot ett sekel, och 
antalet missade data skulle vara minimalt. Är tidsserien för kort eller om det finns 
många missade data så blir tillförlitligheten av de resultat som fås från analysen 
svagare [13].  

3.1.2 Stationer 

Efter att en specifik klimatindikator hade valts så påbörjades arbetet med att undersöka 
lämpliga stationer för att anpassa regressionsmodeller. Data från olika stationer 
undersöktes på detaljnivå utifrån tidsseriens längd och antalet saknade värden. Finns 
ett måttligt antal saknade värden behöver inte detta ha någon påverkan på metodens 
giltighet så länge de saknas slumpmässigt. Det får inte finnas yttre omständigheter 
som orsakat att dessa data saknas. Saknas ett fåtal data kan dessa exkluderas från 
analysen. Det togs även i beaktandet att de flesta värden skulle vara under femton. 
Detta då vid räknedata utgår man vanligtvis ifrån ett antagande om Poissonfördelning. 
Är för många värden över femton medför det ett antagande om approximativ 
normalfördelning och metodiken med Poissonfördelningen blir onödig.  Finns det 
avvikande värden som misstänks felaktiga kan dessa uteslutas annars bör de finnas 
med i den statistiska analysen [13]. Stationer valdes utifrån dessa kriterier.  

3.1.3 Vald data 

Den klimatindikator som valdes var Consecutive Summer Days, CSU, vilket kan 
översättas som antalet på varandra maximalt följande dagar med temperatur högre än 
25 grader. Denna indikator valdes då den indikerade bra datakvalitet men även då den 
ger intressanta indikationer på om värmeböljor har blivit vanligare. Detta då SMHIs 
definition av värmebölja är: ”en sammanhängande period då dygnets högsta 
temperatur överstiger 25 grader minst fem dagar i sträck”[14]. Enligt denna definition 
råder därmed inte värmebölja under perioder med ovanligt höga vintertemperaturer. 
De betecknas istället som ”ovanligt milt väder”, eller ”för årstiden höga temperaturer”. 
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En värmebölja definieras inte på samma sätt i olika länder och klimatzoner. Sverige är 
ett förhållandevis kallt land och därmed anpassat till kalla förhållanden. Effekter av 
värme märks därför vid lägre temperaturer än i länder anpassade till värme [14].  

Två stationer valdes, Stockholm och München-Bogenhausen. München-Bogenhausen 
kommer hädanefter benämnas som München. Stockholm valdes då inga data saknades 
under den tillgängliga tidsperioden, tidsserien sträckte sig tillbaka till 1859 samt då 
enbart ett fåtal värden översteg femton. München valdes då det enbart fanns ett saknad 
data, år 1945, tidsserien sträckte sig tillbaka till 1880 och även för denna tidsserie 
översteg endast ett fåtal värden femton. Det var även intressant att välja München som 
den andra stationen då denna stad ligger långt söderut i jämförelse med Stockholm. 
Hade två städer valt som geografiskt ligger nära varandra så hade utgången av 
trendanalysen med stor sannolikhet sett liknande ut för båda stationerna. Den 
definition för värmebölja som getts enligt SMHI var dock inte tillämpbar på München 
då denna stad bör ha en högre tröskel för vad som kan anses som värmebölja. Det vad 
dock fortfarande av intresse att undersöka klimatindikatorn CSU för denna stad för att 
se eventuella trendförändringar. 

 

Figur 2. Karta över Europa med de valda stationerna för att anpassa 
regressionsmodeller. 

I figur 2 ovan presenteras de valda stationerna i detta arbete.  
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3.2 Bearbetning och sammanställning av data 

Denna studie har använt sig av data från Stockholm och München för att undersöka 
trender i indikatorn CSU. För att möjliggöra och förenkla analysprocessen har data 
först bearbetats och sammanställts. I detta arbete har den statistiska programvaran R 
används för att sammanställa och analysera data. I avsnitt 3.2.1 beskrivs hur data blev 
bearbetad för import till programvaran R. I 3.2.2 presenteras sammanställningen av 
data till en tidsserie och i avsnitt 3.2.3 presenteras sammanställningen av data till ett 
histogram. 

3.2.1 Import av data till programvaran R 

För att kunna importera data till den valda statistiska programvaran R behövde 
datafilen rensas. All information i textfilen som inte var data raderades. Programvaran 
R fick sedan välja ut det data som var relevant för denna studie, vilket var det årliga 
räknedata av vald klimatindikator CSU. Programvaran extraherade värdena för det 
årliga antalet på varandra maximalt följande dagar med temperatur högre än 25 grader. 
Detta gjordes för de två valda stationerna. I bilaga 1 redogörs för hur de relevanta data 
för studien importerats från textfilerna till R för att möjliggöra arbetet. I figur 3 och 4 
ges sammanställning av data i tidsordning för Stockholm respektive München. 

 

Figur 3. Räknedata för Stockholms tidsserie från 1859 till 2014 

 

Figur 4. Räknedata för München tidsserie från 1880 till 2014 (saknat värde år 1945) 

Det är alltså dessa värden som använts för att avgöra om det finns trend för den valda 
indikatorn vid stationerna Stockholm och München. 
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3.2.2 Tidsserie 

Vid statistiska analyser så är vanligtvis ordningen av urvalet av en population som 
undersöks inte av relevans. Detta är dock inte fallet vid en tidsserieanalys. En tidsserie 
är en sekvens av värden ordnade efter en tidsparameter, som i detta fall är årtal. De 
flesta klassiska statistiska tekniker är inte av relevans i detta fall då ordningen av data 
är viktig, vilket medför att alternativa statistiska tekniker bör tillämpas. Vid avläsning 
av årlig data fås diskreta tidsserier. I tidsserieanalys är målet att dra slutsatser om 
egenskaper hos den stokastiska processen genom att konstruera en modell utifrån 
observerade värden. Denna modell kan användas till att testa hypoteser om processen 
och att förutse framtida värden [15, sid.1-2].  

Innan statistiska beräkningar utfördes på data togs grafiska diagram över tidsserierna 
fram. Detta för att få en översikt över hur data fördelades över tiden. För att kunna dra 
en generell slutsats om trend räcker det inte att enbart studera diagrammet. Det gav 
dock en ökad förståelse för data och en överblick över tidsserien.  

Nedan presenteras grafiska presentationer av tidsserierna för Stockholm och München. 
Hur dessa togs fram i programvaran R kan avläsas i bilaga 1. 

 

Figur 5. Tidsserie av ”Consecutive summer days” i Stockholm 
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Figur 6. Tidsserie av ”Consecutive summer days” i München 

En slutsats kring eventuell trend i data kan inte dras genom att enbart studera figur 5 
och 6. Det behövdes därför göras noggranna statistiska analyser för att komma 
underfund med om det fanns eventuella trender i data. 

3.2.3 Stolpdiagram  

För att få en tydlig grafisk överblick över hur fördelningen av data fördelade sig så 
togs stolpdiagram fram. Nedan redovisas stolpdiagram över Stockholm respektive 
München data. 

 
Figur 7. Stolpdiagram över Stockholmsdata 
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Figur 8. Stolpdiagram över Münchendata 

I München så befann sig den största frekvensandelen mellan fem och tio. Detta 
innebär att antalet på varandra maximalt följande dagar med temperatur högre än 25 
grader i normalfallet sker mellan fem och tio gånger per år. Det sker alltså oftare i 
München än i Stockholm. Stockholm befinner sig geografiskt längre norrut och därför 
bör klimatindikatorn inte nå värden mellan fem och tio lika ofta i Stockholm som i 
München.  

3.3 Statistisk analys av data 

När data var bearbetad och sammanställd kunde det statistiska analysarbetet påbörjas 
för att komma underfund med om det fanns trend i den valda klimatindikatorn på de 
valda stationerna. 

Innan analysarbetet kunde påbörjas var det viktigt att vara medveten om vad för slags 
data som skulle analyseras. Detta för att kunna avgöra vilken fördelning som skulle 
användas. I detta arbete var det på förhand bestämt att räknedata skulle analyseras. För 
räknedata är Poissonfördelningen vanligtvis den första fördelningen som testas för att 
undersöka lämplig fördelning för data. Fördelningens lämplighet måste dock testas 
och är antagandet om en Poissonfördelning inte lämplig så ska annan lämplig 
fördelning undersökas. Den Negativa Binomialfördelningen är i normalfallet lämplig 
att pröva därefter [16].  

Teori och metod för Poissonfördelningen och dess lämplighet kan avläsas i avsnitt 
3.3.1 och 3.3.2. Teori och metod för annan lämplig fördelning, Negativa 
Binomialfördelningen, kan avläsas i avsnitt 3.3.3 och 3.3.4. I avsnitt 3.3.5 beskrivs hur 
oberoende i den förklarande variabeln testades. I 3.3.6 beskrivs hur anpassning av en 
regressionsmodell utfördes och hur dess lämplighet avgjordes. 
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3.3.1 Poissonfördelning 

Eftersom data som undersöktes i detta arbete var räknedata var antagandet om 
Poissonfördelning utgångspunkten. Ett viktigt karaktärsdrag för Poissonfördelningen 
är att medelvärde och varians ska anta samma värde lambda ( ). Detta benämns 
likaspridning. Antar variansen ett större värde än medelvärdet benämns detta 
överspridning. Underspridning infaller när medelvärdet är större än variansen. För att 
en tidsserie ska kunna antas vara Poissonfördelad är det därför nödvändigt att utföra 
ett statistiskt test för att undersöka Poissonfördelningens lämplighet för data och 
därmed likaspridning [12, sid.8].  

Medelvärde och varians för tidsserierna beräknades. Hur dessa togs fram kan avläsas i 
bilaga 1 med R-kod. I tabell 1 kan de beräknade värdena avläsas. 

Tidsserie Medelvärde  Varians  Kvot /  

Stockholm 5.05 15.61 3.09 

München 8.28 12.26 1.48 

Tabell 1. Medelvärde, varians samt kvot för respektive tidsserie 

Medelvärde och varians antog olika värden för båda tidsserierna. Detta medförde att 
för båda tidsserierna fanns det en antydan till att Poissonfördelning inte var lämplig 
fördelning för att utföra regressionsmodellerna. I Stockholmsserien var variansen tre 
gånger så hög som medelvärdet. I idealfallet bör faktorn vara ett då detta medför att 
medelvärdet antar samma värde som variansen. Dock behövde detta undersökas 
noggrannare för att kunna fatta ett statistiskt säkerställt beslut om att 
Poissonfördelningen var olämplig för data. För att påbörja arbetet med att undersöka 
Poissonfördelningens lämplighet för tidsserierna var utgångspunkten fördelningens 
definition.  

Låt X vara en slumpvariabel med en diskret fördelning. X har en Poissonfördelning 
med parameter 𝜆, som skrivs X~Poisson(𝜆) om och endast om sannolikhetsfunktionen 
att observera k händelser är som följande: 

,   

Formel 1, Poissonfördelningens sannolikhetsfunktionen 

där X är slumvariabeln, k är antalet händelser samt 𝜆 är fördelningsparametern [12, 
sid.8] 

λ

µ σ 2 σ 2 µ

P(X = k) = e
−λλ k

k!
, λ ∈ℜ+ k = 0,1, 2,...
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För att få fram den förväntande frekvensen för ett visst k multipliceras 
sannolikhetsfunktionen med totala antalet observationer. Förväntande frekvensen  
beräknas enligt följande: 

= totalt antal observationer   

Formel 2, Förväntad frekvens för Poissonfördelningen 

Det var av intresse att räkna ut förväntad frekvens enligt Poissonfördelningen för varje 
k då observerad frekvens enligt data kan avläsas i histogrammen i figur 7 och figur 8 
för respektive tidsserie. Den uträknade frekvensen möjliggjorde en jämförelse mellan 
den uträknade förväntade frekvensen med den observerade frekvensen enligt 
histogram. Vid idealfallet bör den förväntande frekvensen enligt Poissonfördelningen 
ge samma värde som observerad frekvens för varje k [12, sid 118]. 

Uträkningen av förväntad frekvens för varje k gjordes med statistisk programvara. 
Detaljer kring detta kan avläsas i det nedan följande avsnittet med goodness-of-fit test 
för Poissonfördelning.  

3.3.2 Goodness-of-fit test för Poissonfördelning  

För att kunna utvärdera lämplighet av en anpassad fördelning till observerad data är 
goodness-of-fit tekniker användbara [17]. Det finns ett flertal goodness-of-fit test som 
är lämpliga för olika slags data och olika antaganden om fördelning. 

Programvaran R användes för ändamålet i detta arbete och ett goodness-of-fit test för 
diskret data, goodfit, användes. Paketet vcd behövde dock först importeras till R för att 
kunna använda testet. Detta goodness-of-fit test ansågs lämpligt att använda för test av 
Poissonfördelning då det inte var nödvändigt att anpassa regressionsmodellen innan 
testet utfördes. Testet tog även fram observerat och förväntat värde för data för varje k. 
Detta gjorde det möjligt att jämföra dessa värden.  

För att beräkna förväntade värden enligt Poissonfördelningen specificerades i R att 
goodfit skulle använda sig av Maximum-likelihood metoden. Detta är den vanligaste 
metoden för att estimera räknedata enligt en viss fördelning. Metoden tar fram de 
förväntade frekvenserna genom att sannolikheten maximeras att den specificerade 
modellen har genererats av den antagna fördelningen [12, sid. 77].  

I bilaga 1 med R-kod kan koden avläsas för hur goodness-of-fit testet utfördes och hur 
p-värde genererades. I detta arbete antogs signifikansnivån 0.05. Antagande om 
Poissonfördelning kunde förkastas om ett p-värde mindre än 0.05 genererades enligt 
testet. Då var det nödvändigt att testa nästkommande fördelnings lämplighet, den 
Negativa Binomialfördelningen. Var p-värdet större än 0.05 kunde ett antagande om 
Poissonfördelningen inte förkastas och Poissonfördelningen kunde därmed användas 
för att anpassa regressionsmodell för tidsserie[18].  

f

f (X = k) × P(X = k)
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3.3.3 Negativ Binomialfördelning 

Vid de fall då Poissonfördelningen inte anses vara en lämplig fördelning för räknedata 
behövs annan lämplig fördelning undersökas. Huvudalternativet till 
Poissonfördelningen är den Negativa Binomialfördelningen. Poissonfördelning anses 
olämplig då variansen är större än medelvärdet. I den Negativa Binomialfördelningen 
är detta normen [12, sid.21]. Fördelen med den Negativa Binomialfördelningen 
gentemot Poissonfördelningen är att den introducerar en extra parameter, theta (θ ), 
vilket medför flexibilitet för att modellera variansfunktionen och detta speciellt vid 
överspridning [12, sid.22]. Utgångspunkten för att påbörja arbetet med att undersöka 
den Negativa Binomialfördelningens lämplighet var dess definition.  

En slumvariabel X är Negativ Binomialfördelad och skrivs X ~ Negbin( ), om 
sannolikhetsfunktionen ges av: 

 

Formel 3, Negativa Binomialfördelningens sannolikhetsfunktion  

där k=0,1,2… är antalet händelser, 0 och beskriver överspridningen och () 
är Gammafunktionen.  

Gammafunktionen ges av: 

 

Formel 4, Gammafunktionen 

där s > 0. 

Förväntat värde ges av: 

E(X)=  

Formel 5, Förväntat värde för Negativa Binomialfördelningen 

Variansen ges av:  

V(X)=  

Formel 6, Variansen för Negativa Binomialfördelningen 

I formel 6 för variansen så kan parametern θ  påverkan på överspridningen urskiljas. 
Då , så överträder variansen av den Negativa Binomialfördelningen sitt 

α,θ

P(X = k) = Γ(α + k)
Γ(α)Γ(k +1)

( 1
1+θ

)α ( θ
1+θ

)k

α ≥ θ ≥ 0 Γ

Γ(s) = zs−1e−z dz
0

∞

∫

αθ

αθ(1+θ ) = E(X)(1+θ )

θ ≥ 0
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förväntande värde, vilket kan urskiljas genom att sätta in ett värde för θ  i formel 5 och 
formel 6. När så minskar överspridningen [12, sid. 20-21]. 

Lämplighet av Negativa Binomialfördelningen för tidsserierna undersöktes med ett 
goodness-of-fit test som beskrivs i nästkommande avsnitt. 

3.3.4 Goodness-of-fit test för Negativa Binomialfördelningen 

Det goodness-of-fit test som utfördes för Poissonfördelningen var inte lämpligt att 
utföra på denna fördelning. Detta då testet inte tog hänsyn till parametern θ , som 
reglerar överspridningen. Ett test som inkluderar denna parameter behövde därför 
utföras.  

För att kunna utföra ett goodness-of-fit test som inkluderade parametern θ 	  behövde en 
generaliserad linjär Negativ Binomialmodell anpassas. Paketet MASS importerades 
till R för att kunna anpassa denna generaliserade modell. Denna modell tar fram ett 
värde för parametern θ . 

För att undersöka fördelningens lämplighet användes goodness-of-fit testet, 
Deviansen. Detta test används för att jämföra två modeller. I regel så medför ett stort 
värde på deviansen en förenklad modell [19, sid.281]. Deviansen mäter skillnaden 
mellan maximum log-likelihood som är uppnåbar och log-likelihood som faktiskt är 
uppnådd med modellen som undersöks. Deviansen har en approximativt chi-
kvadratisk fördelning [12, sid.119].  

I bilaga 1 med R-kod kan koden avläsas för hur detta goodness-of-fit testet utfördes 
och hur p-värde genererades. P-värdet användes för att kunna avgöra om Negativ 
Binomialfördelningen var lämplig eller inte. I detta arbete antogs signifikansnivån 
0.05. Generades ett p-värde lägre än 0.05 kunde den Negativa Binomialfördelningen 
förkastas. Ett p-värde större än 0.05 medförde att den Negativa Binomialfördelningen 
inte kunde förkastas och att denna fördelning därmed var lämplig att anpassa 
regressionsmodeller för tidsserierna.  

3.3.5 Oberoendetest 

Då fördelningarna hade bestämts för data behövdes oberoende i den förklarande 
variabeln undersökas. Detta undersöktes i detta arbete med två metoder, ACF och ett 
Ljung-Box test. Dessa test bygger på begreppen kovarians och korrelationskoefficient. 
Dessa begrepp definieras därför först i detta avsnitt.  

För slumpvariabler är en viktig aspekt huruvida två variabler X och Y påverkar 
varandra. Detta kan också benämnas beroende mellan variablerna och kan kvantifieras 
på ett flertal sätt. De vanligaste måtten är dock kovarians och korrelationskoefficienten 
[20, sid. 121]. 

Kovarians är ett mått på korrelation mellan X och Y och beräknas 

θ→ 0
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Formel 7, Kovarians 

där X och Y är slumpvariabler och samt  är förväntade värden för X respektive 

Y. 

Korrelationskoefficienten definieras som: 

    

Formel 8, Korrelationskoefficienten 

där C(X,Y) är kovarians och  samt  är standardavvikelsen för X respektive Y. 

ACF 

För att kunna utföra regressionsmodeller på räknedata är det viktigt att det inte finns 
något beroende i den förklarande variabeln i en tidsserie [18]. Vid tidsserieanalyser är 
det beroendet mellan ett värde i tidsserien och dess föregående värde som är av 
intresse. Korrelationskonceptet generaliseras därmed till autokorrelation [21, sid. 24]. 
För att kunna säkerställa ett oberoende krävs det att variabeln och dess föregående 
värden inte har någon seriell korrelation emellan sig och autokorrelationsfunktionen 
beräknar därmed detta [21, sid.330]. Finns ingen seriell korrelation i tidsserien så 
definieras den som vitt brus [22, sid. 416]. 

Autokorrelation beräknas enligt följande formel:  

   

Formel 9, Autokorrelationen 

där  är ett värde i tidsserien och  är lag ( ) värden bakåt i tiden.  

Då =0 gäller alltid =1, då korrelationen mellan en tidpunkt och sig själv alltid är 
1. [21, sid.26]. 

Autokorrelationen beräknades för ökade värden på . Detta gjordes med hjälp av 
programvaran R, som tog fram en grafisk presentation av autokorrelationen för ökade 
värden på . Hur detta utfördes kan urskiljas i bilaga 1. 

För att tidsserien skulle kunna definieras som vitt brus så krävdes det att 95 % av 
urvalets autokorrelation låg mellan  där n är antalet observationer i 
tidsserien [18].  

C(X,Y ) = E((X −µx )(Y −µY ))

µx µy

ρ(X,Y ) =C(X,Y )
σ xσ y

σ x σ y

ρ =
Cov(rt, rt− )
Var(rt )Var(rt− )

=
Cov(rt, rt− )
Var(rt )

=
γ
γ0

rt rt− 

 ρ0





±1.96 / n
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Ljung-Box test 

En anpassad modell måste utvärderas noggrant för att undersöka eventuell olämplighet 
för modellen [21, sid.44]. För att ytterligare undersöka eventuellt beroende i den 
förklarande variabeln så utfördes ett Ljung-Box testet. Detta test undersöker en 
hypotes om oberoende i den förklarande variabeln genom att inkludera m antal lag i 
testet [21, sid.27]. Detta som komplement till att enbart undersöka autokorrelationen 
för vartdera laget som görs i autokorrelationstestet. 

Teststorheten för Ljung-Box är som följer:  

Q(m) = n(n+ 2) p
2

n− =1

m

∑
 

Formel 10. Ljung-Box test 

Där ρ  är autokorrelationen för ett givet  ,   är värdet för lag, m är antalet grader av 
frihet samt n är antalet observationer i tidsserien.  

Q(m) är asymptotiskt en chi-kvadratisk slumpvariabel med m frihetsgrader [21, 
sid.27]. Det som undersöks är följande hypoteser: 

 

 för  

Beslutsregeln är att förkasta  om , där  betecknar den 100(1- )e 
percentilen av en chi-kvadratisk fördelning med m frihetsgrader. Beslutsregeln är att 
förkasta  om p-värdet givet av Q(m) är lägre än eller lika med , signifikansnivån. 
Hur valet av m väljs görs är inte en självklarhet och beroende på vilket m som väljs 
kan olika resultat ges från beroendetestet. Ofta så används flera olika värden på m. 
Dock så har simuleringar antytt att ett värde på m som sätts till ln(n) ger bra styrka. I 
detta arbete har därför m satts till ln(n) [21, sid.27].   

I bilaga 1 med R-kod kan koden avläsas för hur testet utfördes. I detta arbete antas 
signifikansnivån 0.05. Generades ett p-värde lägre än 0.05 kunde H0  förkastas. Ett p-
värde större än 0.05 medförde att H0  inte kunde förkastas.  

3.3.6 Anpassning av regressionsmodellen 

Regressionsanalys är en statistisk metod för att undersöka relationen mellan två eller 
flera variabler. Upptäcks en relation mellan variabler benämns den beroende variabeln 
y och den oberoende variabeln x [19, sid.1-2]. I detta arbete undersöktes den beroende 
variabeln CSU relation till den oberoende variabeln tid. 

H0 : ρ1 = ... = ρm = 0

Hα : ρi ≠ 0 i ∈ 1,...,m{ }

H0 Q(m)> χα
2 χα

2 α

H0 α
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Regressionsmodellen kan tas fram på följande sätt:   

E y x!" #$= exp(β0 +β1x)  

Formel 11, Regressionsmodell för räknedata 

där y är den beroende variabeln, x är den oberoende variabeln, β0  är interceptet samt 
β1  kan tolkas som när värdet på x ökas med en enhet så ökar den beroende variabeln 

med eβ1  [18]. 

Genom att anpassa regressionsmodell enligt vald fördelning kan värden på β0 samt β1  
avläsas. I detta arbete har programvaran R används för att ta fram regressionsmodeller 
för tidsserierna. Hur regressionsmodeller tagits fram kan ses i bilaga 1 med R-kod. 
β1 < 0  indikerar en negativ trend medan β1 > 0 innebär en positiv trend [18]. 

Formel 11 används för att modellera relation mellan den oberoende och beroende 
variabeln. Detta möjliggör för att förutspå framtida värden på det beroende variabeln 
men även undersöka eventuella trender. Det är dock viktigt att vara medveten om att 
en regressionsmodell inte är en sann representation av verkligheten utan enbart en 
användbar representation [23, sid, 4]. 
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4. Analys och resultat 
I detta kapitel kommer resultaten från arbetet att presenteras. I avsnitt 4.1 presenteras 
kortfattat vald klimatindikator och stationer. I avsnitt 4.2 presenteras analysen och 
valet av fördelningsfamilj för tidsserierna i arbetet. I avsnitt 4.3 kan resultaten från de 
två oberoendetest som utfördes på data avläsas. I det avslutande avsnittet 4.4 
presenteras anpassningen av regressionsmodellerna samt eventuella trender för 
tidsserierna.   

4.1 Vald klimatindikator samt valda stationer 

Den klimatindikator som valdes var som tidigare nämnts Consecutive Summer Days, 
vilket kan översättas som antalet på varandra maximalt följande dagar med temperatur 
högre än 25 grader. Två stationer valdes för denna klimatindikator, Stockholm och 
München. De följande analyserna och resultaten avser alltså dessa stationer för denna 
indikator.  

4.2 Val av fördelning för tidsserierna 

I denna del beskrivs hur valet av lämplig fördelning valdes för data. I avsnitt 4.2.1 
samt 4.2.2 beskrivs analysen från test av lämpliga fördelningar, Poisson respektive 
Negativ Binomial, för Stockholms tidsserie. I avsnitt 4.2.3 samt 4.2.4 analyseras 
lämpliga fördelningar för Münchens tidsserie. I avsnitt 4.2.5 presenteras kortfattat 
valet av fördelning för tidsserierna.  

4.2.1 Test av Poissonfördelning för Stockholms data 

Programvaran gav värdena enligt tabell 2 för Stockholms tidsserie när 
Poissonfördelningen anpassades för data. Tabellen visar de observerade frekvenserna 
för respektive räknevärde men även de förväntade frekvenser enligt 
Poissonfördelningen. 

Räknetal Observerad frekvens Förväntad frekvens 

0 3 0.99 
1 22 5.04 
2 21 12.7 
3 25 21.5 
4 13 27.1 
5 14 27.4 
6 12 23.0 
7 11 16.6 
8 11 10.5 
9 5 5.89 
10 7 2.98 
11 4 1.37 
12 2 0.58 
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13 1 0.22 
14 0 0.08 
15 1 0.03 
16 0 0.01 
17 0 0.00 
18 1 0.00 
19 0 0.00 
20 2 0.00 
21 1 0.00 

Tabell 2. Observerade samt förväntade frekvenser enligt Poissonfördelningen för 
Stockholms data 

I idealfallet bör de observerade och förväntade frekvenserna för respektive räknetal 
överensstämma. Vid jämförelse mellan de observerade och förväntade värdena i tabell 
2 så skiljde dessa sig vid nästan alla räknetal. Detta antydde att Poissonfördelningen 
inte var en lämplig fördelning för Stockholms tidsserie. Ett p-värde togs fram för 
goodness-of-fit testet. Detta för att med statistisk säkerhet kunna förkasta 
Poissonfördelningens lämplighet för data.  Detta gav följande utskrift i R. 

 

Utskriften gav p-värdet 2.65×10−24 . Detta p-värde är lägre än signifikansnivån 0.05. 
Detta medförde starka statistiska belägg att förkasta Poissonfördelningens lämplighet 
för data på signifikansnivån 0.05.  

4.2.2 Test av Negativ Binomialfördelning för Stockholm data 

Poissonfördelningen var inte en lämplig fördelning för Stockholms data och det var 
därför nödvändigt att undersöka den Negativa Binomialfördelningens lämplighet för 
data. Det var inte möjligt att utföra samma goodness-of-fit test för den Negativa 
Binomialfördelningen som för Poissonfördelningen då parametern theta även behövde 
inkluderas i goodness-of-fit testet. 

En anpassning utfördes först av modellen. Anpassningen gav följande utskrift i 
programvaran R för Stockholms data. 

    14        3  2.78123048
    15        3  1.53590340
    16        0  0.79517387
    17        0  0.38746400
    18        0  0.17831055
    19        0  0.07773948
    20        2  0.03219807
    21        2  0.01270073
> mean(antalet_munchen)
[1] 8.283582
> summary(goodfitpoisson_sthm)

 Goodness-of-fit test for poisson distribution

                      X^2 df     P(> X^2)
Likelihood Ratio 152.3804 16 2.649208e-24
> plot(goodfitpoisson_sthm)
> summary(goodfitpoisson_munchen)

 Goodness-of-fit test for poisson distribution

                      X^2 df     P(> X^2)
Likelihood Ratio 45.34163 13 1.835151e-05
> 
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Anpassningen innebar därmed att ett värde på theta kunde inkluderas i det goodness-
of-fit testet som utfördes för den Negativa Binomialfördelningen. 

Goodness-of-fit testet, deviansen, gav följande p-värde: 

[1] 0.3337132  

P-värdet var större än signifikansnivån 0.05 vilket medför att ett antagande om 
Negativ Binomial fördelning inte kunde förkastas. Utgångspunkten i detta arbete var 
därför att data för Stockholms tidsserie var Negativ Binomialfördelad när 
regressionsmodellen anpassades och eventuell trend i data undersöktes.   

 

4.2.3 Test av Poissonfördelning för München-Bogenhausen data 

Programvaran gav värdena enligt tabell 3 för Münchens tidsserie när 
Poissonfördelningen anpassades för data. Tabellen visar de observerade frekvenserna 
för respektive räknevärde men även de förväntade frekvenser enligt 
Poissonfördelningen. 

Räknetal Observerad frekvens Förväntad frekvens 

0 0 0.03 
1 0 0.28 
2 0 1.16 
3 4 3.21 
4 9 6.64 
5 11 11.0 
6 19 15.2 
7 24 18.0 
8 18 18.6 
9 10 17.1 
10 10 14.2 
11 9 10.7 
12 7 7.34 
13 3 4.70 

    14        3  2.78123048
    15        3  1.53590340
    16        0  0.79517387
    17        0  0.38746400
    18        0  0.17831055
    19        0  0.07773948
    20        2  0.03219807
    21        2  0.01270073
> mean(antalet_munchen)
[1] 8.283582
> summary(goodfitpoisson_sthm)

 Goodness-of-fit test for poisson distribution

                      X^2 df     P(> X^2)
Likelihood Ratio 152.3804 16 2.649208e-24
> plot(goodfitpoisson_sthm)
> summary(goodfitpoisson_munchen)

 Goodness-of-fit test for poisson distribution

                      X^2 df     P(> X^2)
Likelihood Ratio 45.34163 13 1.835151e-05
> ??glm.ng
No help files found matching ‘glm.ng’ using regexp
matching
> ??glm.nb
> sthm_negbin=glm.nb(antalet_sthm ~ aren_sthm, 
method="glm.fit")
> sthm_negbin

Call:  glm.nb(formula = antalet_sthm ~ aren_sthm, method = 
"glm.fit", 
    init.theta = 3.350557313, link = log)

Coefficients:
(Intercept)    aren_sthm  
   1.189931     0.005117  

Degrees of Freedom: 155 Total (i.e. Null);  154 Residual
Null Deviance:     178.5 
Residual Deviance: 161 AIC: 797.1
> 1-pchisq(summary(sthm_negbin)$deviance, summary(sthm_negbin)
$df.residual)
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14 3 2.78 
15 3 1.54 
16 0 0.80 
17 0 0.39 
18 0 0.18 
19 0 0.08 
20 2 0.03 
21 2 0.01 

Tabell 3. Observerade samt förväntade frekvenser enligt Poissonfördelningen för 
München data 

I idealfallet bör de observerade och förväntade frekvenserna för respektive räknetal 
överensstämma. Vid jämförelse mellan de observerade och förväntade värdena så 
skiljde dessa sig åt vid ett flertal a räknetalen, dock inte lika ofta som i Stockholms 
data. Det fanns för data en antydan om att Poissonfördelningen inte var en lämplig 
fördelning. Dock var enbart en jämförelse inte tillräckligt för att kunna avgöra detta. 
Ett p-värde togs även fram för data med goodness-of-fit testet för att med statistisk 
säkerhet kunna förkasta Poissonfördelningens lämplighet för data.  Detta gav följande 
utskrift i R. 

 

Utskriften gav p-värdet 1.84×10−5 . Detta p-värde är lägre än signifikansnivån 0.05. 
Detta medförde statistiska belägg att förkasta Poissonfördelningens lämplighet på 
signifikansnivån 0.05 för Münchens tidsserie.   

4.2.4 Test av Negativ Binomialfördelning för München-Bogenhausen 
data 

Då Poissonfördelningen inte var en lämplig fördelning för data enligt goodness-of-fit 
testet så undersöktes därefter den Negativa Binomialfördelningens lämplighet. Precis 
som för Stockholms tidsserie var det inte möjligt att utföra samma goodness-of-fit test 
för den Negativa Binomialfördelningen som för Poissonfördelningen då parametern 
theta även behövde inkluderas för att kunna utföra goodness-of-fit testet. 

En anpassning av modellen gjordes för att kunna utföra goodness-of-fit testet. 
Anpassningen gav följande utskrift i programvaran R för Münchens data.  

    14        3  2.78123048
    15        3  1.53590340
    16        0  0.79517387
    17        0  0.38746400
    18        0  0.17831055
    19        0  0.07773948
    20        2  0.03219807
    21        2  0.01270073
> mean(antalet_munchen)
[1] 8.283582
> summary(goodfitpoisson_sthm)

 Goodness-of-fit test for poisson distribution

                      X^2 df     P(> X^2)
Likelihood Ratio 152.3804 16 2.649208e-24
> plot(goodfitpoisson_sthm)
> summary(goodfitpoisson_munchen)

 Goodness-of-fit test for poisson distribution

                      X^2 df     P(> X^2)
Likelihood Ratio 45.34163 13 1.835151e-05
> 
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Anpassningen innebar därmed att ett värde på theta inkluderades i det goodness-of-fit 
test som utfördes för den Negativa Binomialfördelningen. 

Goodness-of-fit testet som utfördes, deviansen, gav följande p-värde: 

 

P-värdet var större än 0.05 vilket medförde att ett antagande om den Negativa 
Binomialfördelningen inte kunde förkastas på signifikansnivån =0.05. Detta innebar 
inte att den Negativa Binomialfördelningen med statistisk säkerhet är lämplig för data. 
Det innebar dock att det inte fanns statistiska bevis att förkasta fördelningen. 
Antagande gjordes därför att data från München tidsserie är Negativt Binomial 
fördelad när regressionsmodellen skapades och trend i data undersöktes.   

4.2.5 Vald fördelning för respektive tidsserie 

Enligt fördelningsanalysen gjordes följande antagande om fördelning för respektive 
tidsserie. 

Tidsserie Vald Fördelning 

Stockholm Negativ Binomialfördelning 

München Negativ Binomialfördelning 

Tabell 4. Vald fördelning för respektive tidsserie 

Det var utifrån ett antagande om den Negativa Binomialfördelningen som 
regressionsmodellerna anpassades för att undersöka eventuell trend i de undersökta 
tidsserierna. 

4.3 Oberoendetest 

Innan regressionsmodellerna kunde anpassas var det även viktigt att undersöka 
eventuellt beroende i den förklarande variabeln i tidsserierna. För att undersöka 

[1] 0.3337132
> 1-pchisq(161,155)
[1] 0.3541159
> 1-pchisq(161,154)
[1] 0.3332956
> munchen_negbin=glm.nb(antalet_munchen ~ aren_munchen, 
method="glm.fit")
> munchen_negbin

Call:  glm.nb(formula = antalet_munchen ~ aren_munchen, method 
= "glm.fit", 
    init.theta = 39.48541021, link = log)

Coefficients:
 (Intercept)  aren_munchen  
    1.838555      0.003883  

Degrees of Freedom: 133 Total (i.e. Null);  132 Residual
Null Deviance:     146.7 
Residual Deviance: 125.5 AIC: 678.8
> 1-pchisq(summary(munchen_negbin)$deviance, 
summary(munchen_negbin)$df.residual)
[1] 0.6426816
> 

[1] 0.3337132
> 1-pchisq(161,155)
[1] 0.3541159
> 1-pchisq(161,154)
[1] 0.3332956
> munchen_negbin=glm.nb(antalet_munchen ~ aren_munchen, 
method="glm.fit")
> munchen_negbin

Call:  glm.nb(formula = antalet_munchen ~ aren_munchen, method 
= "glm.fit", 
    init.theta = 39.48541021, link = log)

Coefficients:
 (Intercept)  aren_munchen  
    1.838555      0.003883  

Degrees of Freedom: 133 Total (i.e. Null);  132 Residual
Null Deviance:     146.7 
Residual Deviance: 125.5 AIC: 678.8
> 1-pchisq(summary(munchen_negbin)$deviance, 
summary(munchen_negbin)$df.residual)
[1] 0.6426816
> 

α
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eventuellt beroende mellan tidpunkter i tidsserierna utfördes två test. I avsnitt 4.3.1 
och 4.3.2 presenteras grafiskt autokorrelationsfunktionen för ökat värde på lag för 
respektive tidsserie. I avsnitt 4.3.3 och 4.3.4 beskrivs resultatet från Ljung-box testet 
för respektive tidsserie.  Två olika test har utförts för båda tidsserierna för att stärka 
resultaten angående eventuellt oberoende i den förklarande variabeln. I avsnitt 4.3.5 
kan en sammanställning av resultaten från oberoendetesten avläsas. 

4.3.1 ACF Stockholm 

Nedan visas den resulterande grafen över autokorrelationskoefficienten för ökat lag för 
Stockholmserien. 

 

Figur 9. Grafisk presentation över autokorrelationskoefficienten för Stockholm data. 

Då  alltid är 1 behövdes inte detta värde tas hänsyn till. För resterande värden för 
ökat lag kunde det noteras att för =3 var autokorrelation högre än den tillåtna 
gränsen på  för autokorrelationen. Dock eftersom resterande 
autokorrelationer låg inom de tillåtna gränserna och att därmed 95 % av urvalets 
autokorrelation låg mellan så kunde tidsserien ändå, enligt detta test, 
definieras som vitt brus. Oberoende i den förklarande variabeln kunde därmed antas 
för Stockholms data.   

 

4.3.2 Ljung-Box test Stockholm 

Innan Ljung-Box testet kunde utföras behövdes lämpligt antal lag att inkluderas i 
teststorheten bestämmas. I detta arbete har ln(n) lag inkluderas där n står för antalet 
observationer i tidsserien. I Stockholms tidsserie var det totalt 156 observationer vilket 
medförde att ln(156)=5.05 valdes som antalet lag att inkludera i testet. 
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Nedan visas den resulterande utskriften for Stockholmsserien med Ljung-Box testets 
p-värde. 

 

P-värdet enligt testet var 0.06. Då p-värdet var större än signifikansnivån 0.05 så fanns 
det inte belägg att förkasta hypotesen om oberoende i den förklarande variabeln för 
data. Detta medför att regressionsmodell kunde anpassas för denna tidsserie. Dock var 
inte resultatet övertygande då värdet 0.06 låg precis på gränsen till signifikansnivån. 
Dock då det tidigare ACF-testet även indikerade att ett oberoende kunde antas så var 
utgångspunkten i detta arbete att det inte existerade ett beroende i den förklarande 
variabeln för Stockholms tidsserie. Regressionsmodellen kunde därmed anpassas och 
ge trovärdigt resultat. 

 

4.3.3 ACF München-Bogenhausen 

Nedan visas den resulterande grafen över autokorrelationskoefficienten för ökat lag för 
Münchens tidsserie. 

 

Figur 10. Grafisk presentation över autokorrelationskoefficienten för München data. 

Precis som i Stockholmfallet så behövdes inte tas hänsyn till då korrelation för ett 
lag med sig själv alltid är 1. För resterande värden för ökat lag kunde det noteras att 
när =12 så var autokorrelation högre än den tillåtna gränsen på  för 
autokorrelationen. Dock eftersom resterande autokorrelationer låg inom de tillåtna 

X-squared = 10.6479, df = 5.05, p-value = 0.06056

> # Maximum no of consecutive summer days (TX>25), CSU, unit 
0.01
> # Munchen-Bogenhausen 1880-2014, missing at 1945
> munchen = read.table("indexmunchen.txt");
> # 1945 Missing(index 66)
> aren_munchen = c(1:65,67:dim(munchen)[1]);  # 1 till 134
> antalet_munchen = munchen$V3[aren_munchen]/100;

# delar alla på 100
> 
> 
> Box.test(antalet_munchen, lag = 4.90, type = "Ljung-Box")

Box-Ljung test

data:  antalet_munchen
X-squared = 9.9731, df = 4.9, p-value = 0.07184

> Box.test(antalet_sthm, lag = 5.05, type = "Ljung-Box")

Box-Ljung test

data:  antalet_sthm
X-squared = 10.6479, df = 5.05, p-value = 0.06056

> 
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gränserna så kunde även i detta fall tidsserien definieras som vitt brus och därmed 
gjordes ett antagande om oberoende enligt detta test i den förklarande variabeln. Detta 
då cirka 95 % av värden för lag låg inom den tillåtna gränsen . 

4.3.4 Ljung-Box test München-Bogenhausen 

Precis som för Stockholms tidsserie behövdes lämpligt antal lag, som skulle inkluderas 
i testet, bestämmas innan det kunde utföras. Antalet lag som inkluderades var ln(n). I 
Münchens tidsserie var det totalt 134 observationer vilket medförde att ln(134)=4.90 
valdes som antalet lag att inkludera i testet. 

Nedan visas resultatet med p-värde för Ljung-Box testet för Münchenserien. 

 

P-värdet som genererades med testet var 0.07. Då p-värdet var större än 
signifikansnivån 0.05 så fanns det inte belägg att förkasta hypotesen om oberoende i 
den förklarande variabeln för denna tidsserie. Detta medför att en regressionsmodell 
kunde anpassas för data. Dock var inte resultatet övertygande, precis som för 
Stockholms tidsserie, då värdet 0.07 ligger nära signifikansnivån 0.05. Dock då det 
tidigare testet även indikerade att ett oberoende kunde antas så var utgångspunkten i 
detta arbete att det inte existerade ett beroende i den förklarande variabeln för 
Münchens tidsserie. Regressionsmodellen kunde därmed anpassas och ge trovärdigt 
resultat. 

4.3.5 Sammanställning av resultat från oberoendetesten 

Nedan följer en sammanställning av de resultat som fåtts enligt de två oberoendetesten 
för respektive tidsserie.  

Tidsserie Autokorrelationskoefficienten Ljung-Box test 

Stockholm  95 % inom den tillåtna 
gränsen . 

p-värde 0.06 

München 95 % inom den tillåtna 
gränsen . 

p-värde 0.07 

Tabell 5. Sammanställning av resultat från oberoendetesten för respektive tidsserie 

De resultat som fåtts för respektive test för de två tidsserierna indikerade att för båda 
tidsserierna kunde ett antagande om oberoende göras i den förklarande variabeln.  

±1.96 / n

X-squared = 10.6479, df = 5.05, p-value = 0.06056

> # Maximum no of consecutive summer days (TX>25), CSU, unit 
0.01
> # Munchen-Bogenhausen 1880-2014, missing at 1945
> munchen = read.table("indexmunchen.txt");
> # 1945 Missing(index 66)
> aren_munchen = c(1:65,67:dim(munchen)[1]);  # 1 till 134
> antalet_munchen = munchen$V3[aren_munchen]/100;

# delar alla på 100
> 
> 
> Box.test(antalet_munchen, lag = 4.90, type = "Ljung-Box")

Box-Ljung test

data:  antalet_munchen
X-squared = 9.9731, df = 4.9, p-value = 0.07184

> 

±1.96 / n

±1.96 / n
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4.4 Anpassning av regressionsmodeller 

Då fördelningsfamiljen för de båda tidsserierna hade valts till den Negativa 
Binomialfördelningen samt då ett oberoende hade fastställs i den förklarande variabeln 
så kunde anpassningen av regressionsmodell för respektive tidsserie utföras i 
programvaran. I avsnitt 4.4.1 visas resultaten för Stockholms tidsserie. Avsnitt 4.4.2 
beskriver resultaten från Münchens tidsserie.  

4.4.1 Stockholm  

Anpassningen av en regressionsmodell för Stockholms data gav följande utskrift i 
programvaran R. 

 

 

Värden för parametrarna i regressionsmodellen kunde därmed avläsas. Enligt 
utskriften var värdena för interceptet och den oberoende variabeln följande:  

data:  antalet_sthm
X-squared = 28.1979, df = 20, p-value = 0.1048

> sthm_negbin=glm.nb(antalet_sthm ~ aren_sthm, 
method="glm.fit")
> sthm_negbin

Call:  glm.nb(formula = antalet_sthm ~ aren_sthm, method = 
"glm.fit", 
    init.theta = 3.350557313, link = log)

Coefficients:
(Intercept)    aren_sthm  
   1.189931     0.005117  

Degrees of Freedom: 155 Total (i.e. Null);  154 Residual
Null Deviance:     178.5 
Residual Deviance: 161 AIC: 797.1
> summary(sthm_negbin)

Call:
glm.nb(formula = antalet_sthm ~ aren_sthm, method = "glm.fit", 
    init.theta = 3.350557313, link = log)

Deviance Residuals: 
    Min       1Q   Median       3Q      Max  
-2.5654  -0.9266  -0.1982   0.4361   3.0216  

Coefficients:
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
(Intercept) 1.189931   0.119204   9.982  < 2e-16 ***
aren_sthm   0.005117   0.001268   4.037 5.42e-05 ***
---
Signif. codes:  
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for Negative Binomial(3.3506) family 
taken to be 1)

    Null deviance: 178.47  on 155  degrees of freedom
Residual deviance: 160.98  on 154  degrees of freedom
AIC: 797.08

Number of Fisher Scoring iterations: 1

              Theta:  3.351 
          Std. Err.:  0.643 

 2 x log-likelihood:  -791.078 
> munchen_negbin=glm.nb(antalet_munchen ~ aren_munchen, 
method="glm.fit")
> summary(munchen_negbin)

Call:
glm.nb(formula = antalet_munchen ~ aren_munchen, method = 
"glm.fit", 
    init.theta = 39.48541021, link = log)

Deviance Residuals: 
    Min       1Q   Median       3Q      Max  
-2.0094  -0.7652  -0.2105   0.4214   2.9132  

Coefficients:
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
(Intercept)  1.8385552  0.0702504  26.171  < 2e-16 ***
aren_munchen 0.0038830  0.0008501   4.568 4.93e-06 ***
---
Signif. codes:  
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for Negative Binomial(39.4854) family 
taken to be 1)

    Null deviance: 146.72  on 133  degrees of freedom
Residual deviance: 125.50  on 132  degrees of freedom
AIC: 678.75

Number of Fisher Scoring iterations: 1

              Theta:  39.5 
          Std. Err.:  25.7 

 2 x log-likelihood:  -672.753 
> 
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β0 =1.1899  
β1 = 0.005  

Då β1  var svagt positivt med ett värde på 0.005 innebar det att det fanns en svagt 
positiv trend för den valda indikatorn CSU i Stockholm.  

För dessa värden kunde även deras statistiska signifikans för respektive värde avläsas i 
utskriften. Då både interceptet och den oberoende variabelns p-värden är mindre än 
0.05 så är båda dessa statistiskt signifikanta på signifikansnivån 0.05.  

Modellen kunde därmed skrivas som följande: 

E[y x]= exp(1.1899+ 0.005x)  
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4.4.2 München-Bogenhausen 

Anpassningen av en regressionsmodell för Münchens data gav följande utskrift i 
programvaran R. 

 

Värden för parametrarna i regressionsmodellen kunde därmed avläsas. Enligt 
utskriften var värden för interceptet och den beroende variabeln följande: 

 
β0 =1.8386  
β1 = 0.004  

Då β1  var svagt positivt med ett värde på 0.004 innebär det att det även fanns en  
positiv trend för den valda indikatorn CSU i München.  

Då både interceptet och den oberoende variabelns p-värden är lägre än 0.05 så är båda 
dessa statistiskt signifikanta vid signifikansnivån 0.05.  

Number of Fisher Scoring iterations: 1

              Theta:  3.351 
          Std. Err.:  0.643 

 2 x log-likelihood:  -791.078 
> munchen_negbin=glm.nb(antalet_munchen ~ aren_munchen, 
method="glm.fit")
> summary(munchen_negbin)

Call:
glm.nb(formula = antalet_munchen ~ aren_munchen, method = 
"glm.fit", 
    init.theta = 39.48541021, link = log)

Deviance Residuals: 
    Min       1Q   Median       3Q      Max  
-2.0094  -0.7652  -0.2105   0.4214   2.9132  

Coefficients:
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
(Intercept)  1.8385552  0.0702504  26.171  < 2e-16 ***
aren_munchen 0.0038830  0.0008501   4.568 4.93e-06 ***
---
Signif. codes:  
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for Negative Binomial(39.4854) family 
taken to be 1)

    Null deviance: 146.72  on 133  degrees of freedom
Residual deviance: 125.50  on 132  degrees of freedom
AIC: 678.75

Number of Fisher Scoring iterations: 1

              Theta:  39.5 
          Std. Err.:  25.7 

 2 x log-likelihood:  -672.753 
> 
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Modellen kunde därmed skrivas som följande: 

E[y x]= exp(1.8386+ 0.004x)  

 

4.4.3 Sammanfattning av resultat från regressionsmodellerna  

Tidsserie β0  β1  

Stockholm 1.1899 0.005 

München 1.8386 0.004 

Tabell 6. Sammanfattning av parametrarna i regressionsmodellerna för respektive 
tidsserie. 

De båda tidsserierna hade en positiv trend i den valda klimatindikatorn. Detta innebär 
att antalet på varandra maximalt följande dagar med temperatur högre än 25 grader har 
ökat under tidsperioderna för respektive station.  
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5. Slutsats 
Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete var att undersöka om det fanns 
trendförändringar i en klimatindikator på två europeiska stationer genom att anpassa 
regressionsmodeller för respektive tidsserie. Detta arbete har kommit fram till att det 
finns en positiv trendförändring för den valda klimatindikatorn Consecutive Summer 
Days vid de valda stationerna Stockholm och München. Detta innebär att antalet på 
varandra maximalt följande dagar med temperatur högre än 25 grader har ökat och 
blivit vanligare under tidsperioderna som undersökts i både Stockholm och München.  

Detta har kunnat fastställas genom att besvara följande frågeställning: 
 
Vilken fördelning är lämplig att anpassa modeller med enligt vald indikator och 
stationer? 
 
Enligt goodness-of-fit testen som utfördes på indikatorn i Stockholm och München är 
den Negativa Binomialfördelningen en lämplig fördelning att anta för data för att 
kunna anpassa regressionsmodeller. 
 
Finns det något beroende i den förklarande variabeln för vald data? 
 
Två test har utförts i detta arbete för att undersöka beroende i den förklarande 
variabeln för data. Detta har visat att det inte finns något statistiskt belägg för att hävda 
beroende i den förklarande variabeln och därmed kan ett oberoende antas. Detta 
medförde att regressionsmodeller kunde anpassas.  
 
Hur anpassas regressionsmodeller för data? 
 
Regressionsmodellen anpassas enligt följande för Stockholms tidsserie: 
 

E[y x]= exp(1.1899+ 0.005x)  

 
Regressionsmodellen anpassas enligt följande för Münchens tidsserie: 
 

E[y x]= exp(1.8386+ 0.004x)  
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6. Diskussion 
I detta arbete undersöktes eventuella trendförändringar i klimatindikatorn Consecutive 
Summer Days vid stationerna Stockholm och München. Examensarbetet har kommit 
fram till att det finns en ökad trendförändring för båda stationerna. Detta innebär att 
antalet på varandra maximalt följande dagar med temperatur högre än 25 grader har 
ökat under tidsperioderna för båda stationerna som undersöktes. 

Resultatet från detta arbete stödjer därmed de klimatforskare som påstår att 
klimatförändringar sker och att det finns trendförändringar i indikatorer relaterade till 
klimat.   

I avsnitt 3.1.3 i detta arbete så diskuterades kopplingen mellan indikatorn Consecutive 
Summer Days och SMHIs definition av värmebölja som är en sammanhängande 
period då dygnets högsta temperatur överstiger 25 grader minst 5 dagar i sträck. Då 
resultatet från detta arbete kommit fram till att det på varandra maximalt följande 
dagar med temperatur högre än 25 grader har ökat under de undersökta tidsperioderna 
så är det även troligt att värmeböljor enligt SMHIs definition har blivit vanligare i 
Stockholm och München. Dock kan ingen statistisk slutsats dras angående om antalet 
värmeböljor har ökat i denna studie. Detta då det inte har undersökts hur ofta dygnets 
högsta temperatur överstiger 25 grader minst 5 dagar i sträck.  

6.1 Resultatens giltighet och användningsområden 

Då detta arbete enbart fokuserade på en klimatindikator vid två stationer så är det inte 
möjligt att dra någon generell slutsats kring om klimatförändringar skett på vår jord. 
För att kunna dra en generell slutsats skulle ett flertal klimatindikatorer behövts 
undersökts och tusentals stationer runt om i världen skulle behövts inkluderats i 
analysen. Regressionsmodellerna i detta arbete visar enbart att det finns en svagt 
uppåtgående trend i den valda indikatorn i Stockholm och München. Ett vidare steg i 
analysen kunde vara att studera residualerna hos respektive anpassad modell. 

I inledningen av detta arbete så diskuterades existensen av naturliga 
klimatförändringar som människan inte kan påverka. Då klimatförändringar sker 
naturligt så är det inte möjligt att utifrån detta arbete avgöra om resultaten som 
indikerade en positiv trend i den valda indikatorn på stationerna är naturliga 
klimatförändringar. Det är alltså inte möjligt att avgöra om den positiva trenden beror 
på den mänskliga konsumtionen av jordens resurser eller om trenden är naturlig.  

Resultat från detta arbete kan alltså inte användas som bevis för hävda att 
klimatförändringar skett på grund av människans beteende. Dock kan resultatet 
användas som en vägledning för framtida studier inom klimat. Forskare kan använda 
resultaten som ett av många argument för att fortsätta undersöka klimatförändringar så 
att vi till slut kan komma fram till en universell sanning kring om klimatförändringar 
som orsakats av människans beteende och konsumtion faktiskt existerar.   
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6.2 Metodens användbarhet 

Det tillvägagångssätt som använts i detta arbete kan användas på framtida studier av 
räknedata. Anses den Negativa Binomialfördelningen lämplig för framtida studier som 
använder sig av metoden så kan metoden följas utan någon justering. Anses annan 
fördelning än den Negativa Binomialfördelningen lämpligare för den framtida studien 
så behövs metoden justeras så att den anpassas efter den valda fördelningen.  

Metoden är intressant att använda sig av på andra klimatindikatorer eller andra 
stationer för att undersöka eventuell trend i dessa. Dock så är detta inte det enda 
intressanta området att tillämpa metoden på utan tillvägagångssättet kan användas 
inom en rad olika områden för att undersöka trender. Finns data tillhanda av 
räknenatur så kan områden såsom ekonomi och politik men även andra viktiga 
samhällsområden undersökas för att avgöra eventuella trender i det data som är av 
intresse.  

6.3 Framtida forskning 

Detta arbete har fokuserat på indikatorer i form av räknedata. Dock är inte räknedata 
den enda form av data som är av intresse att undersöka inom klimatforskningen. Det 
vore även intressant och relevant att undersöka kontinuerlig data och att då använda 
sig av statistiska metoder som passar för detta. Det finns många intressanta 
klimatindikatorer som skulle kunna undersökas som är av kontinuerligt sort. 
Exempelvis skulle temperaturförändringar eller andra slags förändringar i klimat 
såsom vindförändringar kunna undersökas för att få fram intressant information om 
eventuella trender i dessa.  

Det finns som nämnts trendförändringar i klimatet som sker naturligt och som inte 
människan kan påverka. Vid en framtida studie som undersöker liknande ämne som 
denna studie skulle det även vara av intresse och relevans att inkludera teori och 
begrepp som tar hänsyn till eventuella naturliga förändringar så att resultaten i den 
framtida studien inte blir missvisade på grund av de naturliga förändringarna. 
Resultaten som fås skulle därmed bli pålitligare och en parallell mellan människans 
beteende och förändringarna skulle kunna dras.  
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Bilaga 1. Kod i R 
Stockholms	  Tidsserie	  

#Import	  av	  Stockholms	  fil	  till	  programvaran	  R	  och	  döper	  den	  till	  sthm.	  
sthm	  =	  read.table("indexsthm.txt");	  

#Skapar	  en	  vektor	  med	  årtalen,	  1	  till	  156,	  och	  döper	  vektorn	  till	  aren_sthm	  
aren_sthm	  =	  c(1:	  dim(sthm)[1]);	  #	  1	  till	  156	  

#	  För	  varje	  årtal	  så	  skapas	  en	  vektor	  med	  maximalt	  antal	  av	  på	  varandra	  följande	  
sommardagar,	  denna	  döps	  till	  antalet_sthm.	  De	  delas	  på	  hundra	  då	  siffrorna	  
innan	  var	  multiplicerade	  med	  100.	  
antalet_sthm	  =	  sthm$V3[aren_sthm]/100;	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

#	  En	  plot	  görs	  över	  tidsserien	  som	  döps	  till	  tidsserie	  Stockholm,	  x	  värdena	  döps	  
till	  ”Year”	  medan	  y	  värdena	  döps	  till	  ”Consecutive	  summer	  days”,	  färgen	  på	  
tidsserien	  sätts	  till	  blå.	  
plot(c(1859:2014),	  main="Tidsserie	  Stockholm",	  antalet_sthm,xlab="Year",	  
ylab="Consecutive	  summer	  days",	  col="BLUE")	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

#Tar	  fram	  generell	  information	  om	  serien	  såsom	  kvantilvärden,	  medelvärde	  och	  
median.	  
summary(antalet_sthm)	  

#	  Tar	  fram	  variansen	  av	  Stockholmsserien	  
var(antalet_sthm)	  

#Variansen	  av	  Stockholmsserien,	  men	  manuell	  uträkning.	  
variance_sthm=(freksquareantal_sthm/156)-‐(poissonmean_sthm^2)	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

#	  Diagram	  av	  en	  Poissonfördelning	  med	  156	  värden	  och	  medelvärde	  5.05	  
X	  <-‐	  rpois(156,	  5.05)	  
hist(X,	  main="Histogram	  Poissondistribution	  with	  n=156	  and	  m=5.05",	  
col="blue",	  xlab="Counts")	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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#Ett	  histogram	  gör	  över	  Stockholmsserien	  för	  att	  se	  frekvens	  av	  antalet	  event	  
hist(antalet_sthm,	  breaks=32,	  col="blue",	  main="Stolpdiagram	  Stockholm",	  xlim	  =	  
(c(0,25)),	  xlab="Counts")	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

#	  För	  att	  testa	  om	  Poissonfördelningen	  är	  en	  lämplig	  distribution	  för	  vår	  
Stockholmserie	  så	  utför	  vi	  ett	  ”goodness	  of	  fit”	  test.	  Vi	  använder	  funktionen	  
goodfit	  i	  paketet	  vcd	  för	  att	  göra	  detta.	  	  Goodfit	  funktion	  tar	  fram	  både	  förväntade	  
och	  observerade	  data.	  
require(vcd)	  
goodfitpoisson_sthm=goodfit(antalet_sthm,	  type	  =	  c("poisson"),	  	  method	  =	  
c("ML",	  "MinChisq"),	  par	  =	  NULL)	  

#	  För	  att	  få	  fram	  ett	  p-‐värde	  så	  används	  följande	  kommando.	  
summary(goodfitpoisson_sthm)	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

#För	  att	  uföra	  ett	  ”goodness	  of	  fit”	  test	  för	  att	  undersöka	  om	  negativ	  binomial	  
fördelningen	  är	  en	  lämplig	  distribution.	  
require(MASS)	  	  
sthm_negbin=glm.nb(antalet_sthm	  ~	  aren_sthm,	  method="glm.fit")	  

#Vi	  får	  då	  fram	  en	  modell	  i	  summary	  och	  kan	  sedan	  få	  fram	  ett	  p-‐värde.	  
summary(sthm_negbin)	  
1-‐pchisq(summary(sthm_negbin)$deviance,	  summary(sthm_negbin)$df.residual)	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

#Test	  av	  oberoende	  med	  ACF	  
acf(antalet_sthm,	  type=	  c("correlation"),	  plot=TRUE,	  main="ACF,	  Stockholm")	  

#Test	  av	  oberoende	  med	  Ljung-‐Box	  test	  
ox.test(antalet_sthm,	  lag	  =	  5.05,	  type	  =	  "Ljung-‐Box")	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

#Skapar	  regressionsmodellen	  
require(MASS)	  	  
sthm_negbin=glm.nb(antalet_sthm	  ~	  aren_sthm,	  method="glm.fit")	  
summary(sthm_negbin)	  
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München-‐Bogenhausen	  Tidsserie	  

#Import	  av	  München-‐Bogenhausen	  fil	  till	  programvaran	  R	  och	  döper	  den	  till	  
munchen.	  
munchen	  =	  read.table("indexmunchen.txt");	  

#Skapar	  en	  vektor	  med	  årtalen,	  1	  till	  134,	  och	  döper	  vektorn	  till	  aren_munchen,	  
år	  1945	  saknas	  vilket	  är	  index	  66	  i	  serien,	  vi	  hoppar	  därför	  över	  detta	  årtal.	  	  
aren_munchen	  =	  c(1:65,67:dim(munchen)[1]);	  #	  1	  till	  134	  

#	  För	  varje	  årtal	  så	  skapas	  en	  vektor	  med	  maximalt	  antal	  av	  på	  varandra	  följande	  
sommardagar,	  denna	  döps	  till	  antalet_munchen.	  De	  delas	  på	  hundra	  då	  siffrorna	  
innan	  var	  multiplicerade	  med	  100.	  
antalet_munchen	  =	  munchen$V3[aren_munchen]/100;	   #	  delar	  alla	  på	  
100	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

#	  En	  plot	  görs	  över	  tidsserien	  som	  döps	  till	  tidsserie	  München,	  x	  värdena	  döps	  till	  
”Year”	  medan	  y	  värdena	  döps	  till	  ”Consecutive	  summer	  days”,	  färgen	  på	  
tidsserien	  sätts	  till	  blå.	  
plot(c(1880:1944,1946:2014),	  main="Tidsserie	  München-‐Bogenhausen",	  
antalet_munchen,	  xlab="Year",	  ylab="Consecutive	  summer	  days",	  col="BLUE")	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

#Tar	  fram	  generell	  information	  om	  serien	  såsom	  kvantilvärden,	  medelvärde	  och	  
median.	  
summary(antalet_munchen)	  

#	  Tar	  fram	  variansen	  av	  Münchenserien	  
var(antalet_munchen)	  

#Variansen	  av	  Münchenserien,	  men	  manuell	  uträkning.	  
variance_munchen=(freksquareantal_munchen/156)-‐
(poissonmean_munchen^2)	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

#	  Diagram	  av	  en	  Poissonfördelning	  med	  134	  värden	  och	  medelvärde	  8.28	  
X	  <-‐	  rpois(134,	  8.28).	  	  
hist(X,	  main="Histogram	  Poissondistribution	  with	  n=134	  and	  m=8.28",	  
col="blue",	  xlab="Counts")	  

#	  Ett	  histogram	  görs	  över	  tidsserien	  München-‐Bogenhausen	  för	  att	  se	  frekvenser	  
av	  antalet	  event.	  
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hist(antalet_munchen,	  col="blue",	  breaks=32,	  main="Stolpdiagram	  München-‐
Bogenhausen",	  xlim	  =	  (c(0,25)),	  xlab="Counts")	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

#	  För	  att	  testa	  om	  Poissonfördelningen	  är	  en	  lämplig	  distribution	  för	  vår	  
Münchenserie	  så	  utför	  vi	  ett	  ”goodness	  of	  fit”	  test.	  Vi	  använder	  funktionen	  goodfit	  
i	  paketet	  vcd	  för	  att	  göra	  detta.	  Goodfit	  funktion	  tar	  fram	  både	  förväntade	  och	  
observerade	  data.	  
goodfitpoisson_munchen=goodfit(antalet_munchen,	  type	  =	  c("poisson"),	  	  method	  
=	  c("ML",	  "MinChisq"),	  par	  =	  NULL)	  

#	  För	  att	  få	  fram	  ett	  p-‐värde	  så	  används	  följande	  kommando.	  
summary(goodfitpoisson_munchen)	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

#För	  att	  uföra	  ett	  ”goodness	  of	  fit”	  test	  för	  att	  undersöka	  om	  negativ	  binomial	  
fördelningen	  är	  en	  lämplig	  distribution.	  
require(MASS)	  	  
munchen_negbin=glm.nb(antalet_munchen	  ~	  aren_munchen,	  method="glm.fit")	  

#Vi	  får	  då	  fram	  en	  modell	  i	  summary	  och	  kan	  sedan	  få	  fram	  ett	  p-‐värde.	  
summary(munchen_negbin)	  
1-‐pchisq(summary(munchen_negbin)$deviance,	  
summary(munchen_negbin)$df.residual)	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

#Test	  av	  oberoende	  med	  acf	  
acf(antalet_munchen,	  type=	  c("correlation"),	  plot=TRUE,	  main="ACF,	  München-‐
Bogenhausen")	  

#Test	  av	  oberoende	  med	  Ljung-‐Box	  test	  
Box.test(antalet_munchen,	  lag	  =	  4.90,	  type	  =	  "Ljung-‐Box")	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

#Skapar	  regressionsmodellen	  
require(MASS)	  	  
munchen_negbin=glm.nb(antalet_munchen	  ~	  aren_munchen,	  method="glm.fit")	  
summary(munchen_negbin)	  

 


