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SAMMANFATTNING 
I detta arbete analyserades data för tågresor för att undersöka om faktorer kring resan kunde påverka 

förseningstiden, och förseningsrisken. Data var erhållen av Trafikverket för samtliga tågresor i Sverige 

(𝑛 = 827087) under året 2013 exklusive tunnelbane- och spårvagnsresor. Modeller med en multipel linjär 

regression och två logistiska regressioner analyserades, och resultatet från logistiska regressioner betraktades 

närmare. 

Beroende variabler i modeller som betraktades var vilka tåg som kom sent till slutstationen, och vilka tåg som 

hade någon försening alls. Variablerna som visade korrelation (p<0.01) med sena tåg var icke-helgdagar, 

planerad körtid för sträckan, och tågsorten. Antal dagar till sommarsolstånd, variabeln som skulle approximera 

vädret, visade en svag koppling med tågförseningar. Orsaker till merförseningar under färden var också positivt 

korrelerade med förseningar till slutstation, och bland dessa var orsakskoder för ”olyckor/tillbud och yttre 

faktorer” och ”infrastrukturorsaker” mest korrelerade med förseningar till slutstation.  

Det föreslås utifrån resultatet att faktorer som starkt påverkar förseningar är sträckor som tågen kör, och 

sträckornas trafikkapacitet.  

 

ABSTRACT 
In this work, data for train travel was analyzed to determine if any factors could affect the delay time, and risk 

of delay. Data was given by Trafikverket for all railway travels in Sweden (𝑛 = 827087) for year 2013, 

excluding metro and tram travels. Models used were a multiple linear regression, and two logistic regressions, 

the result of the latter was examined. 

The dependent variables in the models that were examined were which trains had delays to the final 

destination, and which trains had delays at all. Variables that showed correlation (p<0.01) with delayed trains 

were non-holidays, planned travel time, and type of train. Number of days to summer solstice, a variable for 

approximating the weather, showed a weak correlation with train delays. Reasons for delay during the travel 

were also positively correlated with delays to final destination, and among these the greatest correlation 

belonged to “Accidents/danger and external factors” and “Infrastructure reasons”.  

It is suggested from the results that factors that strongly affect delays are train routes, and the route traffic 

capacity.  

  





 
 
 

 
 

 

 

TABLE OF CONTENTS 
Bakgrund ................................................................................................................................................................. 1 

Problemformulering ............................................................................................................................................ 1 

Syfte .................................................................................................................................................................... 1 

Avgränsning ............................................................................................................................................................. 1 

Metod ...................................................................................................................................................................... 2 

Teoretiskt ramverk .................................................................................................................................................. 2 

Multipel linjär regression .................................................................................................................................... 2 

Modellvärdering med R
2
 ................................................................................................................................. 3 

Heteroskedasticitet ......................................................................................................................................... 4 

Multikollinearitet ............................................................................................................................................ 4 

Variance inflation factor, VIF ........................................................................................................................... 4 

Hypotesprövning med t-test ........................................................................................................................... 5 

Logistisk regression ............................................................................................................................................. 5 

Akaike information criterion, AIC ........................................................................................................................ 6 

Hypotesprövning ................................................................................................................................................. 6 

Backward stepwise selection .............................................................................................................................. 6 

Datainsamling och hantering .................................................................................................................................. 6 

Trafikverket ......................................................................................................................................................... 7 

Val och beskrivning av variabler .......................................................................................................................... 7 

Urval av observationer och avvikelser ................................................................................................................ 9 

Modelltester............................................................................................................................................................ 9 

Multipel linjär regression .................................................................................................................................... 9 

Logistisk regression ........................................................................................................................................... 10 

Beroende variabel - Sen till slutstation ......................................................................................................... 10 

Beroende variabel - Merförsening på >3m ................................................................................................... 12 

Resultat ................................................................................................................................................................. 13 

Logistisk regression på försening till slutstation ............................................................................................... 14 

Logistisk regression på merförsening ................................................................................................................ 15 

Diskussion ............................................................................................................................................................. 15 

Multipel linjär regression .................................................................................................................................. 15 

Tolkning av resultat ........................................................................................................................................... 16 

Sammanfattning .................................................................................................................................................... 20 



 
 
 

 
 

Beslutsfattning i Trafikverket ................................................................................................................................ 21 

Metod .................................................................................................................................................................... 21 

Verktyg för beslutsfattning ................................................................................................................................... 21 

Trafikverkets strategiska mål ................................................................................................................................ 22 

Leveranskvaliteter ................................................................................................................................................. 22 

Framtida planer ................................................................................................................................................. 23 

Slutsatser och diskussion ...................................................................................................................................... 24 

Referenser ............................................................................................................................................................. 26 

Appendix ............................................................................................................................................................... 27 

 



 
 
 

1 
 

BAKGRUND 
Järnvägsnätet i Sverige tas hand om av myndigheten Trafikverket. Trafikverket ansvarar för byggande, drift, och 

underhåll av statliga vägar och järnvägar, och den långsiktiga infrastrukturplaneringen av väg- och 

järnvägstrafik samt sjö- och luftfart. Viktiga mål för Trafikverket är en effektiv infrastruktur och hög 

samhällsekonomisk nytta. Trafikverket arbetar ständigt med utveckling av järnvägar med syftet att ha ett 

pålitligt och säkert transportsystem. 

Trafikverkets strategiska mål skapar grunden till deras tekniska mål, ett av vilka är tågpunktlighet. Ett av 

punktlighetsmålen är att 95% av alla tåg skall komma fram inom 5 minuter av dess förväntade ankomsttid år 

2020. 

Tågförseningsorsaker som rapporteras in, tillsammans med annan information om tåget och resan, kan 

analyseras matematiskt för att bestämma deras korrelation till förseningar. Resultaten skulle kunna användas 

för att få information om vilka slags åtgärder kan ge bäst förbättring med avseende på tågpunktlighet. 

I detta arbete utförs multipel linjär regression och logistisk regression på data insamlat av Trafikverket, med 

syfte att tolka resultatet utifrån möjligheten att minska förseningar. 

I arbetet kommer även beslutsprocessen för Trafikverket att analyseras. Förutom målet för punktlighet tar 

Trafikverket även hänsyn till de kostnadsmässiga och samhällsekonomiska aspekter, samt andra tekniska mål 

när de väljer vilka arbeten som skall utföras.  

PROBLEMFORMULERING 
Trafikverket är intresserade i en helhetsbild av orsaker till tågförseningar. Data som Trafikverket har samlat in 

skall regresseras för att besvara frågorna 

 ”Vilka faktorer är korrelerade med risken för tågförseningar?” 

Frågeställningen inkluderar både förseningar till en viss hållplats, och förseningar till slutstation. 

 ”Kan kända faktorer användas för att matematiskt förklara tidsavvikelsen för tågresor?” 

SYFTE 
Arbetets syfte är att matematiskt undersöka korrelationen mellan tågförseningar och kända faktorer, och 

resultatet kan användas som rådgivning i Trafikverkets arbete mot högre punktlighet. Arbetet skall även 

analysera viktiga faktorer för beslutsfattning rörande Trafikverkets arbete mot högre punktlighet.  

 

AVGRÄNSNING 
Analysen kommer inkludera tågresor inom Sverige under år 2013, exklusive tunnelbaneresor och 

spårvagnsresor. 

Data är samlat av Trafikverket, och det statistiska sambandet mellan förseningar och de valda variablerna 

kommer att presenteras och diskuteras.  

Merförseningar som uppstår efter ett tågs första försening, och förseningar som uppstår på grund av tåg- eller 

spårbyte kommer inte analyseras. Enligt Trafikverkets prioritetssystem kommer sena tåg att få mindre prioritet 

än mindre sena tåg, och risken för större försening ökar. Prioritetssystemet är ett exempel på faktorer som 
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bidrar till att tåg som redan är sena har en större risk att bli ännu mer sena, och därför är ytterligare 

merförseningar inte av intresse. 

Orsaker som analyseras är endast på första nivå för att få en mer överskådlig analys än med djupare nivåer.  

 

METOD 
Frågeställningen kring tågförseningars korrelation med givna faktorer besvaras genom följande statistiska 

beräkningar, 

 Multipel linjär regression 

 Logistisk regression 

Multipel linjär regression används för att analysera ifall kända faktorer påverkar magnituden av tågförseningar, 

hur sent eller tidigt ett tåg kommer till resans slutstation. 

Logistisk regression används för att analysera vilka faktorer kan vara korrelerade med att ett tåg kommer sent, 

för att kunna tolka hur sannolikheten för förseningar påverkas av faktorer. 

 

TEORETISKT RAMVERK 
Här beskrivs teori bakom metoder som används i arbetet 

MULTIPEL LINJÄR REGRESSION 
I multipel linjär regression antas att den beroende variabeln kan förklaras som en linjär funktion av flera andra 

variabler på följande vis, 

y = 𝛽𝑖 + ∑ 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜀

𝑛

𝑘=1

 

𝑦 = 𝐵𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 

𝑥𝑘 = 𝑂𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 

𝜀 = 𝐹𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚 

𝛽 = 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

𝛽𝑖 = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡, ä𝑣𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 

Med regression försöker man beräkna regressionskoefficienter �̂�  som bäst förklarar den beroende variabeln 

utifrån kända värden på de oberoende variabler, 𝑥𝑘. 

Denna beräknade �̂� skiljer sig från 𝛽, den okända riktiga koefficienten som förklarar verkligheten. Man testar 

olika modeller för att hitta en modell som approximerar verkligheten så väl som möjligt, och den beräknade 

koefficienten �̂� blir då lik den riktiga koefficienten 𝛽.  
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Feltermen från regressionen 𝛽 ̂betecknas 𝜀̂ och regressionen försöker minimera summan av kvadrater av dessa 

feltermer, en ”ordinary least squares” metod för regression. 

∑ 𝜀̂2
𝑛

𝑘=1

 

De stora antaganden inom multipel linjär regression är följande 

1) Förhållandet mellan 𝑦 och 𝑥𝑘  är linjär, åtminstone approximativt 

2) Feltermen 𝜀̂ är i genomsnitt 0 

3) Feltermen 𝜀̂ har en konstant varians 𝜎2 

4) Feltermerna är oberoende av varandra 

5) Feltermerna är normalfördelade 

Om dessa antaganden inte är uppfyllda blir regressionsmodellen felaktig. (Montgomery, Peck, & Vining, 2012) 

Det kan finnas problem med att använda ”ordinary least squares” för regression.  

 Väldigt avvikande datapunkter skapa väldigt stora feltermer, och på så sätt kan ett fåtal avvikande 

datapunkter påverka resten av regressionen väldigt stort.  

 Kvadraten av feltermerna bedöms lika tungt. En stor felterm är ekvivalent med flera små feltermer, 

om deras summa av kvadrater är ekvivalent. Det kan finnas fall då man istället vill prioritera en bättre 

passning för en av dem. 

 Mätfel eller annan buller i de oberoende variabler tas inte hänsyn till. I ekvationen med de beroende 

och oberoende variabler inkluderas endast felterm för den beroende variabeln. (Clockbackward Essays, 

2017) 

MODELLVÄRDERING MED R2 
Verktyget som används för att uppskatta hur väl en modell passar data är  

𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡

. 

𝑅2-värdet är alltid mellan 0 och 1, och uppskattar hur väl regressionen kan förklara data. Ett 𝑅2 närmare 1 

tyder på att regressionen kan förklara den beroende variabeln på ett bra sätt, givet de oberoende variabler. 

(Montgomery, Peck, & Vining, 2012) 

𝑅2 ökar i värdet för varje oberoende variabel man räknar med i modellen. För att undvika att 𝑅2-värdet blir för 

högt på grund av att modellen innehåller många orelaterade variabler använder man  

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅2 =  1 −
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠 𝑛 − 𝑝⁄

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡 𝑛 − 1⁄
. 

𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 

𝑝 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟. 

I detta arbete är n >> p med flera storleksordningar. I detta fall blir 𝑛 − 𝑝 ≈ 𝑛 − 1 och följaktligen är det lika 

fördelaktigt att observera 𝑅2 eftersom den är lättare att beräkna. 
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HETEROSKEDASTICITET 
Heteroskedasticitet innebär att feltermer har olika varians för olika observationer, exempelvist då feltermen är 

korrelerad med den beroende variabeln. Det kan antas att större förseningar har större varians, vilket leder till 

att feltermen är större i dessa fall. 

  

y = (𝛽𝑖 + ∑ 𝛽𝑘𝑥𝑘)(1 + 𝜈)

𝑛

𝑘=1

 

𝜈 = 𝐹𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝜀 

Om feltermen och förseningstiden är beroende som ovan, så kan problemet med denna sorts 

heteroskedasticitet åtgärdas genom att logaritmera hela modellen. 

log(y) = log (𝛽𝑖 + ∑ 𝛽𝑘𝑥𝑘) + log (1 + 𝜈)

𝑛

𝑘=1

 

Efter en log-transformation är inte feltermen 𝜈 beroende av 𝑦. Log-transformationen har en ytterligare positiv 

effekt för fallet då 𝑦 är en produkt av flera variabler, istället för summa. 

y = (𝛽𝑖 ∗ ∏ 𝛽𝑘𝑥𝑘

𝑛

𝑘=1

)(1 + ν) 

log(y) = log(𝛽𝑖) + ∑ log(𝛽𝑘𝑥𝑘) + 𝑙𝑜𝑔(1 + 𝜈)

𝑛

𝑘=1

 

Det finns robusta metoder för att korrigera heteroskedasticitet, exempelvist ”Iteratively reweighted least 

squares” som beskriven i (James, Witten, Hastie, & Tibshirani, 2015). Oftast är robusta regressioner tillämpade i 

praktiken som, istället för att endast minimera kvadraten av residualer, tar större hänsyn till vissa 

observationer än andra, exkluderar outliers, antar att error-termen tillhör en icke-normalfördelning, eller 

liknande antaganden. 

MULTIKOLLINEARITET 

Multikollinearitet innebär att två oberoende variabler är högt korrelerade med varandra, nära perfekt linjärt 

beroende. Detta skapar problem för koefficienter beräknade med multipel linjär regression där kvadraten av 

feltermer minimeras. Resultatet av multikollinearitet är att beräknade standardavvikelser för �̂� blir väldigt höga, 

och att punktskattningar av �̂� blir för stora i storlek. (Montgomery, Peck, & Vining, 2012)  

Ett verktyg som används för att testa för multikollinearitet är VIF. 

VARIANCE INFLATION FACTOR, VIF 
VIF används för att testa de oberoende variabler för multikollinearitet. Man utför regression med en av 𝑥 som 

den beroende variabeln, mot de resterande oberoende variabler. 𝑅2 från denna regression används för att 

beräkna VIF, 

𝑉𝐼𝐹 =
1

1 − 𝑅2
. 

Ju högre 𝑅2 desto bättre kan variabeln approximeras av de resterande variabler, och desto högre blir VIF-

värdet. På detta sätt beräknas VIF-värden för samtliga oberoende variabler för att upptäcka multikollinearitet. 
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HYPOTESPRÖVNING MED T-TEST 
För att testa om en koefficient i modellen har en riktig korrelation med den beroende variabeln används t-test. 

Hypotesen som prövas är då hypotesen att koefficienten för variabeln k är noll. 

𝐻0 ∶ 𝛽𝑘 = 0 

För att testa hypotesen beräknas en t-statistik genom formeln 

𝑡 =
�̂�𝑘

𝑆𝐸(𝛽�̂�)
. 

Om hypotesen är sann och det finns ingen relation mellan den testade variabeln och den beroende variabeln 

blir denna t-statistik t-fördelad med n-2 frihetsgrader. Sannolikheten att observera ett sådant t-statistik, givet 

att hypotesen är sann, kan beräknas och denna sannolikhet används som p-värde. 

LOGISTISK REGRESSION 
När det gäller fall då den beroende variabeln inte antar ett numeriskt värde, utan kvalitativa värden, används 

en logistisk regression. 

I en logit regression antar den beroende variabeln värdet 0 eller 1, en så kallad ”Dummy” variabel. (James, 

Witten, Hastie, & Tibshirani, 2015) 

𝑦 = {
1 𝑜𝑚 𝑒𝑡𝑡 𝑡å𝑔 ä𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑡

0 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
 

Och uttrycks som 

𝑃(𝑌 = 1|𝑋1, 𝑋2, … 𝑋𝑛) = 𝐹(𝛽𝑖 + ∑ 𝛽𝑘𝑥𝑘)

𝑛

𝑘=1

 

Eller matematiskt 

𝑃(𝑌 = 1|𝑋1, 𝑋2, … 𝑋𝑛) = (1 + 𝑒−(𝛽𝑖+∑ 𝛽𝑘𝑥𝑘)𝑛
𝑘=1 )−1 

För att beräkna 𝛽 ̂ försöker man maximera log-likelihood funktionen (Montgomery, Peck, & Vining, 2012) 

ln ℒ(𝑦, 𝛽) = ∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖
𝑇𝛽 − ∑ ln (1 + 𝑒𝑥𝑖

𝑇𝛽)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

Koefficienter från logistisk regression tolkas inte på samma sätt som koefficienter från en multipel linjär 

regression. Anledningen till detta är att sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variabler 

och deras koefficienter, där de oberoende variabler är exponentierade. Det innebär bland annat att en 

variabels matematiska påverkan beror också på andra variabler. Ökning av en variabel med en enhet ger oftast 

inte samma förändringgrad på 𝑦. Det som kan bedömas är oddsförhållande för en viss oberoende variabel, som 

beräknas genom att exponentiera variabelns koefficient. Oddsförhållandet anger hur mycket sannolikheten för 

en händelse ändras när variabeln ändras. (Montgomery, Peck, & Vining, 2012)  

Oddsförhållandet kommer förkortas till ”odds” i fortsättningen. 

Med logistisk regression används också måttet ”devians”, som är definierad som (Nelder & Wedderburn, 1972) 

𝐷(𝑦) = −2(ln ℒ(𝑦|𝜃�̂�) − ln ℒ(𝑦|𝜃�̂�)) 
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�̂�𝑐 = 𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 

�̂�𝑝 = 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 

Vilket är skillnaden i log-likelihood mellan en modell med perfekt passning och modell som observeras. Mindre 

värden på devians tyder på bättre passning. 

AKAIKE INFORMATION CRITERION, AIC 
AIC är ett verktyg som används för att värdera en modell. För logistisk regression beräknas den på följande sätt 

𝐴𝐼𝐶 = −2 ln(ℒ) + 2𝑝 

𝑝 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑟 𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 

ℒ = 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 

Ett mindre AIC värde tyder på en bättre modell. En styrka som AIC har är att den ökas med fler parametrar, 

vilket innebär att inklusion av en svagt förklarande variabel behöver inte sänka AIC värdet, och AIC kan därför 

betraktas som ett verktyg som jämför modeller med olika antal variabler. 

HYPOTESPRÖVNING 
Devians används för att pröva hypoteser att en av de oberoende variabler inte påverkar den beroende 

variabeln. Skillnaden i devians mellan en originell modell och en reducerad modell beräknas först. Denna 

skillnad är alltid positiv eftersom devians ökar vid exklusion av en variabel, även om variabeln inte har någon 

påverkan. 

Om hypotesen är sann, och om antal observationer är stort är skillnaden i devians chikvadratfördelat. 

𝛥𝐷 ∼ 𝜒2(𝑟) 

𝑟 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑖 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒𝑛 

Givet att hypotesen är sann kan sannolikheten att observera en sådan skillnad i devians beräknas och användas 

som p-värde. 

BACKWARD STEPWISE SELECTION 
Modeller med olika oberoende variabler ger olika resultat. För att välja en modell med variabler som bäst 

förklarar den beroende variabeln jämförs regressioner utförda med olika modeller. Det är opraktiskt att göra 

regression på alla möjliga modeller, så istället används ”Backward stepwise selection”. Den går ut på att man 

gör en regression med samtliga användbara variabler. Sedan tar man bort en variabel vars borttagning hade 

minst effekt på resultatet, med avseende på 𝑅2, AIC, eller annat verktyg som uppskattar modellen. (James, 

Witten, Hastie, & Tibshirani, 2015) 

Den nya minskade modellen upprepar man processen på, och fortsätter upprepa processen iterativt tills man 

har en modell med endast en oberoende variabel kvar. Då jämför man samtliga modeller och väljer den bästa 

modellen.  

 

DATAINSAMLING OCH HANTERING 
Här beskrivs och diskuteras data och viktiga åtgärder innan matematiska beräkningar 
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TRAFIKVERKET 
Data för arbetet är sammanställt genom Trafikverkets uppföljningssystem Lupp, och framtaget för arbetet. 

Data som är tillgängligt för arbetet är information om alla tågresor för året 2013 exklusive tunnelbana och 

lokala tåg, och rapporterade orsaker för resor med förseningar. 

VAL OCH BESKRIVNING AV VARIABLER 
Samtliga variabler som kunde vara av relevans är inkluderade. Variabler som inte användes är 

 Avtalspart (Företag) 

 Inställt tåg (J/N) 

 Inställelseorsak (Inställda tåg exkluderas) 

 Tåguppdrag (Identifierar tåg) 

 Avgång- och ankomstplats (Ankomst och avgång är olika för de flesta tågresor, kan inte användas) 

Samt annan information som inte varierade mellan tågresorna. 

De beroende variablerna i regressionerna är: 

 Tidsavvikelse mellan ankomst och planerad ankomst till slutstation 

 Dummy för om tåget hade en merförsening på över 3 minuter 

 Dummy för om tåget kom sent till slutstationen 

Regression på dummy variabler utförs med logistisk regression. 

Total försening innebär hur sent tåget är totalt. Orsaker rapporteras endast om tåget är mer än 3 minuter sent 

från sitt förra uppehåll, vilket kallas ”merförsening”. Om ett tåg är 2 minuter sent till en station, så förväntas 

det att tåget också är 2 minuter sent till sitt nästa station. Om tåget kommer blir mer sent till nästa station blir 

det en merförsening, som inte behöver överskrida 3 minuter. Tåget kan vara väldigt sent om det har samlat på 

sig mindre förseningar på en lång sträcka, utan att ha haft en merförsening över 2:59 minuter. Sådana samlade 

små förseningar kan upplysa om faktorer som orsakar förseningar utan att orsaka en större merförsening. 

 Tågsort 

Tågen är grovt indelade i olika sorter, som fjärrtåg, pendeltåg, regionståg, flygtåg, och snabbtåg. 

 Första orsak till förseningen 

Orsaker är rapporterade i högst tre nivåer, med ökande nivå av specifik beskrivning. Det är endast den första 

nivån som är av intresse, för att få en översiktlig bild av orsaker och dess påverkan på förseningar.  

Tåg har en planerad ankomsttid till varje station. Om ett tåg börjar bli 1 minut sen justeras planerade 

ankomsttiden till 1 minut fram. Kommer ett tåg senare än även den justerade ankomsttiden kallas 

det ”merförsening”, tidsavvikelse från schemat. 

Om ett tåg har en merförsening längre än 3 minuter måste tågoperatören rapportera förseningsorsaken. 

Förseningsorsaker är i tre nivåer, men endast den första nivå observeras. Om ett tåg har fått merförseningar på 

mindre än 3 minuter kan tåget komma väldigt sent till slutstation, utan att ha en förseningsorsak. 
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Tabell. Exempel på orsakskoder. Högre nivåer innehåller ökande grad av specifikation. 

 

Nedan nämns samtliga variabler som användes som oberoende variabler: 

 Vardag (J/N) 

 Tågsort (Olika ”sorts” tåg som pendeltåg, regionståg, fjärrtåg) 

 Den första förseningen, anledning (Tågoperatören rapporterar orsaken till en försening) 

Dessutom beräknades nya variabler från befintlig information. 

 Planerad körtid (Beräknad från planerad start och slut på resan) 

 Tidsavvikelse till slutstationen (Hur sent eller tidigt ett tåg ankom till sin slutstation) 

 Dagar från sommarsolståndet (Skillnad i dagar mellan datum och 21 Juni, se figur 1) 

 Ifall ett tåg kom sent till slutstation (Binär variabel) 

 Ifall ett tåg kom >3 sent till en station (Som ovan, men inte endast slutstation) 

 Log- och kvadrattransformationer av planerad körtid och dagar från sommarsolståndet 

Transformerade variabler kan förklara den beroende variabeln bättre än de otransformerade variabler.  

  

Nivå1 Nivå1kodNivå2 Nivå2kodNivå3 Nivå3kod

Infrastruktur I Signalanläggningar SA Positioneringssystem 03

Järnvägsföretag J Dragfordon / motorvagn DM Strömavtagare 03

Driftledning D Prioritering PR Driftledningen prioriterar 03

Driftledning D Prioritering PR Driftledningen prioriterar 03
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URVAL AV OBSERVATIONER OCH AVVIKELSER 
För att hantera avvikelser exkluderades observationer som var ofullständiga. Det innebär observationer som 

saknade ankomsttid, typ av tåg, eller annan information som kan vara relevant till regressionen. Antal 

bekräfrade observationer som användes var 827087. 

Tågoperatören rapporterar tågsorten, vilket av mänsklig faktor kan inkludera fel sort. Detta går inte att 

upptäcka eller hantera, men antas ske sällan. 

 

 

Figur. Antal dagar ifrån sommarsolståndet beskriver approximativt vädret 

 

MODELLTESTER 

MULTIPEL LINJÄR REGRESSION 
Backward stepwise selection metoden används för att hitta en väl passande modell. 

Regressionen med samtliga oberoende variabler gav resultat med med 𝑅2 = 0.248 (se bilaga 1: Multipel linjär 

regression). I nästa steg enligt backward stepwise selection jämfördes modeller där man tog bort en variabel i 

taget, och i slutändan var det bättre att ta bort variabeln som motsvarade kvadraten av skillnaden i dagar 

mellan sommarsolståndet och tågresans datum. I steget efter det togs alla sommarsolståndsvariabler bort. 

Det var då uppenbart att vilket datum tågresan sker har väldigt svag betydelse för tågförseningar. 

I följande iterationer blev beräkningarna väldigt långa, möjligtvis fast i en oändlig loop. Detta kan bero på hur 

dåligt de oberoende variabler beskriver den beroende variabeln.  

Nedan är resultatet om man kör modellen med samtliga variabler utan de inrapporterade orsaker för första 

försening. 𝑅2 = 0.033 innebär att den förklaringsgraden som fanns berodde på de inrapporterade orsakskoder, 

och samtliga resterande variabler har väldigt svag betydelse för hur sent ett tåg kommer till slutstationen. 
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Tidigare uppstod problem med att fortsätta modelltester eftersom regressionen fastnade i en lång loop. Med 

hög säkerhetsgrad beror detta på att denna modell är väldigt dålig. 

Eftersom 𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡
 betyder det att modellen som har ett väldigt lågt 𝑅2 värde passar inte datapunkter 

mycket bättre än en modell utan några oberoende variabler alls. På grund av dålig passning slutförs 

modelltester för multipel linjär regression. 

 

 

 

LOGISTISK REGRESSION 

BEROENDE VARIABEL - SEN TILL SLUTSTATION 
Backward stepwise selection användes även för att hitta en bra modell för logistisk regression. 

Regressionsresultatet för modellen med samtliga oberoende variabler visade 𝐴𝐼𝐶 = 638684 och med t-test 

förkastas hypotesen att någon av koefficienter är noll (se bilaga 2: Fullständig modell, slutstation).  

För att hitta en modell med väl förklarande variabler betraktas modeller med en variabel exkluderad. Dessa 

modeller hade följande AIC och VIF-värden. 
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För att undvika multikollinearitet exkluderas log-transformen av dagar till sommarsolstånd. Alla tre former av 

sommarsolstånd-variabeln har korrelation med varandra, och log-transformen bidrar minst till AIC. Nästa 

modell hade följande AIC och VIF värden (för hela resultatet, se bilaga 3: Slutstation utan logtransform). 

 

 

Kvadrattransformen av sommarsolstånd-variabeln har minst påverkan på AIC och har hög korrelation med icke-

transformen av sommarsolstånd. Kvadrattransformen exkluderas ur modellen. 

Den nya modellen utan kvadrattansformen har följande AIC och VIF värden. 
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Log-transformen av planerad körtid exkluderas näst för att minska på multikollinearitet, och eftersom AIC-

värdet ökas minst, relativt andra planerad körtid-variabler.  

AIC och VIF värden för nästa modell blev som följande. 

 

 

Denna modell har minst AIC bland modeller med VIF < 10, och samtliga koefficienter är signifikanta med p-

värde < 5%.  Hela resultatet presenteras under sektionen ”Resultat”. 

BEROENDE VARIABEL - MERFÖRSENING PÅ >3M 
Logistisk regression på den binära variabeln ”om tåget har haft en merförsening till en station på över 3 min”. 

Resultatet för den fullständiga modellen presenteras som ”bilaga 4: Fullständig modell merförsening”. 

Samtliga koefficienter kan antas med hög sannolikhet inte vara noll på grund av lågt p-värde, och modeller med 

en variabel mindre har alla högre AIC-värde än den fullständiga modellen, men med väldigt liten 

storleksskillnad. 

VIF för samtliga variabler är presenterat i tabell nedan 

 

Med avseende på att det finns tre olika variabler som beskriver dagen på året, den med högst VIF exkluderas ur 

modellen för att undvika multikollinearitet. Modell utan dagar till sommarsolstånd visar följande VIF och AIC 

värden (För hela resultatet, se bilaga 5: Merförsening utan sommarsolstånd). 
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AIC värden för modeller utan en av variablerna presenteras nedan. 

 

Variabeln med ”planerad körtid” har både högst AIC och hög VIF. Eftersom hög AIC vid exklusion av variabeln 

innebär sämre resultat betyder det att planerad körtid är inte den bästa variabeln att exkludera. För att försöka 

minska multikollinearitet för planerad körtid exkluderas log.plan.tid ur modellen, och följande resultat erhålles. 

AIC värden för exklusion av en variabel ur denna modell presenteras nedan. 

 

VIF-värden för samtliga variabler är som följande 

 

VIF värden för alla variabler är låga, och exklusion av fler variabler skulle minska på AIC/BIC. Denna modell är 

vald för resultattolkning. 

 

 

RESULTAT 
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Här presenteras regressionsresultaten för de valda modeller 

LOGISTISK REGRESSION PÅ FÖRSENING TILL SLUTSTATION 
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LOGISTISK REGRESSION PÅ MERFÖRSENING 

 

DISKUSSION 
I denna sektion diskuteras resultatet 

MULTIPEL LINJÄR REGRESSION 
𝑅2-värdet har varit väldigt lågt för den linjära regressionen. Med 𝑅2 = 0.24 är det en väldigt låg förklaringsgrad. 

Dessutom minskade värdet till 𝑅2 = 0.03 vid exklusion av variabeln ”försening orsak”. Det innebär att 

magnituden av förseningar förklaras inte av de befintliga variabler. Ett stort antal tågresor har avslutats med 

antingen för liten tidsavvikelse, eller avslutats tidigare än planerat. Den erhållna data har haft flera 

observationer där tågen har kommit extremt tidigt till slutstationen, ofta mer än en halvtimme. Observationer 

där tåg har kommit extremt tidigt var exkluderade från regressionen, men gränsen mellan vilka resor som beror 

på väldigt avvikande faktorer och vilka faktiskt lyckades komma så mycket tidigare är okänd. 

Anledningen till den dåliga bedömningen av linjär regressionsmodeller är förmodligen av två anledningar: 

1) Tågförseningar är relativt sällsynta 

Ungefär hälften av de observerade tågresor avslutas inom den planerade tiden. Ungefär 75% av resor är 

avslutade inom 1 minut av den planerade tiden.  Detta påverkar den linjära regressionen på det viset att 

regressionen kommer kunna förklara tidsavvikelse till slutstation i stor grad genom att endast påstå att 

samtliga tågresor avslutas i tid. Variabler som ”Tågsort”, en hög förklaringsgrad från denna variabel skulle 

innebära att många tåg som är sena är faktiskt av en viss sort. Även gällande en viss tågsort, majoriteten av 

tågresor av denna sort anländer i tid. Detta leder till att regressionen får en dålig passning. 
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Angående variabler som Tågsort, Planerad körtid, och Dagar till sommar, skulle de ha en stor förklaringsgrad 

skulle det innebära att att vissa tåg, sträckor, eller väder, ha en stor påverkan på förseningar, men dessa 

faktorer kan identifieras och åtgärdas.  

2) Många förutsägbara förseningsorsaker är åtgärdade 

Ett rimligt antagande är att Trafikverket har åtgärdat faktorer som kan påverka tågtrafiken i stor grad för att 

minska förseningar och olyckor. Om det är fel på ett särskilt spår, eller om tågtrafiken inte klarar av faktorer 

som väderförändringar och stor mängd passagerare, så är dessa faktorer enkla att identifiera. Dessa 

identifierade faktorer blir ständigt identifierade och åtgärdade, och många av kvarstående förseningsorsaker är 

faktorer som är svåra att identifiera matematiskt.  

 

TOLKNING AV RESULTAT 
INTERCEPT OCH BENCHMARK  

Intercept innebär en skattning av den beroende variabeln utan några andra variabler, med andra ord ett 

genomsnitt. I koefficientvärdet för intercept ingår värden från benchmarks. I regressionerna var benchmarks 

följande: 

 Vardagsflagga (J) 

 Tågsort (Pendel) 

VARDAGSFLAGGA 

En negativ koefficient för vardagsflagga tyder på att färre tåg kommer sent på helgdagar, allt annat lika. På 

helgdagar åker färre tåg och de åker mindre ofta, vilket kan vara faktorn som påverkar tågförseningar. 

Enligt koefficienter erhållna från logistisk regression är odds för merförsening på helger 0.93 (-7.36%), och odds 

för försening till slutstation på helger 0.96 (-4.14%). Risken för förseningar är något mindre på helger, vilket kan 

bero på att färre tåg kör på helger. Järnvägskapaciteten för antal tågresor kan vara orsaken några av 

förseningar, och det rekommenderas att djupare undersökningar i hur kapaciteten påverkar förseningar 

genomförs. 

 

 

TÅGSORTER 

Från koefficientvärden kan vi se att jämfört med pendeltåg är ”Fjärrtåg”, ”Regionståg”, och ”Snabbtåg” mer 

korrelerade med sena tåg. Tågsorten ”Flygtåg” är mindre korrelerad med merförseningar än pendeltåg, men är 

mer korrelerad med förseningar till slutstation. 

Odds för tågsortvariablerna i procent enligt regression på försening till slutstation är följande: 

Tågsort Odds, %
1
 

Fjärr 3.676% 

Flyg 4.077% 

Region 7.2648% 

Snabb 18.4712% 

                                                                 
 

1
 Ökning i procent, ej procentenheter 
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Och regression på merförsening är: 

Tågsort Odds, % 

Fjärr 9.0962% 

Flyg -2.7155% 

Region 7.7281% 

Snabb 16.3346% 

 

Samtliga tågtyper har större risk för förseningar till slutation än pendeltåg. Detta är avsiktligt inkorporerat i 

modelldesign med pendeltåg som benchmark, för enkelhet i jämförelse. 

Det visas att samtliga tågsorter har högre risk att komma sent till slutstation jämfört med pendeltåg, och nästan 

alla tåg har högre risk att få en merförsening. Flygtåg har något mindre risk än pendeltåg att få en merförsening. 

Tågsorten ”Snabb” har en märkbart högre risk för förseningar än de andra tågsorter. 

Olika tågsorter kan skilja sig i banor som de kör och i vilken modell av tåg som används. Dessutom kan deras 

deras funktioner skilja sig åt. Dessa skillnader kan förklara varför olika tågsorter har olika risker för förseningar. 

Stora tåg med gods använder ofta inte spåren som pendeltåg kör på. Dessutom körs många pendeltåg dagligen, 

och det är väldigt viktigt för passagerare som åker kollektivt att pendeltågen följer dess schema. Följaktligen 

har pendeltåg och deras spår prioritet när det gäller proaktivt arbete mot tågförseningar. 

Möjliga framtida fokus för undersökningar är att analysera skillnader i tågsorter, med ytterligare variabler som 

tågbanor, tågmodeller, och funktioner för att leda till bättre förståelse för faktorer som bidrar till förseningar.   

 

 

PLANERAD KÖRTID 

För regressionen på merförseningar är det en positiv koefficient för planerad körtid i minuter, men negativ 

koefficient för kvadraten av körtid i minuter.  

Motsatt relation gäller för förseningar till slutstation, en negativ koefficient för planerad körtid men positiv 

koefficient för kvadrattransformationen.  

Odds för planerad körtid med exempel följer nedan 

 Odds för merförsening Odds för slutstation 

Planerad körtid, minuter 1.002497 0.9991004 

Kvadrat-planerad körtid 0.9999984 1.000001 

Försening för en resa 4h 
lång jämfört med 1h lång 
resa 

1.436916 0.8976272 

 

Från exemplet kan det förstås att en längre planerad körtid höjer risken för merförseningar, om alla andra 

variabler hålls konstanta. Motsatt förhållande gäller för förseningar till slutstation, längre resor har mindre risk 

för att avsluta en resa sent givet att alla andra variabler hålls konstanta. 

Skillnaden mellan regressioner kan bero på att variablerna för orsakskoder inte är inkluderade i 

merförseningsregressionen, eftersom orsakerna rapporteras vid en första merförsening. Detta diskuteras 

under underrubriken ”Orsaker till merförsening” vidare i arbetet. 

DAGAR TILL SOMMARSOLSTÅND 



 
 
 

18 
 

Både log- och kvadrattransformationen av variabeln är inkluderade i regressionen på merförsening, dock med 

väldigt olika koefficienter. Log-koefficienten är positiv med och större i magnitud än kvadratkoefficienten, 

medan kvadratkoefficienten är negativ. I regressionen på förseningar till slutstation är endast 

kvadrattransformationen av variabeln med, och koefficienten är positiv. De beräknade odds presenteras nedan. 

 

 Odds för merförsening 

Log-sommarsolstånd 1.005736 

Kvadrat-sommarsolstånd 0.9999989 

 

 Odds för 
slutstation 

Dagar till sommarsolstånd 1.000043 

 

Nedan presenteras ett exempel för att jämföra risken för försening för en resa som genomförs 140 dagar från 

sommarsolståndet, vilket är vintertid, och en resa under sommarsolståndet. Båda regressioner visar väldigt lika 

odds, att risken för förseningar ökar väldigt lite under kallare tider. Den största faktorn som hänger ihop med 

dagar till sommarsolstånd är temperaturen och vädret, och snö faller endast under kallare tider. Detta exempel 

visar att förseningar uppstår väldigt sällan på grund av vädret, men att det finns rum för förbättring. 

 Odds, %
2
 

Merförsening för en resa 140 dagar 
från sommarsolståndet jämfört med 
resa den 21:a juni 

0.6727% 

Slutförsening, samma exempel som 
ovan 

0.6038% 

 

ORSAKER TILL MERFÖRSENINGAR 

I logistiska regressionen på förseningar till slutstation användes variabler för ”orsaker till merförsening”. De 

stora koefficienter visar stark koppling mellan att ett tåg kommer sent till en station, och att ett tåg avslutar sin 

resa sent. Det innebär att tåg som redan är sena kommer med hög sannolikhet fortsätta komma sent jämfört 

med schemat. Detta stämmer överrens med resultat för planerad körtid, där längre resor inte innebär högre 

risk för förseningar till slutstation, givet alla andra variabler lika. Ett tåg som har en merförsening under resan 

kommer med hög sannolikhet att komma sent, och ett tåg som inte har haft en merförsening har mindre risk 

för att komma sent till slutstation. Det enda sättet ett sådant tåg kommer sent till slutstation är om tåget 

samlar på sig merförseningar på under 3 minuter, och behöver därför inte rapportera in orsaker.  

Det kan antas att längre körtid innebär längre tid och sträcka för resan, och därför större sannolikhet att stöta 

på ett problem som leder till en merförsening på över 3 minuter. Om inget sådant problem uppstår minskar 

risken för försening till slutstation, och detta kan bero på att körtid också är kopplad till vilka slags tåg som körs 

och vilka sträckor de kör på. Med inklusionen av rapporterade förseningsorsaker förklarar körtid inte längre 

sannolikheten för att stöta på problem under en resa, utan förklarar vad för slags resa det är. 

Orsakskod Odds, % 

                                                                 
 

2
 Ökning i procent, ej procentenheter 
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Driftledning 60.9623% 

Följdorsaker 59.7277% 

Infrastruktur 77.5354% 

Järnvägsföretag 61.2362% 

Olyckor/Tillbud 
och yttre faktorer 

76.0328% 

 

Merförseningar på över 3 minuter som uppstår under en tågresa ökar risken för försening också till slutstation. 

När en merförsening med orsak inträffar har tåget också en möjlighet att komma ikapp den planerade tiden, 

och kan därför ändå komma i tid till slutstation. De svåraste orsaker att komma ikapp efter är infrastruktur-

relaterade or saker, och olyckor/tillbud och yttre faktorer. Denna skillnad mellan inrapporterade orsaker kan 

bero på att vissa orsaker leder till längre väntetider och därför längre förseningar.  

 

HELHET 

Storleken på odds för vardagsflagga, tågsort, och planerad körtid är lika. Vardagsflaggan är kopplad till 

järnvägkapacitet, medan tågsort och planerad körtid är kopplade till själva tågen, färdvägen, och syftet med 

resan. Dessa faktorer bör analyseras närmare i framtida forskning om tågförseningar, för att kunna identifiera 

exakt vilka av dessa faktorer bidrar till förseningar. Dagar till sommarsolståndet har visat en väldigt svag 

koppling till risk för förseningar, men den kopplingen finns.  

Förmodligen är hög trafik en av de viktigaste faktorer som leder till förseningar, och kräver mycket arbete för 

att öka kapaciteten, medan väderrelaterade problem är enklare att åtgärda och är också mindre korrelerade 

med förseningar, förmodligen för att många väderrelaterade problem är redan åtgärdade ordentligt. 

Händelsen att ett tåg kommer sent kan inte påverka de oberoende variabler, med förseningsorsaker som 

undantaget. Därför kan det påstås att de oberoende variabler, om korrelerade med förseningar, påverkar 

risken att ett tåg blir sent och därför kan det påstås att arbeten för att minska förseningar bör titta på dessa 

variabler. 
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”Allvarliga kapacitetsbegränsningar finns i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Motsvarande 

gäller för delar av Södra stambanan, Västra stambanan, Norra stambana, Värmlandsbanan, Ostkustbanan, Kust 

till kustbanan, Ystadsbanan samt Godsstråket genom Bergslagen söder om Hallsberg.” (Trafikverket, Kapacitet, 

u.d.) 

SAMMANFATTNING 
Regressioner genomfördes på data för tågresor för år 2013 i Sverige (n= 827088), ej inklusive tunnelbane- och 

spårvagnsresor. Modeller med en multipel linjär regression och två logistiska regressioner analyserades, och 

resultatet från logistiska regressioner betraktades närmare. 

Beroende variabler i modeller som betraktades var vilka tåg som kom sent till slutstationen, och vilka tåg som 

hade någon försening alls. Variablerna som visade korrelation med sena tåg var icke-helgdagar, planerad körtid 

för sträckan, och tågsorten. Antal dagar till sommarsolstånd, variabeln som skulle approximera vädret, visade 

en svag koppling med tågförseningar. Orsaker till merförseningar under färden var också positivt korrelerade 

med förseningar till slutstation, och bland dessa var orsakskoder för ”olyckor/tillbud och yttre faktorer” 

och ”infrastrukturorsaker” mest korrelerade med förseningar till slutstation. (p<0.01) 

Det föreslås utifrån resultatet att faktorer som starkt påverkar förseningar är sträckor som tågen kör, och 

sträckornas trafikkapacitet.  
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BESLUTSFATTNING I TRAFIKVERKET 
Den matematiska analysen utfördes för att få information om variablernas korrelation med tågförseningar, 

vilket kan användas för att ta reda på vilka åtgärder skulle ge bäst resultat med avseende på tågpunktlighet. 

Nedan utförs en kvalitativ analys av Trafikverkets beslutsfattning gällande prioritering av åtgärder och tekniska 

mål. Syftet är att identifiera faktorer och verktyg som används av Trafikverket i beslutsfattning. 

METOD 
För att undersöka viktiga faktorer för beslutsfattningen på Trafikverket kring tågpunktlighetsarbeten utförs en 

analys av Trafikverkets offentligt tillgängliga planer och dokument.  

Analysen sker på tre nivåer:  

 Strategiska mål 

 Leveranskvaliteter 

 Framtida planer 

VERKTYG FÖR BESLUTSFATTNING 
För beslutsfattning använder Trafikverket ett strategiverktyg som kallas balanserat styrkort som fokuserar på 

kritiska delar för att nå Trafikverkets mål, och ”fyrstegsprincipen” som är en metod Trafikverket använder sig av 

för att arbeta mot bäst resultat och låga kostnader.  

I styrkortet sätts up mål att nå i olika områden, fem för Trafikverket: 

 Uppdragsgivare 

 Ekonomi 

 Medarbetare 

 Kund 

 Arbetssätt 

Verktyget används som en prestationsmätare för att identifiera och förbättra olika funktioner i en organisation 

för att uppnå önskade resultat (Balanced Scorecard, 2017). Trafikverket har olika tekniska och ekonomiska mål i 

deras styrkort, inklusive punktlighetsmål för järnväg (se bilaga 6: Styrkort). 

Fyrstegsprincipen innebär att möjliga åtgärder prövas stegvist, med syfte att använda resurser effektivt och 

bidra till en hållbar samhällsutveckling. (Trafikverket, Fyrstegsprincipen, u.d.) De fyra stegen är följande 

1. Tänk om 

Detta steg avser åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och valet av transportsätt.  

2. Optimera 

Avser åtgärder som innebär att befintlig infrastruktur används mer effektivt.  

3. Bygg om 

Avser begränsade ombyggnadsåtgärder och omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader i infrastrukturen.  

4. Bygg nytt 
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Sista steget omfattar nyinvesteringar eller större ombyggnadsåtgärder som ofta tar ny mark. 

 

Figur. Fyrstegsprincipen, åtgärder högre upp tar mer tid att planera och genomföra 

Med dessa steg prioriteras åtgärder som kan förbättra leveranskvaliteter utan att ta upp mycket resurser eller 

störa järnvägstrafiken. (Trafikverket, Nationell plan för transportsystemet 2010-2021, 2013) 

Styrkort används på flera nivåer i verksamheten för att mäta och styra arbeten med hjälp av mätbara mål 

uppsatta utifrån det finansiella perspektivet, kundperspektivet, medarbetarperspektivet, och miljöperspektivet. 

(Trafikverket, Trafikverkets verksamhetsplan 2014-2016, 2013) 

TRAFIKVERKETS STRATEGISKA MÅL  
Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt – Trafikverkets vision 

Trafikverket är en statlig förvaltningsmyndighet, och prioriterar samhällsekonomiska förmåner.  Av regeringens 

beslut skall transportsystemet och tillhörande infrastruktur anpassas till de krav som en långsiktigt hållbar 

utveckling ställer, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. (Trafikverket, Förslag till nationell plan för 

transportsystemet 2014-2025, 2013) 

De strategiska områden som Trafikverket använder i drift- och underhållsstrategi är följande: 

 Möta kundernas förväntningar 

 Skapa långsiktig hållbarhet 

 Vara kostnadseffektiv 

(Trafikverket, Drift- och underhållsstrategi, 2014) 

Dessa kopplas till leveranskvaliteter och används som utgångspunkt för prioriteringar. 

LEVERANSKVALITETER 
Leveranskvaliteter används för att beskriva Trafikverkets förmåga att leverera ett transportsystem, och 

beskriver transportinfrastrukturens status och utveckling över tid. De sex leveranskvaliteterna presenteras 

nedan. 
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(Trafikverket, 2013) 

FRAMTIDA PLANER 
Olika bantyper har olika samhällsekonomiska värden, och vissa bantyper prioriteras mer i Trafikverkets strategi 

för drift, underhåll, och bärighet. I Trafikverkets strategi prioriteras storstadsområden först, och större 

sammanhängande stråk andra. (Trafikverket, Nationell plan för transportsystemet 2010-2021, 2013) 

Åtgärder som bestämdes för var valda utifrån deras måluppfyllelse och fyrstegsprincipen för att uppnå 

förbättringar utan kostnadsintensiva investeringar. (Trafikverket, Förslag till nationell plan för 

transportsystemet 2014-2025, 2013) 

Satsningar som utförs eller kommer utföras, är kort sammanfattade. 

 Säkerheten prioriteras högst. Åren 2014-2016 ska säkerheten förbättras eller bibehållas på samtliga 

bantyper. 

 Förebyggande underhåll inom storstäder och sträckor med snabbtågstrafik kommer öka, vilket 

kommer att minska driftstörningar på dessa banor. Banor med mindre eller ingen trafik prioriteras inte. 

Detta innebär förbättring av robustheten på de banor som prioriterades.  

 Satsningen på snöberedskap fortsätter, med nya snöröjningsmaskiner och extra personella resurser. 

(Trafikverket, Trafikverkets verksamhetsplan 2014-2016, 2013) 

Ungefär 22 miljarder kronor har avsatts för miljöåtgärder, trimning och effektivisering av transportsystemet. 

Dessa har valts för deras kostnadseffektiva och goda måluppfyllelser. I förslag till nationell plan 2014-2025 har 

trafikverket föreslagit drygt 34 miljarder kronor till dessa åtgärder.  
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Tabell: Förslag till budget: Drift, underhåll och reinvesteringar. 

 

Säkerhet prioriteras högt, i linje med Trafikverkets vision. Snö är en av de faktorer som är ansedda mest 

korrelerade med förseningar och har indirekt påvisats vara korrelerad med förseningar i detta arbete. I 

samband med dessa arbeten, och underhåll på högt trafikerade banor, förväntas andel sena tåg minskas – det 

uppskattades från de utförda regressioner att många förseningar är relaterade till kapacitetsproblem. De 

föreslagna åtgärder verkar överrensstämma med resultatet från regressioner, vilket tyder att Trafikverket 

arbetar effektivt för att minska tågförseningar. 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Trafikverkets verksamhet är inte vinstmaximerande, men samhällsekonomiska analyser har en stor betydelse 

för prioritering av arbeten (Trafikverket, Nationell plan för transportsystemet 2010-2021, 2013). Tjänsten som 

Trafikverket säljer till järnvägsföretag är kopplad till flera olika supply chains som järnvägsföretagen är delar av. 

Störningar i järnvägsnätet har konsekvenser inte bara för Trafikverket i form av böter, kostnader och dålig press, 

utan också för järnvägsföretagen och deras kunder (Pröckl, 2012). Störningar har negativa samhällsekonomiska 

effekter, och målen som Trafikverket arbetar mot, enligt styrkortet och leveranskvaliteter inkluderar minskning 

av störningar. Åtgärder föreslagna av Trafikverket i deras budgetförslag var i linje med Trafikverkets strategiska 

mål, och stämmer också överrens med resultat från statistiska regressioner. 

Trafikverket har fyrstegsprincipen och leveranskvaliteter som användes för att fatta beslut kring arbeten. 

Fyrstegsprincipen används för att välja åtgärder som mest kostnadseffektivt förbättrar leveranskvaliteter på 

kortast tid med minst störningar för trafiken. Leveranskvaliteter är prioriterade med hjälp av 

samhällsekonomisk effektivitet och de transportpolitiska målen (Trafikverket, Nationell plan för 

transportsystemet 2010-2021, 2013). Eftersom åtgärder som inte stör trafiken prioriteras, givet att dessa är 

tillräckligt samhällsekonomiskt effektiva, minskar risken för trafikstörningar i samband med åtgärdsarbeten. 

För att styra arbeten i enlighet med strategiska mål använder Trafikverket styrkort. Trafikverkets arbeten är 

främst anslagsfinansierade och intäkter som banavgifter används för att finansiera arbeten. Trafikverkets 

verksamhet är inte vinstmaximerande och det är fördelaktigt för Trafikverket att använda sig av en metod som 

inte lägger för stor vikt på det finansiella perspektivet, och hjälper Trafikverket fokusera på viktiga mål som inte 

kan kvantifieras ekonomiskt.  

Sammanfattningsvist är Trafikverket en organisation som bidrar till samhällsutvecklingen och prioriterar 

samhällsekonomiska vinster. Trafikverket har flera olika mål, både tekniska och ekonomiska, och för att kunna 

fatta beslut om vilka arbeten och åtgärder som bör utföras för att uppnå mål på ett effektivt sätt använder 

Trafikverket ett balanserad styrkort, leveranskvaliteter, och fyrstegsprincipen. Punktlighet är det som 

betraktades tidigare i arbetet, och resultaten har visat att Trafikverket framtida planer inkluderar också planer 

som förväntas öka punktligheten för tågresor. 
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APPENDIX 
BILAGA 1: MULTIPEL LINJÄR REGRESSION 
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BILAGA 2: FULLSTÄNDIG MODELL, SLUTSTATION
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BILAGA 3: SLUTSTATION UTAN LOGTRANSFORM
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BILAGA 4: FULLSTÄNDIG MODELL MERFÖRSENING

 
BILAGA 5: MERFÖRSENING UTAN SOMMARSOLSTÅND 
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BILAGA 6: STYRKORT 
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