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Abstract 

This master thesis in Statistics is written commissioned by Vectura. Vectura is a 

company focused on transport infrastructure and they aim to find better solutions 

for the infrastructure. The bicycle is a common transport vehicle in Sweden but the 

bicycle flow depends a lot on the weather. The varying weather makes it difficult 

to see how the bicycle flow changes over time. Therefore, a model to adjust the 

bicycle flow for weather effects is needed. 

The purpose of this report is to create such a model. To create the model we have 

access to bicycle flow data and weather data from a couple of streets in Swedish 

cities. The intention is that the model will work as a general model to be used 

nationwide.  

The method used to produce the model is multiplicative time series regression.  

Since the purpose is to produce a model that can be used nationwide we have to 

choose a mutual set of variables to use when we fit the regression coefficients for 

each street. The choice of variables is based on P-values from individual t-tests 

and Akaike’s Information Criterion. When a set of suitable variables has been 

chosen, a separate regression model with these variables is fitted for each street. 

The regression coefficients are then combined into a single, general model. To 

validate the model we perform a cross validation where we omit one city at a time 

when fitting the model. After that we apply the model on each street in the omitted 

city. 

The results show that the model is suitable to use as a nationwide model in 

Sweden. The model is able to reduce the standard deviation quite well and the 

results from the cross validation are satisfactory. The model can be used either to 

adjust the bicycle flow for just weather effects or to adjust it for weather effects as 

well as for seasonal effects.  



 

 

Sammanfattning 

Vectura är ett företag vars verksamhet är koncentrerad till transportinfrastruktur 

och deras mål är att hitta bättre lösningar för infrastrukturen. En stor del av 

trafikanterna i Sverige använder cykeln som transportmedel men cyklingen är i 

hög grad beroende av vädret som varierar hela tiden. Det varierande vädret gör det 

svårt att se hur cyklingen förändras över tiden och för att kunna se denna 

förändring behövs en modell som rensar cykelflödet från vädrets påverkan. 

Syftet med denna rapport är just att utveckla en sådan modell. Denna modell ska 

tas fram med hjälp av dels cykelflödesdata och dels väderdata från ett antal gator i 

städer runt om i Sverige och ska vara tillämpbar överallt i landet. 

Metoden som används för att ta fram modellen är multiplikativ tidsserieregression. 

Då syftet är att ta fram en rikstäckande modell måste en gemensam 

variabeluppsättning väljas som vi ska använda oss av när vi anpassar 

regressionskoefficienterna för varje gata. Detta variabelval gör vi med hjälp av  

P-värden från individuella t-test och Akaikes informationskriterium. När lämpliga 

variabler har valts ut anpassas en separat regressionsmodell med dessa variabler 

för varje gata och därefter vägs betaskattningarna samman så att vi får en allmän 

modell. För att validera modellen utför vi en korsvalidering som går ut på att 

utelämna en av städerna när vi väger samman betaskattningarna och sedan testa 

den nya modellen på någon gata i den utelämnade staden.  

Resultaten visar att modellen som vi utvecklat kan användas som en allmän 

modell för Sverige. Dels reducerar modellen standardavvikelsen för cykelflödet 

tillfredsställande och dels fungerar korsvalideringen bra. Modellen är utvecklad så 

att man ska kunna justera bort antingen endast vädereffekter från cykelflödet eller, 

utöver vädereffekter, justera bort även kalendereffekter och periodiska effekter 

från cykelflödet.   
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Vectura är ett företag vars verksamhet är koncentrerad till transportinfrastruktur, 

ett område som man är marknadsledande inom i Sverige. Inom Vectura finns alltid 

en strävan efter utveckling och efter att hitta bättre lösningar för infrastrukturen.
1
 I 

ett land som Sverige, där vägtrafiken i många delar av landet är stor, är företag 

som Vectura en nödvändighet. Målet som de har är att öka trivseln för alla slags 

trafikanter i trafiken, något som vi alla i hög grad är beroende av.    

Ett av de mest populära transportmedlen i Sverige är cykeln och möjligheterna till 

cykling är stora. Cykelbanor finns det gott om vilket är en starkt bidragande faktor 

till att cykelflödet är så pass högt som det är. Att cykling är så populärt i landet 

beror förmodligen på att svenskarnas miljö- och hälsomedvetenhet har ökat 

avsevärt de senaste åren vilket gör att man nuförtiden i högre utsträckning än förr 

väljer cykeln som transportmedel framför till exempel bilen.  

Dessvärre är cykelflödet i hög grad beroende av vädret. Människor är i allmänhet 

mindre benägna att cykla om vädret är dåligt, det är sällan man ser en cyklist på 

gatan när det ösregnar. Däremot finns det gott om cyklister på gatorna under 

varma och sköna sommardagar. Cykelflödet är dessutom i hög grad beroende av 

vilken veckodag och månad det är. Det är exempelvis färre som cyklar på 

söndagar än på måndagar och i januari har man kanske cykeln undanställd vilket 

gör att man inte cyklar även fast vädret är fint. Helger som till exempel 

midsommar påverkar också cykelflödet. 

För att kunna se hur cyklingen förändras över tiden behövs en modell där 

vädereffekter, kalendereffekter (effekter av helgdagar och lediga dagar) och 

                                              
1
 www.vectura.se/Om-Vectura/ 
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periodiska effekter (effekter av veckodagar och månader) kan justeras bort från 

cykelflödet. Genom att göra en sådan justering skulle endast det normaliserade 

cykelflödet kvarstå, det vill säga cykelflödet på en gata om man bortser från dessa 

effekter. En sådan modell är praktisk om man till exempel vill undersöka vad en 

viss åtgärd på en gata har för inverkan på cykelflödet på den gatan. Det blir också 

lättare att studera långsiktiga trender samt att upptäcka avvikande observationer 

som kan vara intressanta att studera närmare. 

 

1.2 Syfte 

På uppdrag av Vectura har vi fått uppgiften att ta fram en modell som kan justera 

cykelflöde från vädereffekter, kalendereffekter och periodiska effekter. När 

modellen är utvecklad är det tänkt att den ska vara rikstäckande. Med andra ord 

ska modellen kunna användas för städer i hela Sverige.  

 

1.3 Datamaterial och avgränsningar 

För att utveckla modellen på ett så bra sätt som möjligt är det givetvis en fördel 

med data från flera städer runt om i landet. De data vi har tillgång är tidsserier med 

cykelflödesdata från fem mätpunkter i Stockholm, två mätpunkter i Göteborg och 

en mätpunkt vardera från Malmö, Jönköping och Gävle. Dock innehåller 

cykelflödesdata för Malmö ett uppenbart fel. Felet består i att första och sista 

observationen för varje dygn är identiska, något som knappast är rimligt. Därför 

kommer vi att ta fram två separata modeller, en där Malmö ingår och en där 

Malmö inte ingår. Huvudmodellen är den modell där Malmö inte ingår. 
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De städer vi har data för får, med svenska mått mätt, betraktas som mellanstora 

och stora städer. Man bör därför undvika att tillämpa modellen på alltför små 

städer då cykelvanorna skulle kunna vara annorlunda i små städer. 

Vi har tillgång till datamaterial från flera år men vi kommer endast att använda 

data för tidsperioden mellan år 2006 och år 2008. Vi väljer att begränsa oss till just 

denna period eftersom cykelflödesdata är tillgänglig för de flesta gator som vi har 

tillgång till under den nämnda perioden. Cykelflödena är mätta varje timme men 

vi kommer endast att använda oss av dygnsobservationer. Vi kommer alltså att 

summera timobservationerna så att dygnsobservationer för cykelflödet erhålls 

istället. Summeringen beror främst på att väderdata i bästa fall finns tillgängliga 

för var tredje timme beroende på vilken vädervariabel det handlar om. Dessutom 

är det knappast intressant att studera cykelflöden på timnivå.  

Vi har även tillgång till väderdata från SMHI (se bilaga 6) som består av 

variablerna temperatur, vindhastighet, nederbördsmängd och typ av nederbörd. 

Vindhastigheten är mätt i meter per sekund och nederbördsmängden är mätt i 

millimeter. Variabeln ”typ av nederbörd” består av olika slags nederbörd. Det kan 

till exempel handla om regn, snö, snöblandat regn och hagel.  

Mätpunkterna för väderdata är väderstationer belägna i närheten av de aktuella 

mätpunkterna för cykelflöden. För var och en av städerna Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Gävle är samtliga vädervariabler från en och samma väderstation. 

Väderdata för Jönköping kommer från två olika väderstationer, dels från 

Jönköpings flygplats och dels från Flahult, som ligger strax söder om Jönköping. 

Anledningen till denna blandning är att väderstationen vid flygplatsen saknar 

nederbördsvariablerna. Vi får alltså komplettera med dessa variabler från 

väderstationen i Flahult.  
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1.4 Databearbetning  

Det första som behöver åtgärdas är att definiera om variabeln ”typ av nederbörd” 

som innehåller onödigt många underkategorier. Vi prövar dock först att utföra 

regressionsanalys med alla dessa underkategorier. I många fall visar det sig att det 

är för få observationer inom varje kategori. Därför kodar vi om underkategorierna 

duggregn, regn, underkyld nederbörd och regnskurar till dummyvariabeln regn 

och underkategorierna snöblandat regn, snöfall, isnålar, kornsnö, iskorn, byar av 

snöblandat regn, snöbyar, snöhagel, ishagel och småhagel till dummyvariabeln 

snö.  

Typ av nederbörd innehåller också en underkategori som syftar till obestämd 

nederbörd. Denna kategori förekommer dock inte hos mätpunkterna från 

Stockholm och Jönköping. För att undersöka om obestämd nederbörd har 

signifikant betydelse testar vi om det finns något samband mellan cykelflöde och 

obestämd nederbörd för Göteborg, Malmö och Gävle. Det visar sig att det inte 

finns något sådant samband för någon av dessa tre städer vilket gör att vi utan 

några större hinder kan utesluta variabeln obestämd nederbörd.  

Vi kodar även om variabeln nederbördsmängd. I ursprungsdata är denna variabel 

kodad som -1 om det har fallit 0 mm nederbörd och 0 om det har fallit mindre än 

0,1 mm nederbörd. Vi kodar om detta så att 0 mm nederbörd respektive 0,1 mm 

nederbörd får de mer naturliga kodningarna 0 respektive 0,1.  

Nästa steg är att tidsförskjuta vädervariablerna ett antal dygn. Vädret under ett 

visst dygn påverkar cyklingen under samma dygn. Men cyklingen kan under detta 

dygn även påverkas av vädrets variation till exempel föregående dygn och/eller 

dygnet innan det. Genom att tidsförskjuta vädervariablerna fås möjligheten att 

undersöka om dessa tidsförskjutna variabler har en signifikant inverkan på 

cykelflödet.  
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Något annat som är intressant att utreda är om cykelflödet skiljer sig åt beroende 

på vilken veckodag det är i veckan och vilken månad det är på året. Vi gör om 

veckodagar och månader till dummyvariabler, där vi använder måndag respektive 

januari som referens. Dessutom skapar vi ytterligare två variabler, som tar hänsyn 

till röda dagar och helgdagar. Den ena variabeln tilldelar vi namnet ”ledig dag” 

som syftar till vanliga röda dagar och den andra variabeln kallar vi helgdag som 

avser allmänna helgdagar. Hela listan för dessa dagar finns i tabell 4.1.  

Det är även av intresse att ta reda på om vissa av vädervariablerna interagerar med 

varandra. En eventuell interaktion innebär att två, eller flera, variabler genom sitt 

”beteende” sinsemellan påverkar cykelflödet. Dessa variabler behöver i sig inte ha 

en signifikant påverkan på cykelflödet men när de samspelar med varandra kan det 

vara så att detta samspel visar sig vara betydelsefullt. För att undersöka om det 

förekommer sådana samspel bland de variabler som vi har tillgängliga skapar vi 

ett antal interaktionstermer och avgör sedan om de är signifikanta för modellen. Vi 

misstänker att ett sådant samspel till exempel skulle kunna förekomma mellan 

snöfall och vindhastighet. En cyklist kanske inte störs av att det blåser men 

effekten av vind förstärks en hel del om det samtidigt snöar.  
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2 Metod 

2.1 Tidsserieregression 

Både cykelflödesdata och väderdata består av tidsserier. Detta gör det olämpligt att 

använda sig av en vanlig regressionsmodell skattad med minsta kvadratmetoden. 

Anledningen är att tidsserier ofta innehåller autokorrelation. Skattningar framtagna 

med minsta kvadratmetoden tar inte hänsyn till denna autokorrelation och blir 

därför ineffektiva. Dessutom blir inte de skattade medelfelen för betaskattningarna 

väntevärdesriktiga. Medelfelen används för att utföra t-test och F-test vilket 

innebär att dessa test blir otillförlitliga då data innehåller autokorrelation och vi 

använder oss av minsta kvadratmetoden.  

Eftersom vi vill kunna använda oss av t-test och F-test när vi väljer ut de variabler 

som ska vara med i modellen kan vi inte använda oss av vanlig regression skattad 

med minsta kvadratmetoden. Vi använder oss istället av regression med  

ARIMA-modellerade feltermer vilket innebär att vi anpassar en modell enligt
2
 

 

Här tar feltermen Nt hand om autokorrelationen. I programvaran SAS
3
 anpassas 

denna typ av modeller med hjälp av så kallad Conditional Least Squares (CLS) i 

proceduren ARIMA.   

 

                                              
2
 Makridakis S. et al. (1998), sida 390 

3
 www.sas.com/offices/europe/sweden 
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2.2 Additiv eller multiplikativ modell? 

I en additiv modell blir tolkningen av βi den absoluta (genomsnittliga) 

förändringen av Y då Xi ökar med en enhet. Detta är olämpligt i det här fallet med 

tanke på hur modellen är tänkt att användas. Modellen ska kunna tillämpas på 

olika städer i Sverige med varierande nivå på cykelflödet. Bortjusteringen av 

vädereffekter, kalendereffekter och periodiska effekter från cykelflödena görs med 

hjälp av betakoefficienterna. Vi behöver därför betakoefficienter som ger oss den 

procentuella förändringen av Y då Xi ökar med en enhet. Därför anpassar vi en 

multiplikativ modell enligt: 

 

Tolkningen av  blir här den procentuella förändringen av Y då Xi ökar med en 

enhet. För att anpassa en sådan modell logaritmeras Y-värdena. Därefter anpassas 

en additiv modell enligt: 

 

Genom att antilogaritmera den additiva modellen kan vi enkelt se att den är 

ekvivalent med den multiplikativa modellen. 

 

2.3 Val av ARIMA-modell för feltermen4 

Vi väljer en lämplig ARIMA-modell genom att studera autokorrelationsfunktion 

(ACF) och partiell autokorrelationsfunktion (PACF). Detta görs separat för varje 

gata och vi beskriver här tillvägagångssättet för gatan i Jönköping. Sökandet efter 

                                              
4
 Makridakis S. et al. (1998), sida 392 
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en lämplig modell görs i två steg där det första steget är att använda sig av en lägre 

ordningens AR-modell för feltermen (en s.k. ”proxy”). I andra steget studerar vi 

residualerna efter en sådan anpassning och får på så vis information om hur en 

slutlig modell för feltermen ska väljas. Vi börjar därför med att anpassa en 

preliminär regressionsmodell med en AR(1)-felterm. Därefter studerar vi ACF och 

PACF.  

 

Diagram 2.1 ACF för proxymodellen, Jönköping 
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Diagram 2.2 PACF för proxymodellen, Jönköping 

 

Vi ser en tydlig spik för tidsförskjutning 7 i både diagram 2.1 och diagram 2.2 

vilket inte är helt oväntat. Vi använder oss av dygnsdata för cykelflödena vilket 

innebär att vår säsong är 7 dygn lång. Lämpliga processer för Nt skulle alltså 

kunna vara ARIMA(1,0,0)(1,0,0)7, ARIMA(1,0,0)(0,0,1)7 eller 

ARIMA(1,0,0)(1,0,1)7. Vi prövar att anpassa regressionsmodeller med dessa typer 

av feltermer och det visar sig att ARIMA(1,0,0)(1,0,0)7 lyckas bäst med att 

reducera autokorrelationen. ACF och PACF för denna modell finns i diagram 2.3 

och diagram 2.4.  
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Diagram 2.3 ACF för Jönköping med ARIMA(1,0,0)(1,0,0)7 

 

Diagram 2.4 PACF för Jönköping med ARIMA(1,0,0)(1,0,0)7 
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En ARIMA (1,0,0)(1,0,0)7-process för feltermen verkar alltså ta hand om det 

mesta av autokorrelationen. Vi ser liknande mönster i ACF och PACF även för de 

andra gatorna och använder därför genomgående ARIMA (1,0,0)(1,0,0)7. 

 

2.4 Val av variabler 

Eftersom syftet är att ta fram en allmän modell som ska kunna användas i hela 

Sverige måste vi välja ut en variabeluppsättning som vi använder oss av när vi 

anpassar regressionsmodellerna för varje gata. De kriterier som vi använder vid 

variabelvalet är dels P-värden från individuella t-test för variablerna samt Akaikes 

informationskriterium (AIC) som beräknas enligt
5
 

 

där m är antalet skattade parametrar i modellen och Likelihood är beräknat värde 

på maximerad Likelihoodfunktion. AIC ska vara så litet som möjligt och straffar 

alltså modeller för varje extra parameter som behöver skattas.  

För att välja variabler utgår vi från en grunduppsättning där vi har med flera 

tidsförskjutningar för varje variabel samt ett antal interaktionstermer. Vi anpassar 

vår regressionsmodell för varje gata och plockar successivt bort de variabler som 

endast är signifikanta för ett fåtal gator. Vi studerar också genomsnittligt AIC och 

behåller variabler som leder till en markant ökning av medelvärdet för AIC då de 

plockas bort. 

 

                                              
5
 Makridakis S. et al. (1998), sida 361 
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2.5 Sammanvägning av koefficienterna 

Efter att ha valt ut lämpliga variabler anpassar vi en separat regressionsmodell för 

varje gata med dessa variabler. Därefter väger vi samman betaskattningarna så att 

vi får en gemensam modell. För de städer där vi använt oss av mer än en gata 

(Stockholm och Göteborg) väger vi först ihop betaskattningarna för de olika 

gatorna till en gemensam skattning för staden. Vikterna för varje gata väljs så att 

de blir omvänt proportionella mot medelfelet för betaskattningen för den aktuella 

gatan enligt 

 

där SE (Standard Error) står för medelfel. Vikterna väljs på detta vis för att ge de 

säkrare betaskattningarna större vikt och de mindre säkra betaskattningarna 

mindre vikt. En sammanvägd betaskattning för staden skapas därefter enligt: 

 

ska tolkas som en betaskattning för en genomsnittlig gata i den aktuella 

staden. Medelfelet för  skattas enligt
6
: 

  

När detta är gjort har vi alltså en betaskattning och ett medelfel för varje stad och 

variabel. Vi går nu över till att väga samman betaskattningarna för varje stad till en 

                                              
6
 Körner S. et al. (2006), sida 107. Bygger på formeln för variansen för en linjär kombination av slumpvariabler. 
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gemensam betaskattning för varje variabel. Vikterna för varje stad beräknas på 

samma sätt som vi beräknade vikterna för enskilda gator inom städerna: 

 

Sammanvägda betakoefficienter skapas därefter enligt: 

 

Det är dessa sammanvägda koefficienter som sedan används för att justera bort 

vädereffekter, kalendereffekter och periodiska effekter från cykelflöden. 

 

2.6 Justering 

Logiken för hur vi utför justeringen är densamma som om man hade haft en linjär 

regressionsmodell med endast en förklaringsvariabel
7
: 

  

Om man här justerar Y genom att subtrahera  återstår endast  det vill 

säga interceptterm samt slumpterm. Tolkningen av det justerade Y-värdet blir då 

värdet som Y hade haft om X hade varit 0. Om man istället justerar Y genom att 

subtrahera  och addera  blir tolkningen istället det värde som Y hade haft 

om X hade antagit sitt genomsnittliga värde. Den senare varianten för justering ger 

samma genomsnittliga nivå på de justerade Y-värdena som på de ojusterade. Detta 

                                              
7
 Kutner M. H. et al (2005), sida 26 
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är att föredra i vårt fall eftersom det inte bara är variationen hos cykelflöden som 

är av intresse utan även den absoluta nivån. 

När vi utför själva justeringen utgår vi ifrån logaritmerade cykelflöden, det vill 

säga ln(Yt ). Vi justerar enligt: 

 

Analogt med fallet med den enkla linjära regressionsmodellen blir här tolkningen 

av ln(Yjust, t) det värde som det logaritmerade cykelflödet hade haft om samtliga 

förklaringsvariabler hade antagit sitt genomsnittliga värde. Slutligen erhålls 

justerade cykelflöden genom att vi antilogaritmerar ln(Yjust, t): 

 

I de fall då man vill justera bort både effekten av vädret och kalendereffekter och 

periodiska effekter använder man sig av samtliga förklaringsvariabler och 

betaskattningar. Vill man istället enbart justera bort vädrets påverkan använder 

man sig enbart av vädervariablerna och dess betaskattningar när man utför 

justeringen. 

 

2.7 Validering 

När man tagit fram en modell vill man gärna kunna validera den genom att 

jämföra de skattningar av den beroende variabeln som modellen genererar med 

sanna värden på variabeln. I vårt fall är det inte möjligt eftersom det inte finns 

några sanna observationer av cykelflöden justerade för vädereffekter, 

kalendereffekter och periodiska effekter. Vi kan därför inte utföra denna typ av 

validering.  
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Det vi istället gör för att validera modellen är att skatta nya sammanvägda 

betakoefficienter på samma sätt som tidigare fast vi utelämnar en av städerna. Med 

hjälp av dessa nya betakoefficienter beräknar vi nya justerade cykelflöden för den 

utelämnade staden och beräknar standardavvikelsen för dessa nya justerade 

cykelflöden. Denna standardavvikelse jämförs med standardavvikelsen för de 

ursprungliga justerade cykelflödena i samma stad. Om skillnaden mellan 

standardavvikelserna är liten är det ett tecken på att modellen verkar fungera bra 

även för städer som inte ingått i framtagandet av modellen. Detta är klart önskvärt 

eftersom förhoppningen är att modellen ska kunna tillämpas överallt i Sverige. Är 

skillnaden däremot stor är detta ett tecken på att modellen fungerar dåligt för 

städer som inte ingått i framtagandet av modellen. Man bör i så fall ifrågasätta om 

modellen verkligen kan användas som en allmän modell. Vi utför denna typ av 

validering för var och en av de fyra städerna Stockholm, Göteborg, Jönköping och 

Gävle. 

 

2.8 Multikollinearitet 

Vi utreder förekomsten av eventuell multikollinearitet genom att beräkna  

VIF-värden (Variance inflation factor)
8
. Det finns inget formellt test för 

multikollinearitet men VIF-värden högre än 10 är en tydlig indikation på att det 

förekommer och kan vara ett problem. I det här fallet kan man tänka sig att de 

tidsförskjutna temperaturvariablerna samt interaktionstermerna kommer att få 

höga VIF-värden då de finns med i modellen. Temperaturen idag ligger ju oftast 

inte alltför långt ifrån temperaturen igår. Det finns med andra ord ett samband 

mellan dagens temperatur och gårdagens vilket borde leda till multikollinearitet då 

vi har med tidsförskjutna temperaturvariabler i modellen. En interaktionsterm är 

av naturliga skäl ofta korrelerad med de enskilda variabler som tillsammans bildar 

                                              
8
 Tamhane A. C, Dunlop D. D. (2000), sida 417 
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den och det är därför vanligt med multikollinearitet när modellen innehåller 

interaktionstermer.   

Multikollinearitet är egentligen bara problematiskt ifall man vill kunna tolka 

enskilda regressionskoefficienter och därmed dra slutsatser om vilken effekt en 

enskild förklaringsvariabel har på den beroende variabeln. Modellen är tänkt att 

användas för justering och inte för att utreda effekten av olika variabler på 

cykelflödet. Så länge man har tillgång till samtliga vädervariabler när man utför 

justeringen är eventuell förekomst av multikollinearitet inget stort problem.  
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3 Resultat 

3.1 Val av modell 

Det är inte helt självklart hur man ska välja vilka variabler som ska ingå i 

modellen. Vi har flera gator från flera städer att ta hänsyn till, vilket försvårar valet 

av variabler. I grova drag kan vi dock konstatera att de flesta vädervariablerna har 

liknande effekt för var och en av gatorna. Det förekommer dock vissa skillnader. 

Inom städer är dessa skillnader små, medan de är mer synliga mellan städer. Vissa 

vädervariabler är signifikanta för en stad men inte signifikanta för en annan. I 

synnerhet är det interaktionerna som skiljer sig, där till exempel interaktionen 

mellan vind och snö är signifikant för gatorna i Göteborg men inte för gatorna i 

övriga städer. En generell modell måste dock väljas, något vi gör med hjälp av  

P-värden från individuella t-test och AIC-måttet. Utförligare information om hur 

detta görs finns i avsnitt 2.4.  

I tabell 3.1 följer de valda variablerna och dess koefficienter som ingår i den 

generella modellen för Sverige. I denna modell ingår inte Malmö när 

koefficienterna skattas. En modell där Malmö ingår i skattningen finns istället 

tillgänglig i bilaga 3. 
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Tabell 3.1 Koefficienter för huvudmodellen 

Variabel Koefficient 

meanDTT 0,030336777 

DTT1 0,007202008 

DTT2 0,006389818 

meanDFF -0,020051007 

regn -0,067223963 

snö -0,10767588 

snö1 -0,077673388 

snö2 -0,054437218 

snö3 -0,049862198 

DRR06 -0,015837729 

DRR18 -0,03866038 

tisdag 0,029460663 

onsdag 0,018916882 

torsdag -0,021977241 

fredag -0,12516064 

lordag -0,844428497 

sondag -0,995394448 

Helgdag -1,073778976 

Ledig_dag -0,834754679 

februari 0,141076221 

mars 0,293271331 

april 0,591694335 

maj 0,727723982 

juni 0,640784432 

juli 0,442585617 

augusti 0,577623168 

september 0,706705598 

oktober 0,708955746 

november 0,446066223 

december 0,277756668 

DRR18DTT 0,001123992 

 

MeanDTT är medeltemperaturen under dygnet och DTT1 respektive DTT2 är den 

tidsförskjutna medeltemperaturen ett respektive två dygn. MeanDFF står för 

medelvindhastigheten under dygnet. Variablerna ”regn” respektive ”snö” innebär 

att det har fallit regn respektive snö under dygnet och snö1-snö3 är tidsförskjutna 

variabler för snö ett, två respektive tre dygn. DRR06 står för nederbördsmängden 

från klockan 18.00 föregående dygn till klockan 06.00 nuvarande dygn och 

DRR18 står för nederbördsmängden från klockan 06.00 nuvarande dygn till 
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klockan 18.00 nuvarande dygn. DRR18DTT är interaktionen mellan variablerna 

DRR18 och meanDTT.  
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3.2 Justeringen 

Vi prövar att justera bort vädereffekter, kalendereffekter och periodiska effekter 

från cykelflödet med hjälp av den framtagna modellen på samtliga nio gator som 

ingår i framtagande av modellen. I den här modellen exkluderar vi alltså en gata, 

och det är gatan i Malmö. Modellen utan gatan i Malmö kommer vi härefter att 

kalla för modell 1. I diagrammen nedan kan man se att modellen rensar bort de 

olika effekterna ganska bra. Diagram 3.1 visar cykelflödet på Skanstullsbron i 

Stockholm utan rensning av vädereffekter, kalendereffekter och periodiska effekter 

och diagram 3.2 visar cykelflödet på Skanstullsbron där dessa effekter är 

bortrensade.  

 

Diagram 3.1 Ojusterat cykelflöde Skanstullsbron 
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Diagram 3.2 Cykelflöde för Skanstullsbron, justerat med modell 1 

 

Standardavvikelserna är 559 cyklister för det justerade cykelflödet och 1675 

cyklister för det ojusterade cykelflödet. Standardavvikelsen för det justerade 

cykelflödet är alltså cirka en tredjedel av standardavvikelsen för det ursprungliga 

cykelflödet vilket är en kraftig minskning av variationen. Motsvarande grafer och 

standardavvikelser för övriga åtta gator finns i bilaga 1. Kortfattat kan vi säga att 

standardavvikelsen minskar med 43-67 % för samtliga gator vid användning av 

modell 1.  

Vi prövar även att justera bort vädereffekter, kalendereffekter och periodiska 

effekter från cykelflödet med hjälp av modellen där gatan från Malmö ingår i 

skattningen av regressionskoefficienter. Denna modell kommer vi fortsättningsvis 

att kalla för modell 2. Diagram 3.3 visar cykelflödet på gatan i Malmö utan 
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rensning av vädereffekter, kalendereffekter och periodiska effekter och diagram 

3.4 visar cykelflödet på samma gata med dessa effekter bortrensade.  

  

 

Diagram 3.3 Ojusterat cykelflöde Malmö 
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Diagram 3.4 Cykelflöde för Malmö, justerat med modell 2 

 

Som man kan se i Diagram 3.4 har modell 2 inte lyckats justera bort vädereffekter, 

kalendereffekter och periodiska effekter så bra för gatan i Malmö. 

Standardavvikelsen för denna gata är 2218 cyklister för det ojusterade cykelflödet 

och 1852 cyklister för det justerade cykelflödet. Alltså minskar standardavvikelsen 

endast med cirka 17 %. Men det är egentligen bara för denna gata som den här 

modellen (modell 2) fungerar dåligt. För övriga nio gator är modell 2 i stort sett 

likvärdig med modell 1, se bilaga 4. Till exempel reducerar modell 2 

standardavvikelsen bättre för fyra av de nio övriga gatorna. Skillnaden mellan de 

båda modellerna kan alltså tyckas hårfin då den ena modellen fungerar bättre för 

en gata och den andra modellen fungerar bättre för en annan.  

Att modell 2 reducerar standardavvikelsen dåligt för gatan i Malmö kan bero på att 

cykeldata från Malmö är felaktiga, något som finns beskrivet i avsnitt 1.3. Att det 

inte blir så stora skillnader mellan de båda modellerna för övriga gator har 
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förmodligen att göra med att Malmö-gatans koefficienter får en liten betydelse i 

förhållande till övriga gator när vi utför viktningen. Detta leder till att de viktade 

regressionskoefficienterna blir rätt lika för de båda modellerna.  

Det stora problemet med modell 2 är dock att den delvis skattas utifrån 

datamaterialet från gatan i Malmö. Cykelflödesdata för denna gata innehåller som 

sagt tydliga fel. Om detta felaktiga datamaterial ingår i framtagandet av modellen 

minskar modellens tillförlitlighet och därför väljer vi som redan nämnt modell 1 

som vår huvudmodell, det vill säga modellen där gatan från Malmö utesluts ur 

skattningen av regressionskoefficienterna. Vi redovisar modell 2 i bilaga 3.   
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3.3 Korsvalidering 

För att testa om modell 1 är tillförlitlig utför vi en korsvalidering. En mer 

detaljerad beskrivning av hur denna validering går till finns i avsnitt 2.7. Diagram 

3.5 visar det justerade cykelflödet på Skanstullsbron när gatorna i Stockholm ingår 

i skattningen av regressionskoefficienterna och diagram 3.6 visar motsvarande 

cykelflöde när gatorna i Stockholm inte ingår i skattningen av 

regressionskoefficienterna.  

 

Diagram 3.5 Cykelflöde för Skanstullsbron, justerat med modell 1 
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Diagram 3.6 Cykelflöde för Skanstullsbron, justerat med modell där Stockholm inte ingår 

 

Standardavvikelsen blir 635 cyklister för cykelflödet när det justeras med 

korsvalideringsmodellen och 559 cyklister för cykelflödet när det justeras med den 

fullständiga modellen. Den procentuella ökningen av standardavvikelsen för denna 

gata ligger på 13 %, något som tyder på att modellen fungerar relativt bra. Det vi 

menar med den procentuella förändringen av standardavvikelsen är 

standardavvikelsen för det korsvaliderade cykelflödet i förhållande till 

standardavvikelsen för det ursprungliga justerade cykelflödet. Gatan vars 

cykelflöde vi illustrerar ovan är den gata som korsvalideringen fungerar näst sämst 

på, bara Vasagatan i Göteborg är något sämre med en procentuell ökning av 

standardavvikelsen på ungefär 14 %. Övriga gator har en lägre relativ ökning av 

standardavvikelsen när vi korsvaliderar vilket är ännu en indikation på att den 

generella modellen duger gott och väl. Resten av korsvalideringen finns 

presenterad i bilaga 2.  
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3.4 Bortjustering av endast vädereffekterna 

Vi har hittills ägnat oss åt att rensa bort vädereffekter, kalendereffekter och 

periodiska effekter från cykelflödet. Men det kan ibland även vara av intresse att 

ha kvar kalendereffekter och periodiska effekter för de cykelflöden man vill 

studera. I nedanstående diagram illustreras ett exempel för hur det ser ut när vi 

endast rensar bort vädereffekterna. Diagram 3.7 visar det ojusterade cykelflödet på 

Danviksbron i Stockholm och diagram 3.8 visar cykelflödet på Danviksbron med 

vädereffekterna bortrensade.  

 

Diagram 3.7 Ojusterat cykelflöde Danviksbron 
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Diagram 3.8 Cykelflöde för Danviksbron, justerat endast för vädereffekter med modell 1 
 

I grova drag kan man konstatera att mönstret i diagram 3.8 är likt det mönster som 

finns i diagram 3.7 men med lägre variation. Med andra ord finns svängningarna 

på ungefär samma ställen i de båda graferna men svängningarna pendlar mindre i 

diagram 3.8 än i diagram 3.7. Standardavvikelsen är 886 cyklister för det 

ojusterade cykelflödet och 593 cyklister för det väderjusterade cykelflödet. 

Standardavvikelsen minskar alltså med cirka 33 % om man endast rensar bort 

vädrets påverkan från cykelflödet.  

Diagram 3.9 illustrerar cykelflödet på gatan Danviksbron justerat för även 

kalendereffekter och periodiska effekter. Vi jämför alltså cykelflödet där endast 

vädereffekterna justeras bort med cykelflödet där vi, utöver vädereffekterna, rensar 

bort även kalendereffekter och periodiska effekter.  
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Diagram 3.9 Cykelflöde för Danviksbron, justerat med modell 1 
 

Man kan med blotta ögat se att cykelflödet som illustreras i diagram 3.9 varierar 

mindre än cykelflödet i diagram 3.8, vilket är helt logiskt. Standardavvikelsen är 

308 cyklister när vädereffekter, kalendereffekter och periodiska effekter rensas 

bort och 593 cyklister när endast vädereffekterna rensas bort. Kalendereffekter och 

periodiska effekter står alltså för en stor del av variansreduktionen.     

Diagram för övriga åtta gator, som motsvarar diagram 3.7, diagram 3.8 och 

diagram 3.9, finns i bilaga 1. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 

standardavvikelsen minskar med mellan 19 % och 36 % när vi enbart justerar bort 

vädereffekterna.  
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3.5 Multikollinearitet  

Det visar sig att vårt antagande om förekomsten av multikollinearitet var korrekt. 

Interaktionstermer och tidsförskjutna temperaturvariabler får höga VIF-värden då 

de tas med i modellen. Eftersom vår slutgiltiga modell innehåller en 

interaktionsterm samt två tidsförskjutningar av temperaturvariabeln, förekommer 

det multikollinearitet. Detta minskar inte modellens användbarhet men man bör 

vara försiktig med att tolka enskilda koefficienter. 
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3.6 Kontroll av residualspridningen 

Vi kontrollerar att variansen för residualerna är konstant genom att plotta dessa 

mot predikterade värden för logaritmerat cykelflöde. Diagram 3.10 visar 

residualplotten för Dag Hammarskjöldsleden i Göteborg. 

 

Diagram 3.10 Residualplott för Dag Hammarskjöldsleden, Göteborg 

 

I diagram 3.10 finns inget som indikerar att variansen inte är konstant. Inte heller 

motsvarande grafer för de andra gatorna uppvisar några sådana problem. 
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4 Instruktion för användning av modellen 

4.1 Omkodning av vädervariabler 

Det första som måste göras är att koda om vädervariablerna så att de är definierade 

på samma sätt som de vädervariabler vi använt i modellen. Omkodningen kan 

exempelvis utföras med hjälp av bifogad SAS-kod i bilaga 5. Det som behöver 

göras är: 

 Bortfallskoden kodas om från ”-999” till ”.” (om SAS används. I annat fall 

till aktuell bortfallskod). 

 Variabeln ”nederbördsmängd” kodas om så att 0 blir 0,1 och -1 blir 0 (se 

förklaring i avsnitt 1.4).   

 Variabeln ”typ av nederbörd” kodas om så att underkategorierna duggregn, 

regn, underkyld nederbörd och regnskurar alla får koden regn och 

underkategorierna snöblandat regn, snöfall, isnålar, kornsnö, iskorn, byar 

av snöblandat regn, snöbyar, snöhagel, ishagel och småhagel alla får koden 

snö. Dummyvariabler som antar värdet 1 om regn respektive snö 

förekommer under dygnet och värdet 0 annars skapas. 

 Dygnsmedelvärden för temperatur och vindhastighet beräknas. 

 Nederbördsmängden för tidpunkterna 06 och 18 plockas ut. 

 Interaktionstermen DRR18DTT skapas genom att man multiplicerar 

DRR18 och meanDTT. 

 Tidsförskjutna variabler skapas för meanDTT (2 stycken) och snö (3 

stycken).  
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4.2 Omkodning av cykelflöden samt skapande av dummyvariabler 

 Om de cykelflöden man vill undersöka är på timnivå, summera så att man 

får dygnstotaler.  

 Logaritmera dygnstotalerna, använd den naturliga logaritmen. 

 Skapa dummyvariabler (med värdena 0 och 1) för veckodagar och månader. 

Sätt måndag respektive januari som referens. 

 Skapa dummyvariabler (med värdena 0 och 1) för helgdagar och lediga 

dagar enligt tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Definition av helgdagar och lediga dagar 

Dag Typ 

Nyårsdagen helgdag 

Midsommarafton helgdag 

Midsommardagen helgdag 

Julafton  helgdag 

Juldagen helgdag 

Annandag Jul helgdag 

Nyårsafton helgdag 

Långfredagen ledig dag 

Annandag påsk ledig dag 

Valborg ledig dag 

Kristi himmelfärds dag ledig dag 

Dagen efter Kristi himmelfärds dag ledig dag 

Nationaldagen ledig dag 

Trettondagen 

ledig dag om den infaller på måndag-fredag,  

annars vanlig lördag eller söndag 

Valborgsmässoafton vanlig dag 

Påskafton vanlig lördag 

Påskdagen vanlig söndag 

Pingstdagen vanlig söndag 

Alla Helgons dag vanlig lördag 
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4.3 Justeringen 

 När omkodningen är utförd bör ni ha ett dataset med kolumnerna datum 

och logaritmerat cykelflöde samt en kolumn för varje variabel från tabell 

4.2. 

 Beräkna medelvärde för varje förklaringsvariabel. Observera att de tre 

första observationerna inte ska ingå i beräkningen av medelvärdet eftersom 

vi har tre tidsförskjutningar för variabeln snö. Dessutom ska de 

observationer för vilka det finns bortfall för någon variabel heller inte ingå.  

 Beräkna justerade logaritmerade cykelflöden med hjälp av nedanstående 

formel och koefficienterna från tabell 4.2.  
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Tabell 4.2 Koefficienter för huvudmodellen 

Variabel Koefficient 

meanDTT 0,030336777 

DTT1 0,007202008 

DTT2 0,006389818 

meanDFF -0,020051007 

regn -0,067223963 

snö -0,10767588 

snö1 -0,077673388 

snö2 -0,054437218 

snö3 -0,049862198 

DRR06 -0,015837729 

DRR18 -0,03866038 

tisdag 0,029460663 

onsdag 0,018916882 

torsdag -0,021977241 

fredag -0,12516064 

lordag -0,844428497 

sondag -0,995394448 

Helgdag -1,073778976 

Ledig_dag -0,834754679 

februari 0,141076221 

mars 0,293271331 

april 0,591694335 

maj 0,727723982 

juni 0,640784432 

juli 0,442585617 

augusti 0,577623168 

september 0,706705598 

oktober 0,708955746 

november 0,446066223 

december 0,277756668 

DRR18DTT 0,001123992 

 

 Antilogaritmera de justerade logaritmerade cykelflödena: 
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5 Diskussion och slutsatser 

Den modell vi tagit fram kan ta bort en stor del av variationen hos de cykelflöden 

man vill studera. Detta gör det lättare att se långsiktiga trender hos cykelflöden 

vilket kan vara av stor nytta om man vill undersöka om cykelvanorna hos 

människor förändras över tiden. Modellen gör det även lättare att upptäcka 

avvikande dygnsobservationer som kan vara intressanta att studera mer ingående. 

Om man bara använder modellen till att justera bort vädrets påverkan men låter bli 

att justera bort effekten av veckodagar, månader, helgdagar och lediga dagar blir 

man av med klart mindre variation än då man använder sig av samtliga 

förklaringsvariabler. Variablerna som avser veckodagar, månader, helgdagar och 

lediga dagar verkar alltså vara av stor vikt när det gäller att förklara variationen 

hos cykelflöden. 

Att modellen fungerar dåligt för Malmö skulle kunna tyda på att Malmö skiljer sig 

för mycket från snittet för att en generell modell ska kunna användas där. 

Datamaterialet från Malmö innehåller dock som vi tidigare nämnt uppenbara fel 

vilket skulle kunna vara anledningen till att modellen fungerar så pass dåligt för 

Malmö. Man bör därför inte dra alltför långtgående slutsatser utifrån resultatet för 

Malmö. 

Resultatet från korsvalideringen tyder på att en generell modell verkar fungera bra 

även för städer som inte ingått i framtagandet av modellen. Detta är en 

förutsättning för att modellen ska vara användbar, i de flesta fall kommer ju 

modellen att användas just för andra städer än de vi använt oss av. 
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Bilaga 1: Tillämpning av modellen för de gator som ingått i framtagandet av 

modellen 

De diagram som har cykelflöde som rubrik är de diagram som innehåller det 

ojusterade cykelflödet, eller med andra ord det verkliga cykelflödet. När det står 

justerat cykelflöde som rubrik är cykelflödet bortrensat från vädereffekter, 

kalendereffekter och periodiska effekter. Om rubriken på diagrammet är 

väderjusterat cykelflöde innebär det att bara vädereffekterna är bortrensade från 

cykelflödet.   
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Stockholm:  
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Gävle: 

 

  

Standardavvikelse = 665                Standardavvikelse = 232 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1 151 301 451 601 751 901 1051

Väderjusterat cykelflöde, Sveavägen

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1 151 301 451 601 751 901 1051

Cykelflöde, Gävle

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1 151 301 451 601 751 901 1051

Justerat cykelflöde, Gävle



 

45 

 

 

Standardavvikelse = 423 

 

Jönköping: 
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Bilaga 2: Resultat av korsvalideringen  

Korsvaliderat cykelflöde för gatorna i Göteborg när dessa inte ingår i skattningen 

av regressionskoefficienter:  
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Korsvaliderat cykelflöde för gatorna i Stockholm när dessa inte ingår i skattningen 

av regressionskoefficienter:  
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Korsvaliderat cykelflöde för gatan i Gävle när denna inte ingår i skattningen av 

regressionskoefficienter: 

  

Standardavvikelse = 252                Standardavvikelse = 232 
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av regressionskoefficienter: 
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Bilaga 3: Regressionskoefficienter för modell 2 

Tabellen nedan visar regressionskoefficienterna för modellen där Malmö ingått i 

framtagandet av modellen. 

Variabel Koefficient 

meanDTT 0,027703 

DTT1 0,006629 

DTT2 0,005448 

meanDFF -0,02057 

regn -0,06105 

sno -0,09785 

sno1 -0,07347 

sno2 -0,04807 

sno3 -0,04374 

DRR06 -0,01463 

DRR18 -0,0366 

tisdag 0,027777 

onsdag 0,022987 

torsdag -0,01101 

fredag -0,09705 

lordag -0,78543 

sondag -0,98285 

Helgdag -1,05331 

Ledig_dag -0,84253 

februari 0,136354 

mars 0,283223 

april 0,530434 

maj 0,648374 

juni 0,55977 

juli 0,377612 

augusti 0,500734 

september 0,628162 

oktober 0,636318 

november 0,414892 

december 0,278185 

DRR18DTT 0,001035 
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Bilaga 4: Cykelflöden justerade med modell 2 

De diagram som har cykelflöde som rubrik är de diagram som innehåller det 

ojusterade cykelflödet, eller med andra ord det verkliga cykelflödet. När det står 

justerat cykelflöde som rubrik är cykelflödet bortrensat från vädereffekter, 

kalendereffekter och periodiska effekter. 
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Stockholm:  
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Gävle: 
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Malmö: 
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Bilaga 5: SAS-kod 

 

Nedan följer den SAS-kod vi använt oss av för att ta fram modellen. Denna kod 

avser Jönköping men koden för övriga städer är densamma förutom namnen på 

dataseten.  

 

/*De dataset vi utgår ifrån är jkpg.jkpgv0608 som innehåller alla 

vädervariabler för Jönköping 

samt jkpg.jkpg som innehåller dygnstotaler för cykelflödena i 

Jönköping*/ 

 

data jkpg.jkpgv0608_2; 

 set jkpg.jkpgv0608; 

/*Ändrar -999 till SAS felkod för DFF, DRR och DTT*/ 

 if DFF=-999 

  then DFF=.; 

 if DRR=-999 

  then DRR=.; 

 if DTT=-999 

  then DTT=.; 

/*Ändrar DRR till 0,1 om den är 0 och till 0 om den är -1, se 

variabelbeskrivning.*/ 

 if DRR=0 

  then DRR=0.1; 

 if DRR=-1 

  then DRR=0; 

run; 

 

/*Här skapar vi dummies för regn och snö. I variabeln regn räknar vi in 

"ursprungsvariablerna" duggregn, regn, regnskurar och underkyld 

nederbörd. 

I snövariabeln räknar vi in snöfall, isnålar, kornsnö, iskorn, 

snöblandat regn, byar av snöblandat regn, snöhagel, ishagel, småhagel*/ 

data jkpg.jkpgv_nederbord1; 

 set jkpg.jkpgv0608_2; 

 

 regn1=0; 

 if (DRRC1=26 or DRRC2=26 or DRRC3=26 or DRRC1=27 or DRRC2=27 or 

DRRC3=27  

 or DRRC1=34 or DRRC2=34 or DRRC3=34 or DRRC1=28 or DRRC2=28 or 

DRRC3=28) 

  then regn1=1; 

 

 sno1=0; 

 if (DRRC1=30 or DRRC2=30 or DRRC3=30 or DRRC1=32 or DRRC2=32 or 

DRRC3=32 

 or DRRC1=36 or DRRC2=36 or DRRC3=36 or DRRC1=31 or DRRC2=31 or 

DRRC3=31  
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 or DRRC1=33 or DRRC2=33 or DRRC3=33 or DRRC1=37 or DRRC2=37 or 

DRRC3=37  

 or DRRC1=38 or DRRC2=38 or DRRC3=38 or DRRC1=39 or DRRC2=39 or 

DRRC3=39 

 or DRRC1=29 or DRRC2=29 or DRRC3=29 or DRRC1=35 or DRRC2=35 or 

DRRC3=35)  

  then sno1=1; 

run; 

 

/*Detta är ett mellansteg där vi summerar alla snö- respektive 

regndummies och sorterar på datum*/ 

proc sql noprint; 

   create table jkpg.jkpgv_nederbord2 as  

   select datum, sum(sno1) as summasno, sum(regn1) as summaregn 

   from jkpg.jkpgv_nederbord1 

   group by datum; 

quit; 

 

/*Här skapar vi de slutgiltiga dummyvariablerna för regn och snö.  

Variabeln regn blir 1 om det förekommit regn någon gång under dygnet 

och 0 annars. 

Motsvarande gäller för variabeln snö*/ 

data jkpg.jkpgv_nederbord3; 

 set jkpg.jkpgv_nederbord2; 

 

 regn=0; 

 if summaregn>0 then regn=1; 

 

 sno=0; 

 if summasno>0 then sno=1; 

run; 

 

/*Här beräknar vi medelvärde för varje dygn för temperatur och 

vindhastighet.*/ 

proc sql noprint; 

   create table jkpg.jkpgv0608_3 as  

   select datum, mean(DFF) as meanDFF, mean(DTT) as meanDTT 

   from jkpg.jkpgv0608_2 

   group by datum; 

quit; 

 

/*Här plockar vi ut variabeln DRR (nederbördsmängd) för tidpunkten 06*/ 

proc sql noprint; 

create table jkpg.jkpgvader_te06 as select datum, te, drr from 

jkpg.jkpgv0608_2 where te=6; 

quit; 

 

/*Här plockar vi ut variabeln DRR (nederbördsmängd) för tidpunkten 18*/ 

proc sql noprint; 

create table jkpg.jkpgvader_te18 as select datum, te, drr from 

jkpg.jkpgv0608_2 where te=18; 

quit; 

 

/*Här ändrar vi variabelnamn på nederbördsmängd så att man lättare ser 

att den hör ihop med tidpunkten 06*/ 

data jkpg.jkpgvader_te06; 

 set jkpg.jkpgvader_te06; 
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 DRR06=DRR; 

run; 

 

/*Här ändrar vi variabelnamn på nederbördsmängd så att man lättare ser 

att den hör ihop med tidpunkten 18*/ 

data jkpg.jkpgvader_te18; 

 set jkpg.jkpgvader_te18; 

 DRR18=DRR; 

run; 

 

/*Här slår vi ihop de två dataseten som innehåller nederbördsmängd-

variablerna för respektive tidpunkt*/ 

proc sql noprint; 

create table jkpg.jkpgv_DRR as select a.datum, a.drr06, b.drr18 

from jkpg.jkpgvader_te06 as a join jkpg.jkpgvader_te18 as b 

 on a.datum=b.datum; 

quit; 

 

/*Här slår vi ihop datasetet som innehåller dummy-variablerna för regn 

och snö med datasetet som innehåller nederbördsmängd-variablerna*/ 

proc sql noprint; 

create table jkpg.jkpgv_fullnederbord as select a.datum, a.regn, 

a.sno, b.drr06, b.drr18 from jkpg.jkpgv_nederbord3 as a join 

jkpg.jkpgv_drr as b 

 on a.datum=b.datum; 

quit; 

 

/*Här skapar vi ett dataset som innehåller alla vädervariablerna.*/ 

proc sql noprint; 

create table jkpg.jkpgvader as select a.datum, a.regn, a.sno, 

a.drr06, a.drr18, b.meanDFF, b.meanDTT from 

jkpg.jkpgv_fullnederbord as a join jkpg.jkpgv0608_3 as b 

 on a.datum=b.datum; 

quit; 

 

/*Här skapar vi en ny variabel, SAS date, för datum vilket behövs för 

att vi ska kunna slå ihop detta dataset med cykeldatasetet.*/ 

data jkpg.jkpgvader; 

 set jkpg.jkpgvader; 

 datum2=input(left(put(datum,8.)), yymmdd10.); /*Skapa SAS date*/ 

run; 

 

/*Här konverterar vi SAS date till ett datum av samma format som finns 

i cykeldatasetet.*/ 

data jkpg.jkpgvader; 

 set jkpg.jkpgvader; 

 format datum2 date9.;/*SAS date till datum9*/ 

 informat datum2 date9.; 

run; 

 

/*Här slår vi ihop cykeldata med väderdata.*/ 

proc sql noprint; 

create table jkpg.jkpg_vader as select b.datum, a.regn, a.sno, 

a.drr06, a.drr18, a.meanDFF, a.meanDTT, b.dygnstotal, b.bortfall, 

b.veckodag, b.helgdag, b.ledig_dag from jkpg.jkpgvader as a join 

jkpg.jkpg as b 

 on a.datum2=b.datum; 
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quit; 

 

/*Här skapar vi laggar för vädervariablerna och dummies för veckodagar. 

Dessutom logaritmerar vi cykelflödet. 

Vi använder oss inte av alla de laggar vi skapar här i den slutgiltiga 

modellen men vi skapar "onödigt" många för varje variabel för att kunna 

testa hur många man bör ha med*/ 

data jkpg.jkpg_laggar; 

set jkpg.jkpg_vader; 

 

if dygnstotal=0 then dygnstotal=.; 

Logcykel=log(dygnstotal); 

DTT1=lag1(meanDTT); 

DTT2=lag1(DTT1); 

DTT3=lag1(DTT2); 

DTT4=lag1(DTT3); 

DTT5=lag1(DTT4); 

DTT6=lag1(DTT5); 

DTT7=lag1(DTT6); 

DTT8=lag1(DTT7); 

DTT9=lag1(DTT8); 

DTT10=lag1(DTT9); 

 

DFF1=lag1(meanDFF); 

DFF2=lag1(DFF1); 

DFF3=lag1(DFF2); 

DFF4=lag1(DFF3); 

DFF5=lag1(DFF4); 

DFF6=lag1(DFF5); 

DFF7=lag1(DFF6); 

DFF8=lag1(DFF7); 

DFF9=lag1(DFF8); 

DFF10=lag1(DFF9); 

 

DRR061=lag1(DRR06); 

DRR062=lag1(DRR061); 

DRR063=lag1(DRR062); 

DRR064=lag1(DRR063); 

DRR065=lag1(DRR064); 

DRR066=lag1(DRR065); 

DRR067=lag1(DRR066); 

DRR068=lag1(DRR067); 

DRR069=lag1(DRR068); 

DRR0610=lag1(DRR069); 

 

DRR181=lag1(DRR18); 

DRR182=lag1(DRR181); 

DRR183=lag1(DRR182); 

DRR184=lag1(DRR183); 

DRR185=lag1(DRR184); 

DRR186=lag1(DRR185); 

DRR187=lag1(DRR186); 

DRR188=lag1(DRR187); 

DRR189=lag1(DRR188); 

DRR1810=lag1(DRR189); 

 

regn1=lag1(regn); 
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regn2=lag1(regn1); 

regn3=lag1(regn2); 

regn4=lag1(regn3); 

regn5=lag1(regn4); 

regn6=lag1(regn5); 

regn7=lag1(regn6); 

regn8=lag1(regn7); 

regn9=lag1(regn8); 

regn10=lag1(regn9); 

 

sno1=lag1(sno); 

sno2=lag1(sno1); 

sno3=lag1(sno2); 

sno4=lag1(sno3); 

sno5=lag1(sno4); 

sno6=lag1(sno5); 

sno7=lag1(sno6); 

sno8=lag1(sno7); 

sno9=lag1(sno8); 

sno10=lag1(sno9); 

 

tisdag=0; 

if Veckodag='tisdag' then tisdag=1; 

onsdag=0; 

if Veckodag='onsdag' then onsdag=1; 

torsdag=0; 

if Veckodag='torsdag' then torsdag=1; 

fredag=0; 

if Veckodag='fredag' then fredag=1; 

lordag=0; 

if Veckodag='lördag' then lordag=1; 

sondag=0; 

if Veckodag='söndag' then sondag=1; 

 

run; 

 

/*Här skapar vi dummies för månad.*/ 

data jkpg.jkpg_manad; 

set jkpg.jkpg_laggar; 

manad=month(datum); 

februari=0; 

if manad=2 then februari=1; 

mars=0; 

if manad=3 then mars=1; 

april=0; 

if manad=4 then april=1; 

maj=0; 

if manad=5 then maj=1; 

juni=0; 

if manad=6 then juni=1; 

juli=0; 

if manad=7 then juli=1; 

augusti=0; 

if manad=8 then augusti=1; 

september=0; 

if manad=9 then september=1; 

oktober=0; 
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if manad=10 then oktober=1; 

november=0; 

if manad=11 then november=1; 

december=0; 

if manad=12 then december=1; 

run; 

 

/*Här skapar vi interaktionstermer.*/ 

data jkpg.jkpg_interaktion; 

set jkpg.jkpg_manad; 

regnDFF=regn*meanDFF; 

snoDFF=sno*meanDFF; 

DTTDFF=meanDTT*meanDFF; 

regnDTT=meanDTT*regn; 

snoDTT=meanDTT*sno; 

DRR06DFF=DRR06*meanDFF; 

DRR06DTT=DRR06*meanDTT; 

DRR18DFF=DRR18*meanDFF; 

DRR18DTT=DRR18*meanDTT; 

run; 

 

/*Här kör vi regressionen. De variabler vi har med här är de vi 

använder oss av i den slutgiltiga modellen 

Vill man anpassa en modell med fler variabler måste dessa läggas till 

både efter "identify var" och efter "input"*/ 

proc arima data=jkpg.jkpg_interaktion; 

identify var=logcykel crosscor=(meanDTT DTT1 DTT2 

      meanDFF 

      regn  

      sno sno1 sno2 sno3  

      DRR06   

      DRR18  

      tisdag onsdag torsdag fredag lordag sondag 

      helgdag ledig_dag 

   februari mars april maj juni juli augusti 

september 

                         oktober november december  

      DRR18DTT ) noprint; 

       

/*estimate p=(1)(7) anger att vi använder ARIMA(1,0,0)(1,0,0) med 

säsongen 7 dygn*/ 

      estimate p=(1)(7) input=(meanDTT, DTT1, DTT2, 

      meanDFF,  

      regn,  

      sno, sno1, sno2, sno3, /*sno4,*/ 

      DRR06,  

      DRR18,  

      tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lordag, 

sondag, 

      helgdag, ledig_dag, 

      februari, mars, april, maj, juni, juli, 

augusti, 

                         september, oktober, november, december  

      DRR18DTT) 

       

/* Kommandot plot ger oss ACF och PACF*/ 

      plot outstat=jkpg.stat outmodel=jkpg.stat2; 
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/*forecast behövs för att vi ska kunna plotta residualerna mot 

anpassade värden*/ 

      forecast out=jkpg.residualer; 

run; 

quit; 

 

/*Plottar residualer mot anpassade värden*/ 

proc gplot; 

 plot residual*forecast; 

run; 

 

/* Här körs en vanlig regression med syftet att ta fram VIF-värden för 

att undersöka förekomsten av multikollinearitet*/ 

proc reg data=vasa.Vasa_interaktion; 

      model logcykel=meanDTT DTT1 DTT2 

      meanDFF  

      regn regn1  

      sno sno1 sno2 sno3 sno4 

      DRR06 DRR18  

      tisdag onsdag torsdag fredag lordag sondag 

      helgdag ledig_dag 

        februari mars april maj juni juli augusti 

september  

     oktober november december  

      DTTDFF regnDTT  /vif;  

     output out=vifj; 

run; 

quit; 
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Bilaga 6: Information om väderdata 

 

Majoriteten av väderdata hämtades från SMHI:s hemsida
9
 2009-02-10. Den 

information som saknades kompletteringsbeställdes från SMHI av Vectura, se 

nedan. 

Mätplats                  Datum 

5235 Malmö A      2008-01-01 -- 2008-12-31 

7446 Jönköpings flygplats        2008-01-01 -- 2008-12-31 

7442 Flahult (Jönköping)         2004-01-01 -- 2008-12-31 

7142 Göteborg A   2008-01-01 -- 2008-12-31 

9720 Stockholm-Bromma    2008-01-01 -- 2008-12-31 

10742 Gävle A             2000-01-01 -- 2008-12-31 

 

                                              
9
 www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=10969&l=sv 


