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Abstract 
Intelligent Transport Systems (ITS) today are a key part of the effort to try to improve the 

quality of transport networks, for example by supporting the real-time traffic management and 

giving road users greater opportunity to take informed decisions regarding their driving. Short-

term prediction of traffic data, including traffic volume, plays a central role in the services 

delivered by ITS systems. The strong technological development has contributed to an 

increased opportunity to use data-driven modeling to perform short-term predictions of traffic 

data. Seasonal ARIMA (SARIMA) is one of the most common models for modeling and 

predicting traffic data, which uses patterns in historical data to predict future values. 

When modeling with SARIMA, a variety of decisions are required regarding he data used. 

Examples of such decisions are the amount of training data to be used, the days to be included 

in training data and the aggregation interval to be used. In addition, one-step predictions are 

performed most often in previous studies of SARIMA modeling of traffic data, although the 

model supports multi-step prediction into the future. Often, in previous studies, decisions are 

made concerning mentioned variables without theoretical motivation, while it is highly 

probable that these decisions affect the accuracy of the predictions. Therefore, this study aims 

at performing a sensitivity analysis of these parameters to investigate how different values 

affect the accuracy of traffic volume prediction. 

The study developed a model with which data could be imported, preprocessed and then 

modeled using a SARIMA model. Traffic volume data was used, which was collected during 

January and February 2014, using cameras located on highway 40 on the outskirts of 

Gothenburg. After differentiation of data, autocorrelation and partial autocorrelation graphs as 

well as information criteria are used to define appropriate SARIMA models, with which 

predictions could be made. With defined models, an experiment was conducted in which eight 

unique scenarios were tested to investigate how the prediction accuracy of traffic volume was 

influenced by different amount of exercise data, what days was included in training data, length 

of aggregation intervals, and how many steps into the future were predicted. To evaluate the 

accuracy of the predictions, MAPE, RMSE and MAE were used. 

The results of the experiment show that developed SARIMA models are able to predict current 

data with good precision no matter what values were set for the variables studied. However, the 

results showed indications that a training volume of five days can generate a model that provides 

more accurate predictions than when using 15 or 30-day volumes, which can be of great 

practical importance in real-time analysis. In addition, the results indicate that all weekdays 

should be included in the training data set when daily seasonality is used, SARIMA modeling 

handles aggregation intervals of 60 minutes better than 30 or 15 minutes, and that one-step 

predictions are more accurate than when one or two days horizons are used. 

The study has focused only on the impact of the four parameters separately and not if a 

combined effect could be found. Further research is proposed for investigating if combined 

effects could be found, as well as further investigating whether a lesser training volume can 

continue to generate more accurate predictions even for other periods of the year. 

 

Keywords: SARIMA, traffic volume, ITS, data drive modeling, autocorrelation, prediction, 

precision. 
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Sammanfattning 
Intelligenta Transportsystem (ITS) utgör idag en central del i arbetet att försöka höja kvaliteten 

i transportnätverken, genom att exempelvis ge stöd i arbetet att leda trafik i realtid och att ge 

trafikanter större möjlighet att ta informerade beslut gällandes sin körning. Kortsiktig prediktion 

av trafikdata, däribland trafikvolym, spelar en central roll för de tjänster ITS-systemen 

levererar. Den starka teknologiska utvecklingen de senaste decennierna har bidragit till en ökad 

möjlighet till att använda datadriven modellering för att utföra kortsiktiga prediktioner av 

trafikdata. Säsongsbaserad ARIMA (SARIMA) är en av de vanligaste datadrivna modellerna 

för modellering och predicering av trafikdata, vilken använder mönster i historisk data för att 

predicera framtida värden. 

Vid modellering med SARIMA behöver en mängd beslut tas gällandes de data som används till 

modelleringen. Exempel på sådana beslut är hur stor mängd träningsdata som ska användas, 

vilka dagar som ska ingå i träningsmängden och vilket aggregationsintervall som ska användas. 

Därtill utförs nästintill enbart enstegsprediktioner i tidigare studier av SARIMA-modellering 

av trafikdata, trots att modellen stödjer predicering av flera steg in i framtiden. Besluten 

gällandes de parametrar som nämnts saknar ofta teoretisk motivering i tidigare studier, 

samtidigt som det är högst troligt att dessa beslut påverkar träffsäkerheten i prediktionerna. 

Därför syftar den här studien till att utföra en känslighetsanalys av dessa parametrar, för att 

undersöka hur olika värden påverkar precisionen vid prediktion av trafikvolym.  

I studien utvecklades en modell, med vilken data kunde importeras, preprocesseras och sedan 

modelleras med hjälp av SARIMA. Studien använde trafikvolymdata som insamlats under 

januari och februari 2014, med hjälp av kameror placerade på riksväg 40 i utkanten av 

Göteborg. Efter differentiering av data används såväl autokorrelations- och partiell 

autokorrelationsgrafer som informationskriterier för att definiera lämpliga SARIMA-modeller, 

med vilka prediktioner kunde göras. Med definierade modeller genomfördes ett experiment, 

där åtta unika scenarion testades för att undersöka hur prediktionsprecisionen av trafikvolym 

påverkades av olika mängder träningsdata, vilka dagar som ingick i träningsdata, längden på 

aggregationsintervallen och hur många tidssteg in i framtiden som predicerades. För 

utvärdering av träffsäkerheten i prediktionerna användes MAPE, RMSE och MAE.  

Resultaten som experimentet visar är att definierade SARIMA-modeller klarar att predicera 

aktuell data med god precision oavsett vilka värden som sattes för de variabler som studerades. 

Resultaten visade dock indikationer på att en träningsvolym omfattande fem dagar kan generera 

en modell som ger mer träffsäkra prediktioner än när volymer om 15 eller 30 dagar används, 

något som kan ha stor praktisk betydelse vid realtidsanalys. Därtill indikerar resultaten att 

samtliga veckodagar bör ingå i träningsdatasetet när dygnsvis säsongslängd används, att 

SARIMA-modelleringen hanterar aggregationsintervall om 60 minuter bättre än 30 eller 15 

minuter samt att enstegsprediktioner är mer träffsäkra än när horisonter om en eller två dagar 

används. 

Studien har enbart fokuserat på inverkan av de fyra parametrarna var för sig och inte om en 

kombinerad effekt finns att hitta. Det är något som föreslås för framtida studier, liksom att 

vidare utreda huruvida en mindre träningsvolym kan fortsätta att generera mer träffsäkra 

prediktioner även för andra perioder under året. 

 

Nyckelord: SARIMA, trafikvolym, ITS, datadriven modellering, autokorrelation, prediktion, 

precision. 
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1 Inledning 
Det pågår en ökande urbanisering runt om i världen, inklusive i Sverige. Det innebär att allt fler 

människor väljer att bosätta sig i storstadsområden och en ökad pendling till storstäder för 

arbete. I Sverige är det i Stockholm, Göteborg och Malmö som utvecklingen är som störst (SCB 

2018a; SCB 2017a). Denna utveckling kan innebära såväl fördelar som utmaningar i samhället. 

Bland annat innebär urbaniseringen en ökad efterfrågan på mobilitet. Som ett led i utvecklingen 

ses ett ökande fordonsbestånd i Sverige, där antalet fordon i trafik ökar mest i landets tre största 

städer (SCB 2018b; SCB 2017b). Urbaniseringen skapar utmaningar i transportsystemen. Ökad 

trafik kan innebära en ökad risk för olyckor, trängsel, förseningar, utsläpp, buller och så vidare.  

Det kan i sin tur ha negativa effekter på miljön och även en negativ påverkan utifrån såväl ett 

individ- som ett samhällsekonomiskt perspektiv (Shaheen & Finson 2013). De risker som ökad 

trafik innebär har således en påverkan på samtliga aspekter som ingår i begreppet hållbar 

utveckling. För att bemöta dessa utmaningar i trafiken och bidra till det långsiktiga arbetet för 

hållbar utveckling krävs nya och innovativa lösningar. Bland annat finns ett behov av att 

effektivt kunna planera och leda trafiken i realtid. 

Modellering används för att beskriva ett beteende i ett system (Sokolowski & Banks 2011). I 

relation till trafik innebär det att beskriva beteende i transportnätverket. Denna modellering kan 

göras med hjälp av simuleringar och med datadrivna tekniker, vilket skapar en grund för att 

kunna planera och leda trafik. Datadrivna tekniker baseras på insamling och bearbetning av 

olika typer av trafikdata. Dessa tekniker har blivit allt mer populära i samband med den starka 

teknologiska utvecklingen de senaste 30 åren, där såväl utvecklingen av datorbaserad 

beräkningskraft som tekniken för insamling av och lagringsmöjligheter för trafikdata har gjort 

stora framsteg (Vlahogianni, Karlaftis & Golias 2014; Shaheen & Finson 2013). Idag finns en 

mängd olika insamlingsmetoder för trafikdata. Sensorer, detektorer och kameror används 

exempelvis för att samla in punktdata på en vägsträcka. Information som kan insamlas med 

hjälp av dessa tekniker är flöde, volym, fordonstyp och beläggning av väg. Med tekniker som 

Floating Car Data (FCD) används teknik inuti fordon, exempelvis enheter med GPS eller 

internetuppkoppling, för att samla in data om hur fordon rör sig, hastigheter och restider (Prabha 

& Kabadi 2016). 

Datadriven modellering av trafik är grunden för så kallade Intelligenta Transportsystem (ITS). 

ITS är ett samlingsbegrepp för teknik som genom insamling och bearbetning av trafikdata 

levererar olika tjänster för att höja kvaliteten i transportnätverken (Vlahogianni, Karlaftis & 

Golias 2014; Shaheen & Finson 2013). Exempel på dessa tjänster är variabla meddelandeskyltar 

(VMS), trängselskattesystem, reseplanerare och varningssystem vid övergångsställen 

(Trafikverket 2014). Flera ITS-tjänster bygger på kortsiktiga prediktioner baserade på historisk 

data. Kortsiktiga prediktioner ryms inom ett spann från några sekunder upp till en dag 

(Vlahogianni, Karlaftis & Golias 2014). 

Kortsiktig prediktion av trafikdata dök upp som ett populärt forskningsområde på 1980-talet 

och tillägnas än idag mycket uppmärksamhet i studier (Suhas et al 2017). Genom att förutspå 

olika trafikvariabler kan ITS-tjänster ge stöd i arbetet att leda trafik i realtid och låta trafikanter 

i högre grad ta informerade beslut gällande sin körning (Suhas et al 2017; Shaheen & Finson 

2013). Ett konkret exempel kan vara att genom vetskap om hur ett trafikflöde ser ut i en stad 

som Göteborg kan trängselskatt justeras på olika in- och utfartspunkter i staden, för att jämna 

ut trafikflödet och därigenom motverka trafikstörningar. Ett annat exempel är 

informationsskyltar med tidsberäkningar för att ta sig till specifika platser, vilket kan leda till 

att trafikanter planerar sin rutt på ett bättre sätt. Precisionen i prediktionerna som ligger bakom 

dessa ITS-tjänster kan vara avgörande för tjänsternas inverkan på trafiksituationen. Det finns 

således stort värde i att utveckla modeller som kan utföra effektiva och träffsäkra prediktioner 
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av trafikvariabler. Av denna anledning är utvecklingen av sådana modeller än idag ett populärt 

forskningsområde (Suhas et al 2017; Vlahogianni, Karlaftis & Golias 2014; Shaheen & Finson 

2013). 

1.1 Forskningsöversikt 

Under den extensiva period som forskningen kring kortsiktiga prediktioner av trafikdata har 

pågått, har en mängd olika modeller utvecklats och undersökts i strävan efter effektivare och 

mer träffsäkra prediktioner. Det har återkommande gjorts översiktliga litteraturstudier inom 

området för att kartlägga det rådande forskningsläget (Suhas et al 2017; Vlahogianni, Karlaftis 

& Golias 2014; van Hinsbergen, Lindt & Sanders 2007). Initialt var det i princip uteslutande 

statistiska metoder som dominerade forskningen, med autoregressiva modeller i täten 

(Vlahogianni, Karlaftis & Golias 2014). Denna familj av modeller sorteras vanligen in i 

gruppen parametriska modeller, vilka modellerar data i form av en tidsserie och kräver att dessa 

data uppfyller vissa förutsättningar. Exempel på förutsättningar är att tidsserien har en jämn 

distribution av data och att det finns en korrelation mellan en variabels värden vid olika 

tidpunkter (Suhas et al 2017; Fabozzi, Focardi, Rachev Arshanapalli & Hoechstoetter 2014; 

van Hinsbergen, Lindt & Sanders 2007). I samband med den teknologiska utvecklingen som 

nämndes tidigare har dessa modeller kunnat utvecklas och förfinas. Därtill har även en ny grupp 

av modeller vuxit fram genom den starka utvecklingen inom Artificiell Intelligens och Data 

Mining. Den senare gruppen modeller kallas ofta för icke-parametriska modeller och där 

återfinns maskininlärningsmodeller som K-Nearest Neighbors (KNN) och Artificiella Neurala 

Nätverk (ANN) (Suhas et al 2017; Vlahogianni, Karlaftis & Golias 2014; van Hinsbergen, Lindt 

& Sanders 2007). En styrka som de parametriska modellerna besitter är att de oftast visat sig 

vara snabbare i sina beräkningar i jämförelse med icke-parametriska modeller, vilket skulle 

kunna vara attraktivt vid realtidsanalyser. De icke-parametriska modellerna är istället bättre på 

att hantera heterogen icke-linjär data, vilket ofta är karaktäristiskt för trafikdata (Suhas et al 

2017). 

Suhas et al (2017) visar i sin kartläggning att de statistiskt baserade modellerna än idag är de 

som har studerats mest frekvent. Författarna kopplar ihop detta med att trafikdata naturligt 

analyseras som en tidsserie, för vilka statistiska modeller har setts som det självklara valet. 

Vlahogianni, Karlaftis & Golias (2014) visade samma siffror redan tre år tidigare men kartlade 

då även modeller i relation till studiens egenskaper. De visar att univariat modellering med 

historisk data från en enskild insamlingspunkt på motorväg med hjälp av detektorer är de 

vanligaste egenskaperna för studierna. Volym och hastighet är de variabler som oftast 

modelleras och prediceras, följt av trafikflöde och restid. Trafikvolym utgörs av antalet faktiska 

fordon som passerar en mätpunkt under ett aggregerat tidsintervall, medan trafikflödet är 

volymen utslagen på en fast tidsenhet, vanligen en timme (Suhas et al 2017; Vlahogianni, 

Karlaftis & Golias 2014). Vlahogianni, Karlaftis & Golias (2014) visar att beroende på vilken 

variabel som prediceras ser valet av modell olika ut. För restidsprediktion är det vanligare att 

neurala nätverk, Bayesianska nätverk eller hybridmodeller används. Vid prediktion av 

trafikvolym är de statistiska modellerna vanligare. 

Bland de statistiska modellerna är det varianter ur den så kallade ARIMA-familjen som har 

studerats mest när trafikdata har analyserats. ARIMA står för Autoregressive Integrated Moving 

Average och har länge ansetts vara en standardmodell för tidsseriemodellering (Suhas et al 

2017; Vlahogianni, Karlaftis & Golias 2014; van Hinsbergen, Lindt & Sanders 2007). ARIMA-

modeller har ett brett användningsområde. Förutom inom modellering av trafikdata används de 

även till tidsserieanalys inom bland annat ekonomi och industri (Buss 2009; Tomić & 

Stjepanović 2017). ARIMA är i grunden en autoregressiv modell. Autoregression innebär att 

värdet för en variabel y för en viss tidpunkt i en stokastisk process är beroende av sina egna 
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värden vid föregående tidpunkter. En stokastisk process i det här fallet innebär en tidsordnad 

process med slumpmässiga värden. Det autoregressiva beroendet är grunden i ARIMA-

baserade prediktioner (Fabozziet al 2014). En mängd olika varianter av ARIMA-modellen har 

tagits fram för prediktion av trafikvariabler, däribland säsongsbaserad ARIMA (SARIMA) och 

ARIMA med transferfunktioner (ARIMAX) för multivariat prediktion, vilka har kunnat ge 

bättre prediktionsresultat än ordinär ARIMA (Suhas et al 2017; van Hinsbergen, Lindt & 

Sanders 2007).  

Vid studier av univariat modellering och analys av trafikdata har SARIMA blivit den primära 

modellen. Till skillnad från en ordinär ARIMA-modell kan SARIMA ta hänsyn till den tydliga 

säsongskomponent som ofta återfinns i trafikdata. Mönstren i trafiken är återkommande för 

såväl dag till dag som vecka till vecka. SARIMA kan utnyttja dessa mönster för prediktion vid 

specifika tider under en dag såväl som för specifika veckodagar. Denna egenskap gör att den 

säsongsbaserade modellen kan prestera bättre än en ordinär ARIMA (Lippi, Bertini och 

Frasconi 2013). En klar majoritet av de studier som funnits om SARIMA-modellering av 

trafikdata har haft huvudfokus att jämföra SARIMA-modellens prediktionsprecision med andra 

modellers precision (Lippi, Bertini och Frasconi 2013; Potočnik & Govekar 2011; Ghosh, Basu 

& O’Mahony 2005; Williams och Hoel 2003; Smith & Oswald 2002; Williams, Durvasula & 

Brown 1998). Dessa studier har visat att SARIMA kan prestera bättre än många andra modeller, 

däribland neurala nätverk, Support Vector Regression och K-Nearest Neighbors (Lippi, Bertini 

och Frasconi 2013; Williams och Hoel 2003; Smith och Oswald 2002).  

När tidsserier modelleras aggregeras mätningar till ett intervall, vanligen med en längd om 15 

minuter (Vlahogianni, Karlaftis & Golias 2014). Beroende på typ av data används olika 

aggregeringsmetoder. För trafikvolym används exempelvis en summering av värden, medan 

medelvärde lämpligen används när hastigheter aggregeras. När en modell sedan predicerar 

framtida värden görs detta i tidssteg. Ett tidssteg motsvarar längden av det använda 

aggregationsintervallet. Genom att ta hänsyn till det övergripande mönstret över en dag klarar 

SARIMA att predicera flera tidssteg in i framtiden. En ordinär ARIMA har visat sig lämplig 

för prediktioner endast ett fåtal tidssteg framåt (Chase 2013; Ahmed och Cook 1979), medan 

Ghosh, Basu & O’Mahony (2005) visade att SARIMA klarar prediktioner av 50 tidssteg med 

resonabel precision.  

I samband med SARIMA-modellering behöver beslut angående ett antal parametrar tas, både 

angående de data som används och för modellen självt. Eftersom SARIMA-modeller tränas 

med hjälp av historisk data är mängden träningsdata en sådan parameter. Den struktur som väljs 

för träningsdata är en annan parameter. Med struktur menas här om veckans samtliga dagar 

används, endast vardagar eller helgdagar eller enbart den dag för vilken prediktioner ska göras. 

Ytterligare parametrar är aggregationsintervallets längd och hur lång prediktionshorisont som 

tillämpas. Vi har inte kunnat finna någon studie som har inriktats på att undersöka betydelsen 

av dessa parameterval. Det finns således en bristande kunskap om hur parametervalen påverkar 

träffsäkerheten i modellens prediktioner. 

1.2 Problemformulering 

Det är högst troligt att de värden som tillämpas för parametrarna volym av träningsdata, struktur 

i träningsdata, längd för aggregationsintervall och längd för prediktionshorisont påverkar 

träffsäkerheten hos en SARIMA-modell. De studier som har genomförts gällande SARIMA-

modellering av trafikdata har främst inriktats på jämförelser med andra modeller. I dessa studier 

har en variation av ovan angivna parametrar använts, utan att i någon studie och med samma 

dataset studera SARIMA-modellens träffsäkerhet för olika värden på någon av parametrarna. 

Nedan redovisas variationen av parameterval som funnits i den relaterade forskningen. 
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Normalt har det i studier använts en större mängd data till träning av modeller, från en dryg 

månad upp till flera år (Lippi, Bertini och Frasconi 2013; Potočnik & Govekar 2011; Ghosh, 

Basu & O’Mahony 2005; Williams och Hoel 2003; Williams 2001; Williams, Durvasula & 

Brown 1998). Kumar & Vanahajshi (2015) visade i sin studie att god träffsäkerhet kunde 

uppnås i prediktion av trafikflöde med endast tre till nio dagar som träningsdata, bättre än i 

många andra studier där en större mängd träningsdata används. Den jämförelsen görs dock med 

andra studier där modellering har skett med andra dataset. 

Veckovis och dygnsvis säsongslängd har använts med relativt jämn frekvens i tidigare studier 

(Kumar & Vanahajshi 2013; Potočnik & Govekar 2011; Williams och Hoel 2003; Williams 

2001;). Den förstnämnda säsongslängden tar hänsyn både till samma veckodagar i tidigare 

veckor och till trafiksituationen under föregående dag samma vecka, medan den senare enbart 

tar den föregående dagen i hänsyn. Vid veckovis differentiering kan emellertid stora krav ställas 

på minneskapaciteten hos hårdvaran som används, vilket gör att sådan differentiering inte alltid 

kan anammas. I många fall kan därför en säsongslängd om ett dygn vara det enda valet. Vid 

dygnsvis säsong filtreras normalt helgdagar bort för att bara använda veckodagar i 

modelleringen, eftersom mönstren för veckodagar och helgdagar skiljer sig avsevärt åt (Kumar 

& Vanahajshi 2013; Kamarianakis & Prastacos 2003). Utöver det kan ett val göras om 

träningsdatasetet ska innehålla samtliga veckodagar eller endast de veckodagar som är samma 

som den som ska prediceras. En jämförelse av de två varianterna skulle undersöka om det råder 

större korrelation mellan veckodagar under samma vecka eller mellan samma veckodag över 

flera veckor. Dessa olika typer av anpassning av strukturen i träningsdata har såvitt vi vet aldrig 

studerats och jämförts i samband med SARIMA-modellering av trafikdata.  

När det gäller längd för aggregationsintervall är 15 minuter mest tillämpat (Lippi, Bertini och 

Frasconi 2013; Ghosh, Basu & O’Mahony 2005; Williams och Hoel 2003; Smith & Oswald 

2002; Williams, Durvasula & Brown 1998), men såväl 30 minuter (Williams 2001) som 60 

minuter har också tillämpats (Potočnik & Govekar 2011). Ingen studie har experimenterat med 

olika intervall för samma dataset för att undersöka hur prediktionsprecisionen påverkas av det. 

Slutligen är det troligt att prediktionshorisonten som väljs har en påverkan på modellens 

träffsäkerhet. För ordinär ARIMA anges ett till tre tidssteg som mest lämplig horisont (Chase 

2013; Kamarianakis & Prastacos 2003). Detta är ett faktum som verkar styra även studier av 

SARIMA-modellering av trafikdata, eftersom majoriteten av studierna som gjorts utför 

enstegsprediktioner (Kumar & Vanahajshi 2015;Lippi, Bertini och Frasconi 2013; Potočnik & 

Govekar 2011; Williams och Hoel 2003; Williams 2001; Williams, Durvasula & Brown 1998). 

Ghosh, Basu & O’Mahony (2005) påvisar dock att SARIMA-modellen predicerar med 

resonabel precision även vid längre intervall, genom tester där 50 tidssteg om 15 minuter 

vardera prediceras. Här saknas studier om hur prediktionsprecisionen påverkas av olika 

prediktionshorisonter på samma dataset, med syftet att se om ett gränsvärde kan finnas för 

prediktionshorisontens påverkan på precisionen. 

Redogörelsen ovan påvisar variationen av parameterval för angivna fyra parametrar som 

återfinns i genomförda studier. Vi anser att det ofta saknas information och motivering till de 

val som görs och ligger till grund för den modell som används. Utifrån vår vetskap har ingen 

studie inriktats på att göra en sådan känslighetsanalys av parametrarna, där relationen mellan 

dessa val och träffsäkerheten hos en SARIMA-modell studeras. Det finns ett behov av en 

utförlig känslighetsanalys av parametrarna, för att bättre förstå hur och när en SARIMA-modell 

kan användas på ett optimalt sätt. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att utföra en känslighetsanalys av parametrarna volym av 

träningsdata, struktur i träningsdata, längd för aggregationsintervall och längd för 

prediktionshorisont i samband med SARIMA-modellering och prediktion av trafikvolym. 

Genom ett experiment, i vilket trafikvolym vid en mätpunkt på riksväg 40 i utkanten av 

Göteborg modelleras och prediceras, kommer en sådan analys att utföras. Undersökningen ska 

inriktas på vilka inställningar för var och en av parametrarna som fungerar bäst för en SARIMA-

modell vid trafikvolymsmodellering för ett specifikt dataset.  

Frågeställningarna som ska besvaras i studien är: 

Hur påverkas prediktionsprecision hos en SARIMA-modell vid modellering av 

trafikvolym för: 

a) Olika mängder träningsdata 

b) Olika struktur i träningsdata 

c) Olika längd på aggregationsintervall i tidsserien 

d) Olika längder för prediktionshorisont 

Dessa fyra frågor omfattar de frågetecken som uppstått ur tidigare studier och som diskuterats 

i problemformuleringen. Trafikvolym väljs som trafikvariabel att modellera eftersom det är den 

som har studerats mest frekvent i tidigare studier. Gränsvärden för respektive parameter sätts 

främst utifrån de värden som tidigare tillämpats i studier, vilket vi anser vara en lämplig 

startpunkt för en känslighetsanalys. 

1.4 Avgränsning 

I den här studien kommer fokus att vara modellering och prediktion av trafikvolym med hjälp 

av SARIMA, där modellens känslighet för varierande värden för fyra olika parametrar 

undersöks. Känsligheten kommer att studeras enskilt för var och en av de fyra parametrarna 

utifrån ett grundscenario för övriga parametrar. Undersökning av modellens känslighet för olika 

kombinationer av samtliga parametrar ryms inte inom ramen för den här studien utan lämnas 

för framtida studier. 

Det är också tänkbart att beroende på vilken trafikvariabel som används för modellering och 

prediktion kan parametervärden påverka prediktionsprecisionen olika. I den här studien 

kommer enbart trafikvolym att användas som trafikvariabel. Känslighetsanalys i samband med 

andra trafikvariabler lämnas också för framtida studier. 

1.5 Målgrupp 

Resultatet av denna studie innebär två unika bidrag som riktar sig mot olika målgrupper. Det är 

första gången som aktuellt dataset och aktuell mätpunkt modelleras och prediceras med hjälp 

av SARIMA-modeller. Studien tillför kunskap genom att tillämpa befintlig teori för att vinna 

information ur ny data, genom att påvisa huruvida SARIMA-modeller är lämpliga för aktuell 

trafikdata. Trafikverket, som är en nyckelorganisation inom ITS-utvecklingen i Sverige, ses 

som en målgrupp för denna information, liksom andra organisationer verksamma inom 

utvecklingen av ITS-teknologi. 

Det andra bidraget från den här studien är att försöka stärka teorin kring SARIMA-modellen. 

Genom känslighetsanalysen som genomförs syftar studien till att belysa hur och när SARIMA-

modeller bäst tillämpas. Intressenter för den här informationen innefattar samtliga som arbetar 

med SARIMA-modellering, såväl inom forskning som i praktisk verksamhet.  
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1.6 Disposition 

Den fortsatta rapporten utgörs av fem kapitel. I kommande teorikapitel återfinns relevant 

information kring data mining, tidsserier och SARIMA-modellering. Det följs upp av ett 

metodkapitel som beskriver studiens forskningsdesign samt hur studiens förfarande har sett ut, 

med särskild inriktning på hur teorin kring SARIMA som presenterats i teorikapitlet har 

anammats i den här studien. Nästkommande kapitel därefter innehåller en detaljerad 

beskrivning av experimentet som utförts, däribland beskrivs parametervärden som valts och 

resultaten från de förberedande tester som har beskrivits i metodkapitlet. Därefter presenteras 

resultatet från experimentets samtliga tester med hjälp av grafer och tabeller på de prediktioner 

som utförts respektive de precisionsmått som använts. Slutligen diskuteras resultaten, studien 

utvärderas och rekommendationer görs för framtida forskning i ett avslutande 

diskussionskapitel. 
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2 Teori 
I detta kapitel kommer relevant teori för studien att presenteras för att lägga den grund som 

kommande kapitel baseras på. Först kommer data mining som övergripande ämne beskrivas 

kort, följt av den specifika inriktningen tidsserieanalys. Därefter följer en mer detaljerad 

beskrivning av den teori och de koncept som ARIMA, inklusive säsongsbaserad ARIMA, 

bygger på och hur ett allmänt tillvägagångssätt för ARIMA-modellering ser ut. Även om 

SARIMA är den specifika ARIMA-variant som tillämpas i studien kommer teorin att redogöras 

för med hjälp av begreppet ARIMA, eftersom teorin gäller för flera varianter av ARIMA, 

däribland den säsongsbaserade varianten. När en redogörelse är specifik för SARIMA kommer 

den specifika varianten benämnas. 

2.1 Data Mining 

I dagens samhälle sker en konstant insamling av enorma mängder data. Enbart i trafiken finns 

en mängd olika metoder för datainsamling. Som beskrivits i föregående kapitel är sensorer, 

detektorer och kameror för insamling av punktdata enbart några exempel på insamlingsmetoder. 

Den ökade möjligheten till insamlingen har kommit i takt med den starka teknologiska 

utvecklingen sedan 1990-talet. I samband med att större mängder data kunde samlas in uppstod 

också ett behov av nya metoder för modellering och analys av data, eftersom traditionella 

metoder inte kunde hantera den kraftigt ökande datamängden. Ur detta föddes konceptet data 

mining. Data mining sägs grundas på tre rötter: klassisk statistik, artificiell intelligens och 

databassystem. Genom utvecklingen av denna teknik kan stora mängder data bearbetas för att 

hitta mönster och kunskap i dessa. Data mining utförs antingen i prediktivt eller deskriptivt 

syfte (Gorunescu & Jain 2011).  

Data mining kan beskrivas som en process med tre övergripande steg: Undersökning av data, 

utveckling och validering av en modell samt tillämpning av modellen på data. Det första steget 

innebär preprocessering av data. I preprocesseringen ingår en mängd tekniker för att förbereda 

datasetet inför analys, eftersom kvaliteten på datasetet har en stor inverkan på resultatet från 

analysen av detsamma. Dataurval och hantering av felaktiga eller saknade värden är viktiga 

delar i preprocesseringen, de är också mest aktuella för den här studien. Dessa felaktigheter i 

data kan hittas genom att visuellt inspektera datasetet. Det finns även kompletterande tekniker 

för detta, exempelvis med hjälp av deskriptiv statistik (Han, Kamber & Pei 2012; Gorunescu & 

Jain 2011). När det gäller trafikdata är det vanligt med saknade värden. Det har i studier påvisats 

att upp till mellan fem och tio procent av värdena ofta saknas (Tak, Woo & Yeo 2016; Qu, Li, 

Zhang & Hu 2009; Williams & Hoel 2003).  

Saknade värden i datasetet kan hanteras med hjälp av olika metoder, vilka kan delas upp i 

triviala och mer avancerade metoder. Det enklaste sättet är helt enkelt att ta bort de instanser 

som saknar värde. Om borttagning av dessa värden kan påverka dataanalysen på ett sätt som 

inte är önskvärt är denna metod dock inte lämplig. Andra varianter inom gruppen triviala 

metoder är att ersätta det saknade värdet med en konstant eller med hjälp av deskriptiv statistik. 

Bland de mer avancerade metoderna finns så kallad interpolering. Interpolering kan beskrivas 

som en prediktion av de saknade värdena utifrån övriga värden, vilket exempelvis kan ske med 

hjälp av KNN, linjär regression eller beslutsträd. (Gorunescu & Jain 2011, Han, Kamber & Pei 

2012) 

2.2 Tidsserier och Tidsserieanalys 

Tidsserie är ett begrepp som används för data som är insamlade regelbundet under en bestämd 

tidsperiod. Tidsserier och tidsserieanalyser används ofta inom områden som ekonomi, 

samhällsvetenskap, medicin och teknik, där det är intressant att kunna följa och förutse 
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förändringar över tid. Ett tydligt kännetecken för tidsserier är att närliggande observationer 

vanligtvis har ett beroende. För att kunna analysera detta beroende krävs utveckling av 

stokastiska och dynamiska modeller för användning i dessa områden. (Box 2016) 

Tidsserier kan bestå av olika komponenter med specifika beteenden. En komponent är trend, 

vilket innebär en långsiktig ökning eller minskning av värdena i tidsserien. 

Säsongskomponenter innebär ett återkommande mönster för specifika tidpunkter. En säsong 

sträcker sig över en fixerad tidsperiod, exempelvis ett år, en vecka eller en dag. Övriga cykliska 

komponenter är återupprepande mönster som inte är lika starkt kopplade till en fixerad 

tidsperiod. Dessa komponenter behöver upptäckas och elimineras innan prediktioner kan 

utföras på en tidsserie. (Montgomery, Jennings & Kulahci 2015; Brockwell & Davis 2002; 

Chatfield 2000) 

ARIMA-modellen, inklusive olika varianter av denna, är en av de mest populära modellerna 

för tidsserieanalys. Exempel på andra typer av modeller är tillståndsrymdsmodeller (eng. State-

Space Models) och icke-linjära modeller (Brockwell & Davis 2002; Chatfield 2000). 

Beskrivning av dessa modeller ingår dock inte inom ramen för det här arbetet, utan läsare 

hänvisas till angiven litteratur. 

2.3 Tidsserieanpassad data 

Som nämnts i introduktionen krävs vissa förutsättningar i underliggande data när en tidsserie 

modelleras och prediceras. Dels krävs det att tidsserien utgör en stationär process, dels krävs en 

korrelation mellan en variabels värde och dess värden vid tidigare tidpunkter. Båda dessa 

förutsättningar beskrivs nedan. 

2.3.1 Stationäritet 

Stationäritet kan benämnas som strikt eller svag stationäritet. Inom tidsseriemodellering krävs 

att data uppfyller kravet på svag stationäritet. Av den anledningen är det svag stationäritet som 

menas när stationäritet beskrivs här. En svagt stationär tidsserie innebär att dess medelvärde 

och varians är konstanta över tid samt att autokovariansen mellan värden vid två tidpunkter 

endast är beroende av tidsförskjutningen dem emellan och inte av tiden i sig. För att en tidsserie 

{Xt} ska kunna definieras som en stationär process krävs alltså att följande villkor är uppfyllda: 

a) Förväntat värde Xt är oberoende av t 

𝐸(𝑋𝑡) =  𝜇 (2.1) 

b) Autokovariansen mellan två observationer i serien är endast beroende av 

tidsförskjutningen k mellan dem och oberoende av tiden t 

𝐶𝑜𝑣(𝑋1, 𝑋1+𝑘) =  𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑡, 𝑋𝑡+𝑘) (2.2) 

c) Variansen, som är ett specialfall av ekvation 2.2 där k = 0, är konstant 

𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡) =  𝜎2 (2.3) 

 (Williams 2001; Chatfield 2000; Ahmed & Cook 1979) 

I enlighet med beskrivningen av stationäritet, angiven av ekvationerna 2.1 till och med 2.3, kan 

det konstateras att tidsserier som innehåller trender eller cykliska komponenter inte är 

stationära. Därför behöver dessa komponenter identifieras och elimineras. Stationäritet kan 

avgöras genom att kontrollera diagram över tidsserien. Genom grafer är det enkelt att identifiera 

om det sker en generell värdeökning eller -minskning på lång sikt, såväl som om det finns 

återupprepande mönster i serien. Kan sådana komponenter inte identifieras utan värdena rör sig 
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någorlunda jämnt runt ett konstant medelvärde kan antagandet göras att tidsserien är stationär. 

(Montgomery, Jennings & Kulahci 2015; Brockwell & Davis 2002; Chatfield 2000) 

Det finns även mer avancerade statistiska tekniker för att kontrollera stationäritet i en tidsserie. 

En sådan teknik som använts inom modellering av trafikdata med hjälp av ARIMA-modeller 

är Augmented Dickey Fuller Test, även kallat ADF-test (Tsirigotis, Vlahogianni & Karlaftis 

2012; Kamarianakis & Prastacos 2003). En detaljerad matematisk förklaring av hur ADF-testet 

fungerar är utanför ramen av det här arbetet men översiktligt innebär ett ADF-test att kontrollera 

om det förekommer en enhetsrot i tidsserien. Nollhypotesen i ADF-testet är att en enhetsrot 

existerar, vilket innebär att tidsserien är en icke-stationär process och det kan i sin tur skapa 

problem i modelleringen. Returvärdet från ett ADF-test är ett värde som bör vara negativt om 

nollhypotesen ska kunna förkastas och ju lägre värdet är desto starkare är grunden för att en 

enhetsrot inte existerar. Förkastning kan endast ske med en viss sannolikhet. Det beräknas 

därför kritiska nivåer i ADF-testet, vilka visar för vilken sannolikhet nollhypotesen kan 

förkastas (Montgomery, Jennings & Kulahci 2015; Brockwell & Davis 2002). 

Om en tidsserie kan konstateras vara icke-stationär kan den transformeras genom olika metoder 

för att göras stationär. En vanlig metod för detta, som är relevant för den här studien, är 

differentiering. Genom en ordinär differentiering kan trender i tidsserien elimineras medan 

säsongbaserad differentiering kan eliminera säsongskomponenter (Brockwell & Davis 2002). 

Differentiering beskrivs närmare i avsnitt 2.4.4. 

2.3.2 Autokorrelation och partiell autokorrelation 

Det andra kravet för data i en tidsserie är att det finns en korrelation mellan variabelvärden vid 

olika tidpunkter. Detta beroende är grunden för att modeller som ARIMA ska kunna predicera 

framtida värden. Utan en sådan korrelation finns ingen grund utifrån vilken en prediktion kan 

göras. En autokorrelationskoefficient identifierar en sådan relation mellan värdet för en variabel 

vid en tidpunkt och värdet för samma variabel vid föregående tidpunkter. För en stationär 

tidsserie definieras autokorrelationskoefficienten enligt ekvation 2.4: 

𝜌𝑘 =
𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑡,𝑦𝑡+𝑘)

𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑡)
=  

𝛾𝑘

𝛾0
 (2.4) 

Samlingen av värden 𝜌𝑘 för k = 0, 1, 2, … kallas för autokorrelationsfunktionen (ACF) 

(Montgomery, Jennings & Kulahci 2015).  

Partiell autokorrelation representerar korrelationen mellan värdet för samma variabel vid två 

olika tidpunkter, där effekten av mellanliggande observationer eliminerats. Den partiella 

korrelationsfunktionen (PACF) utgörs av en samling av dessa värden för tidsförskjutningar k = 

0, 1, 2, … (Montgomery, Jennings & Kulahci 2015). Såväl autokorrelationsfunktionen som den 

partiella autokorrelationsfunktionen har en viktig roll i utvecklandet av en ARIMA-modell, 

vilket kommer att förklaras närmare i senare avsnitt. 

2.4 Autoregressive Integrated Moving Average 

ARIMA-modellen populariserades under tidigt 1970-tal som en modell för att beskriva och 

predicera tidsserier. Det skedde genom att författarna George Box och Gwilym Jenkins 

presenterade en metodologi för hur den bästa ARIMA-modellen kunde tas fram, vilket ligger 

bakom den alternativa benämningen Box–Jenkinsmodellen (Chase 2013). 

Grunden i ARIMA-modellen är antagandet att värden i den stationära tidsserien är beroende av 

föregående värden. ARIMA kan beskrivas som en kombination av tre delar: AR står för den 

autoregressiva delen, I står för integrationsdelen (eng. Integrated) och MA står för glidande 
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medelvärde (eng. Moving Average) (Montgomery, Jennings & Kulahci 2015; Chase 2013). 

Innebörden av dessa olika delar kommer att beskrivas nedan. 

2.4.1 Residualer 

För att beskriva processerna för autoregression och glidande medelvärde behöver först 

begreppet residual i statistisk mening klargöras. En tidsserie kan ses som oändlig i förhållande 

till tid. När en tidsserie ska studeras väljs ett sampel av denna tidsserie. Vid analys av denna 

görs försök att approximera tidsseriesamplet med modelleringsverktyget som används. 

Skillnaden mellan en punkt i modellen som har skapats och samma punkt i tidsserien som 

modellen bygger på kallas för residual. Residual kan därför definieras som felmarginalen i den 

modell som byggs upp. (Montgomery, Jennings & Kulahci 2015) 

2.4.2 Autoregression 

Den autoregressiva processen anges AR(p) och definierar hur nuvarande värde för en variabel 

relaterar till sina p tidigare värden. Det är en linjär process som representeras av ekvation 2.5: 

𝑦𝑡 = 𝑐 +  𝛼1𝑦𝑡−1 +  𝛼2𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝛼𝑝𝑦𝑡−𝑝 +  휀𝑡 (2.5) 

där 𝑐 utgör en konstant, 𝛼 utgör en koefficient, εt utgör residual i nuvarande punkt med 

medelvärde 0 och varians 𝜎𝜀
2 och p utgör ordningen som är vald för den autoregressiva 

processen. Egenskaperna för εt utgör vad som kallas för vitt brus. För att en process ska vara 

autoregressiv och kunna prediceras som sådan krävs en signifikant korrelation till föregående 

p värden, där p är större än noll. (Fabozzi et al 2014) 

2.4.3 Glidande medelvärde 

Glidande medelvärde anges MA(q) och innebär en linjär kombination av nuvarande och 

föregående residualer i tidsserien. Processen beskrivs av ekvation 2.6: 

𝑦𝑡 = 𝜇 +  휀𝑡 +  𝛽1휀𝑡−1 +  𝛽2휀𝑡−2 + ⋯ + 𝛽𝑝휀𝑡−𝑞 (2.6) 

där 𝜇 är seriens medelvärde, 𝛽 är en koefficient, 휀 motsvarar residualerna med egenskaper för 

vitt brus och q utgör ordningen som är vald för processen. Ett värde i en glidande 

medelvärdesprocess utgörs alltså av en konstant med nuvarande och  föregående q viktade 

felvärden. Det krävs således en signifikant korrelation till q tidigare värden, där q är större än 

noll, för att en glidande medelvärdesprocess ska existera. (Fabozzi et al 2014) 

2.4.4 Integration 

Integrationsdelen i en ARIMA-modell är avsedd för att hantera icke-stationär data. 

Integrationsordningen anger ordningen för den differentiering som behöver göras på datasetet 

för att göra serien stationär. I en ordinär ARIMA kan endast ordinär differentiering göras för 

att eliminera trender i tidsserien, medan SARIMA även tillåter en ordning för 

säsongsdifferentiering för eliminering av säsongscykler. En mer detaljerad förklaring av 

ARIMA och SARIMA och deras ordningsparametrar följer i avsnitt 2.4.5. 

Differentiering betecknas ofta med symbolen ∇. Vid högre ordningar anges ordningen som 

superskript. Vid säsongsdifferentiering anges även säsongslängden genom subskript (Williams 

& Hoel 2003). Ekvation 2.7 definierar ordinär differentiering av första ordningen, ekvation 2.8 

definierar ordinär differentiering av andra ordningen och ekvation 2.9 definierar 

säsongsdifferentiering av första ordningen med en säsongscykel om 12 intervall: 

∇𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 −  𝑋𝑡−1 (2.7) 
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∇2𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1 − (𝑋𝑡−1 −  𝑋𝑡−2) (2.8) 

∇12𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 −  𝑋𝑡−12  (2.9) 

Differens kan skrivas ut med hjälp av en så kallad Backshift Operator, vilket för första 

ordningens ordinära differentiering skulle ge motsvarigheten beskriven i ekvation 2.10: 

(1 − B)𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1 (2.10) 

där definitionen för Backshift-operatorn betecknas enligt ekvation 2.11: 

B𝑑𝑋𝑡 =  𝑋𝑡−𝑑 (2.11) 

Differentiering uttryckt med en Backshift Operator är vanligare att se när ARIMA-modellen 

beskrivs (Williams & Hoel 2003). 

2.4.5 Ordinär och säsongsbaserad ARIMA 

En ordinär ARIMA-modell utgörs av en kombination av de tre delarna beskrivna ovan och 

betecknas ARIMA(p,d,q), där p motsvarar ordningen för den autoregressiva komponenten, d  

ordningen för ordinär differentiering och q ordningen för den glidande 

medelvärdeskomponenten. Ekvationen som betecknar en ARIMA-modell för en tidsserie 𝑋𝑡 

anges oftast med Backshift Operator och ser ut enligt ekvation 2.12: 

∅(𝐵)(1 − 𝐵)𝑑𝑋𝑡 =  𝜃(𝐵)𝑍𝑡 (2.12) 

där  

B utgör en Backshift Operator definierad av 𝐵𝑎𝑋𝑡 =  𝑋𝑡−𝑎  

∅(𝐵) utgör ett polynom av ordning p: ∅(𝐵) = (1 − 𝛼1𝐵 − 𝛼2𝐵2 − 𝛼3𝐵3 − ⋯ 𝛼𝑝𝐵𝑝) 

𝜃(𝐵) utgör ett polynom av ordning q: 𝜃(𝐵) = (1 − 𝛽1𝐵 − 𝛽2𝐵2 − 𝛽3𝐵3 − ⋯ 𝛽𝑞𝐵𝑞)  

𝑍𝑡 utgör en serie slumpmässiga värden utan inbördes korrelation med egenskaper för vitt 

brus. (Ghosh, Basu & O’Mahony 2005; Williams & Hoel 2003; Chatfield 2000) 

En säsongsbaserad ARIMA-modell inkluderar även parametrar för säsongskomponenter och 

betecknas SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s, där (p,d,q) motsvarar parametrar för en ordinär ARIMA 

medan P står för ordningen i den säsongsbaserade autoregressiva komponenten, D för 

ordningen av säsongsdifferentiering av cykellängd s och Q för ordningen för den 

säsongsbaserade glidande medelvärdeskomponenten. SARIMA-modellen kan betecknas med 

ekvationen 2.13: 

∅(𝐵)𝜑(𝐵𝑆)(1 − 𝐵)𝑑(1 − 𝐵)𝐷𝑋𝑡 =  𝜃(𝐵)𝛿(𝐵𝑆)𝑍𝑡 (2.13) 

där uttrycken motsvarar ovan förklaringar med tillägg för säsongskomponenter 𝜑(𝐵𝑆) och 

𝛿(𝐵𝑆), som motsvarar polynom som ∅(𝐵) och 𝜃(𝐵) av ordningar P respektive Q. (Ghosh, 

Basu & O’Mahony 2005; Williams & Hoel 2003; Chatfield 2000) 

2.5 Utveckling och validering av en ARIMA-modell 

När förståelse har etablerats för preprocessering, förutsättningar för prediktion av tidsserier 

samt för ARIMA-modeller är det dags att beskriva hur en ARIMA-modell utvecklas för 

modellering och prediktion av trafikdata. Utseendet av de data som ska modelleras avgör vilken 

ARIMA-modell som är lämpligast. Förekommer trend i tidsserien tillämpas lämpligen en 

ordinär ARIMA-modell med en ordinär differentiering vid behov. Om det förekommer 
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säsongsliknande cykler i serien är en säsongsbaserad SARIMA oftast mest lämpligt (Chatfield 

2000). 

Box-Jenkins tillvägagångssätt för modellering av tidsserier delas upp i tre faser (Chase 2013): 

a) Identifiering av preliminär modell 

b) Estimering och diagnosticering av parameterkoefficienter 

c) Predicering 

Dessa tre steg kommer att förklaras nedan. 

2.5.1 Identifiering av preliminär modell 

När tidsserien som ska modelleras är stationär, antingen med eller utan differentiering, kan 

mönster i serien beskrivas genom olika kategorier: En ren autoregressiv process av ordningen 

p, en ren glidande medelvärdesprocess av ordningen q eller som en kombination av dessa två. 

Därtill kan en säsongsbaserad autoregressiv process (SAR) eller glidande medelvärdesprocess 

(SMA) av ordningar P respektive Q finnas. Säsongsbaserade processer bör inte kombineras och 

sällan behövs en högre ordning än första för någon av processerna. Därtill bör endast en 

säsongsbaserad differentiering utföras och maximalt två differentieringar totalt. För att 

bestämma ordningen på processerna kan ett av två tillvägagångssätt väljas. (Chase 2013) 

Det ena tillvägagångssättet är att visuellt granska ACF- och PACF-graferna, där specifika 

beteenden i korrelationerna indikerar vilken typ av process som bäst kan modellera tidsserien. 

Beteendena beskrivs av Chase (2013) och sammanfattas i tabell 2.1. 

Ett annat tillvägagångssätt för att välja modell är att använda så kallade informationskriterier. 

Informationskriterier är en samling mått som kan tillämpas på en tränad ARIMA-modell för att 

avgöra hur väl modellen approximerar verkligheten. Två viktiga informationskriterier som 

används för att bedöma lämpligheten hos en modell är Akaike Information Criterion (AIC) och 

Schwarz Bayesian Information Criterion (BIC). (Fabozzi et al 2014, Montgomery, Jennings & 

Kulahci 2015) 

Tabell 2.1. Beteende hos ACF och PACF vid stationära processer 

Modell ACF PACF 

MA(q) Bryts av och går tvärt mot 

noll efter tidsförskjutning q 

Exponentiellt avtagande 

AR(q) Exponentiellt avtagande Bryts av och går tvärt mot 

noll efter tidsförskjutning p 

ARMA(p, q) Exponentiellt avtagande Exponentiellt avtagande 

SMA(Q)s Bryts av och går tvärt mot 

noll efter tidsförskjutning s 

Exponentiellt avtagande för 

tidsförskjutning s, 2s, 3s 

SAR(Q)s Exponentiellt avtagande för 

tidsförskjutning s, 2s, 3s 

Bryts av och går tvärt mot 

noll efter tidsförskjutning s 

SARMA(P, Q)s Exponentiellt avtagande för 

tidsförskjutning s, 2s, 3s 

Exponentiellt avtagande för 

tidsförskjutning s, 2s, 3s 
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Såväl AIC som BIC bedömer hur väl en modell motsvarar verkligheten genom att beräkna ett 

värde av hur stora residualerna är för modellen. Därtill bestraffar båda kriterierna även modeller 

som använder en större mängd parametrar. Båda kriterierna är således lika i grunden men BIC 

lägger större vikt vid bestraffning av högre parametervärden. Vid två modeller med liknande 

AIC- och BIC-värden uppmanas val av den modell som har lägre antal parametrar. Uttryck för 

att beteckna AIC och BIC ges av ekvation 2.14 respektive 2.15: 

AIC = ln (
∑ 𝑒𝑡

2𝑇
𝑡=1

𝑇
) +

2𝑝

𝑇
 (2.14) 

 

BIC = ln (
∑ 𝑒𝑡

2𝑇
𝑡=1

𝑇
) +

𝑝 𝑙𝑛(𝑇)

𝑇
 (2.15) 

där e utgör en kvadrerad residual i tidpunkt t och p utgör parametrarna. AIC och BIC ska ses 

som relativa värden, med vilka modellerna kan bedömas mot varandra, där ett så lågt värde som 

möjligt eftersträvas. (Montgomery, Jennings & Kulahci 2015; Brockwell & Davis 2002) 

För att använda informationskriterier till estimering av en preliminär modell kan en finit 

parameterrymd väljas. Inom denna rymd ingår en finit mängd modeller som kan tränas och 

därefter kan AIC och BIC beräknas på dessa modeller. Slutligen väljs den modell som har lägst 

värden för informationskriterierna. (Fabozzi et al 2014) 

2.5.2 Estimering och diagnosticering av parameterkoefficienter 

Estimering av parameterkoefficienter innebär att estimera de koefficienter som används i 

modellens processer. Efter att modellens parametrar har valts ut, det vill säga (p,d,q)- och 

(P,D,Q)-ordningar, används oftast mjukvarupaket för att estimera koefficienterna. Dessa 

mjukvarupaket brukar finna initiala estimeringar som sedan förfinar dessa tills optimala värden 

uppnåtts. Mjukvaran brukar även erbjuda olika algoritmer för värdering av estimeringarna, där 

det är viktigt att välja den algoritm som bäst passar tidsserien som ska modelleras. 

Diagnostisering kan sedan göras genom att studera autokorrelationen för residualerna för den 

tränade modellen, där ingen signifikant korrelation bör finnas om en optimal estimering har 

gjorts. (Montgomery, Jennings & Kulahci 2015; Chase 2013) 

2.5.3 Utföra prediktioner och validera modell 

När en lämplig ARIMA-modell har tränats är det dags att förutspå framtida värden för att 

validera modellen. För testning av den utvecklade modellen finns många olika tekniker, 

däribland korsvalidering (eng. cross-validation), slumpmässig subsampling (eng. Random Sub-

Sampling) och så kallat Holdout set (Gorunescu & Jain 2011). Det sistnämnda är vanligt inom 

modellering av trafikdata (Kumar & Vanahajshi 2015; Lippi, Bertini och Frasconi 2013; 

Potočnik & Govekar 2011; Ghosh, Basu & O’Mahony 2005; Williams och Hoel 2003) och är 

den aktuella tekniken för den här studien. Ett Holdout set innebär att en viss mängd av det 

ursprungliga datasetet inte används för att utveckla modellen, utan istället används för att utföra 

prediktioner på för att sedan kunna jämföra prediktionerna med faktiska värden och på så sätt 

validera modellen (Fabozzi et al 2014). 

Prediktioner med ARIMA beskrivs som mest lämpligt när dessa är kortsiktiga. En prediktion 

betecknas som �̂�𝑇+𝜏, och beskrivs som en 𝜏-tidstegsprediktion av 𝑦𝑇+𝜏, där T motsvarar 

nuvarande tid och 𝜏 motsvarar tidsstegen in i framtiden (Montgomery, Jennings & Kulahci 

2015). Det finns en mängd varianter för att mäta felmarginalen i en prediktion som ett mått på 

modellens precision. Ett fel 휀 i en tidpunkt t betecknas av ekvation 2.16: 
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휀𝑡 =  𝑦𝑡 −  �̂�𝑡 (2.16) 

Suhas et al (2017) identifierade 18 olika varianter av mått som använts i studier av ARIMA-

modellering. Root Mean Square Error (RMSE) och Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

anges som två av de vanligaste måtten och betecknas enligt ekvation 2.17 respektive 2.18, även 

Mean Square Error (MAE) är ett vanligt mått och anges av ekvation 2.19: 

RMSE =  √
1

𝑛
∑ (휀𝑡)2𝑛

𝑡=1  (2.17) 

MAPE =  
1

𝑛
∑

|𝜀𝑡|

𝑦𝑡

𝑛
𝑡=1  𝑥 100 (2.18) 

MAE =  
1

𝑛
∑ |휀𝑡|𝑛

𝑡=1   (2.19) 

Ett omdiskuterat problem med såväl RMSE som MAE är att dessa mått inte tar hänsyn till 

magnituden av prediktionsfelet. Måtten kan ha olika innebörd för olika tidsserier, exempelvis 

skulle ett RMSE eller MAE på 20 vara ett större fel för en tidsserie med värden inom intervallet 

0 < 𝑦𝑡  < 10 än för en tidsserie med värden inom intervallet 1000 < 𝑦𝑡  < 10000. Ett värde 

så nära noll som möjligt eftersträvas för RMSE och MAE men i praktiken kan verktygen ses 

som ett relativt mått för att jämföra olika modeller för samma tidsserie. (Klimberg, Sillup, Boyle 

& Tavva 2010) 

MAPE är ett alternativ till de två måtten ovan, som försöker ta magnituden av felet i beaktande 

genom att sätta prediktionsfelet i relation till det faktiska värdet. Precis som för RMSE och 

MAE eftersträvas ett så lågt MAPE-värde som möjligt. Ett observandum med MAPE är att 

värdet kan vara missvisande när värdena som ska prediceras är nära noll, eftersom relativt små 

prediktionsfel kan straffas med hög MAPE som följd av division med låga värden (Klimberg, 

Sillup, Boyle & Tavva 2010). Klimberg, Sillup, Boyle & Tavva (2010) återger en skala 

utvecklad av Colin D. Lewis för att bedöma MAPE-värden, vilket gör att måttet kan användas 

för att bedöma en enskild modell. Skalan återges i tabell 2.2.  

Den stora mängd varianter som har använts för att evaluera prediktioner ser Suhas et al (2017) 

som ett problem eftersom det blir svårare att jämföra resultat mellan studier. De förespråkar att 

RMSE och MAPE standardiseras som mått i studier av ARIMA-modeller. 

  

Tabell 2.2. Skala för bedömning av prediktionsprecision med MAPE (Enligt Lewis skala) 

MAPE  Bedömning av prediktionsprecision 

Mindre än 10 %  Väldigt god precision 

11 % till 20 %  God prediktion 

21 % till 50 %  Resonabel prediktion 

51 % eller mer  Oprecis prediktion 
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3 Metod 
Det här kapitlet kommer initialt att beskriva den forskningsstrategi som studien anammar. 

Därefter följer en redovisning av den forskningsprocess som genomgåtts under studien. Däri 

beskrivs den litteraturstudie som inledningsvis gjorts, de data som använts samt processen för 

utveckling av den modell som tillämpats för de tester som gjorts i studien. 

3.1 Forskningsstrategi 

Det kvantitativa forskningsparadigmet beskrivs som en inriktning med grund i den 

positivistiska forskningsfilosofin. Det kvantitativa paradigmet kännetecknas av att de data som 

samlas in är av numerisk karaktär och paradigmet sammankopplas med en fixerad 

forskningsstrategi, vilket innebär att en detaljerad specificering av studiens design och 

tillvägagångssätt föregår datainsamlingen (Robson & McCartan 2016). En av de vanligaste 

metoderna inom kvantitativ forskning är experiment, särskilt inom informationsteknologisk 

forskning (Recker 2012). Den experimentella designen går ut på att kontrollera och manipulera 

olika variabler, där så kallade oberoende variabler manipuleras för att mäta effekten de har på 

den beroende variabeln, samtidigt som övriga variabler kontrolleras (Robson & McCartan 

2016). 

Den här studien är utformad i linje med ovanstående beskrivning och tillämpar alltså en 

kvantitativ fixerad forskningsstrategi med en experimentell design. Ett experiment bestående 

av flera tester utförs för att undersöka hur en och samma beroende variabel, precision i 

trafikvolymsprediktioner, påverkas av olika värden för fyra olika oberoende variabler. Testerna 

för vardera oberoende variabel kan sammankopplas till var och en av de fyra 

forskningsfrågorna. Testerna och de olika variablerna beskrivs närmare i kapitel 4, där 

genomförandet av experimentet förklaras. 

Forskningsfrågorna vittnar om ett förklarande syfte i studien, eftersom dessa är ämnade att svara 

på hur de oberoende variablerna leder till specifika beteenden i den beroende variabeln. Enligt 

Robson och McCartan (2016) är den experimentella designen mest lämpad för ett sådant syfte. 

3.2 Forskningsprocess 

Studiens genomförande kan delas in i olika steg. Initialt genomfördes en explorativ 

litteraturstudie för att bygga upp det teoretiska ramverket som ligger till grund för det 

experiment som sedan utfördes. En kort beskrivning av litteraturstudien presenteras i följande 

avsnitt. Därefter följer en redogörelse för den process som genomgåtts för att utveckla en 

modell, med vilken experimentet kunde genomföras. Med hjälp av modellen kunde både 

experimentets förberedande delar och dess utförandedel genomföras. 

3.2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes för att införskaffa kunskap inom data mining, tidsserieanalys 

och framför allt inom olika typer av ARIMA-modellering. Huvuddelen av litteraturstudien 

genomfördes i studiens initiala skede men har iterativt fortsatt genom hela studiens 

genomförande. Under den här delen av studien ingick det att sätta sig in i den relaterade 

forskningen kring SARIMA-modellering av trafikdata, vilken har legat till grund för vårt 

tillvägagångssätt. Litteraturstudien har i huvudsak genomförts med hjälp av 

litteraturdatabaserna Engineering Village, Primo och Google Scholar. Resultatet från 

litteraturstudien presenteras i introduktionskapitlet samt efterföljande teorikapitel. 
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3.2.2 Data 

För att genomföra experimentet användes trafikdata som tillhandahölls av Trafikverket. De data 

som fanns tillgängligt var insamlade med hjälp av trafikkameror i Göteborgs- och 

Malmöområdet. För denna studie användes kameror med id 1064 och 1065, placerade på 

riksväg 40 strax innan Kallebäcksmotet i riktning mot Göteborg. Kamerorna var placerade för 

mätning av varsin fil, vilket innebär att den totala volymen på denna vägsträcka mot Göteborg 

användes i studien. 

Ur de data som tillhandahölls filtrerades följande information ut: 

 Tidpunkt för mätning 

 Id för kamera 

 Fordonstyp 

 Trafikvolym (antal bilar/mätning) 

Tillgänglig data innehöll mätningar under januari och februari 2014. Tabell 3.1 innehåller 

översiktlig information om datasetet. 

3.2.3 Definition av variabelvärden 

Vid utvecklande av modellen som använts till experimentet behövde beslut tas om vilka värden 

för de oberoende variablerna som skulle testas. För träningsvolym användes fem dagar med 

god prediktionsprecision av Suhas et al (2017). Många andra studier använder omkring en till 

en och en halv månad av träningsdata (Ghosh, Basu & O’Mahony 2005; Williams och Hoel 

2003; Smith & Oswald 2002). Eftersom början av januari inte är representativ avseende 

trafikvolymen för övriga veckor under året, på grund av ledighet, undveks användande av hela 

datasetet som träningsdata. Ett minsta värde om fem dagar och ett högsta värde om 30 dagar 

valdes, för att täcka de intervall som funnits i andra studier men ändå undvika de icke 

representativa dagarna i början av januari.  

Aggregationsintervallen som vi funnit i studier har varit framför allt 15 minuter, men även 30 

och 60 minuter har använts (Lippi, Bertini och Frasconi 2013; Potočnik & Govekar 2011; 

Williams 2001). Därför valdes samtliga dessa värden för testning och jämförelse av hur de 

påverkar prediktionsprecisionen.  

Tabell 3.1. Översikt över trafikdata från mätstationer med id 1064 och 1065 från 2014. 

Saknade värden är beräknade på hur många minuter, det vill säga möjliga mätningar enligt 

mätintervallet, som det finns under dagen. 

Trafikdata 2014 

Id kamera Totalt antal mätningar Mätintervall Saknade värden Saknade värden (%) 

Januari  
    

1064 40618 60 sek 4022 9,0 % 

1065 40618 60 sek 4022 9,0 % 

Februari     

1064 38598 60 sek 1722 4,2 % 

1065 38598 60 sek 1722 4.2 % 
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Vid predicering med hjälp av en ARIMA-modell används direkt föregående värden som bas för 

prediktion av nästa tidssteg. Med en säsongsbaserad ARIMA används även information från 

värden som befinner sig en säsongslängd bakåt i tiden. Förenklat innebär det till exempel att 

vid prediktion av nästkommande tidssteg en torsdag, med en säsongslängd om ett dygn, 

kommer information om hur tillståndet såg ut i direkt föregående tidssteg att användas såväl 

som information om hur det såg ut vid samma tid under onsdagen. Vid veckovis säsongslängd 

kommer information om hur tillståndet såg ut i direkt föregående tidssteg också att användas 

såväl som hur det såg ut samma tid och dag veckan tidigare. Vilken information som används 

som grund för prediktioner påverkar troligtvis resultaten som fås. Önskemålet var att jämföra 

veckovis och dygnsvis säsongslängd men på grund av de stora krav som veckovis säsongslängd 

ställer på datorns minneskapacitet kunde detta test inte genomföras. Som alternativ till veckovis 

säsongslängd valdes istället ett tillvägagångssätt där ett dataset byggdes upp baserat på vilken 

veckodag som valts för testning. De dagar som användes i träningsdatasetet var av samma 

veckodag som den dag som användes för test. På så vis kunde en jämförelse göras mellan 

prediktioner som baserades på föregående dags värden, vilket är fallet med dygnsvis säsong, 

och prediktioner som baserades på information från samma veckodag under föregående vecka 

men utan hänsyn till hur föregående dagar innevarande vecka sett ut. 

En ordinär ARIMA är endast lämplig vid mycket kortsiktig prediktion (Kamarianakis & 

Prastacos 2003). Introduktionen av SARIMA öppnade möjligheter för att predicera över en 

längre prediktionshorisont (Ghosh, Basu & O’Mahony 2005). Trots detta har få studier använts 

sig av andra prediktionshorisonter än enstegprediktioner. Därför kommer denna studie att testa 

hur en SARIMA-modell presterar med prediktionshorisonter om ett tidssteg, en dag och två 

dagar. 

3.2.4 Preprocessering 

En omfattande del av studien ägnades åt att importera, granska och preprocessera data för att 

förbereda dessa inför testerna som skulle utföras. Import och granskning av data 

implementerades i modellen med hjälp av biblioteken Pandas och Myplotlib för att hantera och 

plotta data.  

Som tabell 3.1 redovisar saknades nio procent av mätningarna i januari och närmare fyra 

procent under februari. Mätningar från 31 januari och 28 februari saknades helt.  Det saknades 

även stora sekventiella mängder mätvärden från 15 och 16 januari. Utöver det var det ett fåtal 

saknade värden utan strukturerad fördelning. I modellen som implementerades skapades en 

hantering av saknade värden på tre olika nivåer, som utfördes i sekventiella steg.  

Problemet med saknade värden i en tidsserie blir som störst när en mängd sekventiella värden 

saknas, dessa blir då svårare att interpolera. Först sattes därför ett gränsvärde för hur stor andel 

av totalt antal möjliga mätningar en dag behövde innehålla. I vårt experiment användes 

gränsvärdet 90 procent, eftersom det var tillräckligt för att filtrera bort de dagar med större 

sekvenser av saknade värden. Vid filtrering med angivet gränsvärde eliminerades 15,16 och 30 

januari samt 28 februari från datasetet. Efter denna filtrering fanns inte längre några större 

sekvenser med saknade värden kvar. 

Nästa steg i preprocesseringen var att aggregera mätningarna till önskat aggregationsintervall. 

Vid aggregeringen beräknades varje tidssteg genom att medelvärdet för alla mätningar i 

intervallet som skulle aggregeras först beräknades och därefter multiplicerades medelvärdet 

med intervallets längd i minuter. Slutligen avrundades värdet till närmsta heltal. 

𝑦𝑡 =
𝑛

𝑘
∑ 𝑌𝑘

𝑘
𝑖=1  (3.1) 
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Ekvation 3.1 beskriver proceduren för att aggregera ett mätintervall till ett tidssteg, där 𝑦𝑡 är 

det aggregerade tidssteget med start i tidpunkt t, Y är det utdragna tidsintervall ur originalserien 

som ska aggregeras innehållandes k faktiska mätningar och n motsvarar 

aggregationsintervallets längd i minuter. Genom denna beräkning kommer mindre mängder av 

saknade värden att ersättas. 

Efter aggregering av mätintervall kan fortfarande ett fåtal saknade värden förekomma, eftersom 

antalet saknade värden kan bero på aggregationsintervallets storlek. Vid ett 

aggregationsintervall om 15 minuter saknades nio värden fördelat på fyra dagar, vid ett intervall 

om 30 minuter saknades två värden fördelat på två dagar och vid ett 60 minuters intervall 

saknades inga värden efter aggregering. En slutlig linjär interpolering genomfördes för de 

saknade värden som kvarstod efter aggregering. Detta steg utfördes med hjälp av biblioteket 

Sklearn.  

Det sista steget i preprocesseringen innebar att skapa kluster för veckodagar i datasetet. 

Veckodagarna har ett nästan identiskt mönster medan helgdagar avviker. Eftersom 

experimentet använder en dygnsvis säsongslängd är det befogat att filtrera bort helgdagar. Vid 

dygnsvis säsongslängd används föregående dag som grund för att modellera nästkommande. 

Utan filtrering av dagar skulle då en helgdag kunna ligga till grund för prediktioner av en 

veckodag, vilket skulle få tydliga konsekvenser på prediktionsresultatet.  

Figur 3.1 och 3.2 visualiserar hur datasetet såg ut före och efter preprocessering. Endast data 

från januari användes för att skapa diagrammen i angivna figurer för att undvika plottrighet. 

Diagrammen visar även tydligt varför början av januari bör undvikas vid modellering, vilket 

anges i avsnitt 3.2.3, eftersom dessa dagar inte har ett representativt mönster för veckodagar. 

Trafikvolym januari 2014, före preprocessering 

Figur 3.1. Visualisering av trafikvolym under januari 2014, innan preprocessering är gjord. 

Tydliga mönster för veckodagar kan urskiljas, vilka skiljer sig från mönstret under 

helgdagar. Avsaknad av större mängder sekventiella värden 15 och 16 januari urskiljs i 

mitten av diagrammet där kurvan bryts av.  
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Observera att värdena längs y-axeln skiljer sig när preprocesseringen inkluderar aggregering av 

mätningar till angivet intervall. Vid plottning av diagrammet som visas i figur 3.2 används ett 

aggregeringsintervall om 15 minuter. 

3.2.5 Experimentdesign 

Efter att data importerats och preprocesserats genom beskrivning i tidigare avsnitt kunde dessa 

användas för genomförande av experimentet. Proceduren för att modellera och predicera med 

hjälp av en SARIMA-modell inkluderar flera steg där data förbereds och analyseras ytterligare 

för att ställa in en optimal modell. Genomförandet av dessa steg beskrivs nedan. Beskrivningen 

anger hur proceduren applicerades på ett dataset men proceduren upprepades för varje test som 

ingick i experimentet. 

Det första som gjordes var att dela upp datasetet i träningsdata och testdata. Testdata som 

användes motsvarade ett helt dygn och valdes från slutet av datasetet. Det innebar att 27 februari 

i huvudsak utgjorde testdata som skulle prediceras för att mäta precisionen i prediktionerna. För 

ett test användes även 26 februari som testdata. De träningsdata som skulle användas för att 

utveckla SARIMA-modeller räknades därefter bakåt från testdatumet. Antalet träningsdagar 

utgjorde en av de parametrar som skulle undersökas i experimentet, vilket gjorde att dessa 

kunde variera.  Normalt valdes dock data från 26 februari och upp till 30 arbetsdagar bakåt i 

tiden som träningsdata. Ett undantag var när även 26 februari användes som testdata, vilket 

innebar att träningsdagarna räknades bakåt från 25 februari. Ett annat undantag var när endast 

veckodagar som överensstämde med den veckodag som skulle testas. Eftersom testdagen 27 

februari motsvarade en torsdag användes föregående sju torsdagar som fanns med i datasetet 

som träningsdata. 

Trafikvolym januari 2014, efter preprocessering 

Figur 3.2. Visualisering av trafikvolym under januari 2014, efter preprocessering är gjord. 

Nu består datasetet endast av veckodagar med tillräckligt många mätningar. Större 

homogenitet kan urskiljas, dock skiljer sig månadens första veckodagar från övriga. 

Aggregeringsintervall om 15 minuter tillämpades 
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Nästa steg innebar att analysera de träningsdata som skulle användas för att bygga en modell, 

för att avgöra om det förekom stationäritet i datasetet. Differentiering utfördes på datasetet, 

vilket sedan testades för stationäritet med hjälp av Augmented Dickey Fuller Test.  

Efter att stationäritet konstaterats i datasetet var det dags att identifiera en preliminär SARIMA-

modell, genom att avgöra ordningen för modellens olika processer: den autoregressiva 

processen och processen för glidande medelvärde på såväl ordinär nivå som säsongsnivå, vilka 

förklarades i teorikapitlet. I teorikapitlet beskrivs två metoder för att utföra detta steg, vilka 

båda tillämpades i den här studien. ACF- och PACF-funktioner plottades för att visa 

korrelationen mellan en variabels värde och dess föregående värden i tidsserien. Här studerades 

mönster i korrelationerna för att estimera ordningen för de olika processerna, där signifikanta 

pikar i PACF-grafen som snabbt övergår till icke-signifikanta värden indikerar en autoregressiv 

process medan motsvarande mönster i ACF-grafen indikerar en glidande medelvärdesprocess. 

För en närmare beskrivning av hur mönstren i dessa grafer kan kopplas till SARIMA-modellen 

hänvisas läsaren till tabell 2.1 i teorikapitlet. Därefter utfördes en informationskriterieanalys av 

olika SARIMA-modeller, vilka valdes ut baserat på den modell som kunde estimeras med hjälp 

av ACF- och PACF-grafer. Det innebär att en samling modeller utvecklades med hjälp av 

träningsdatasetet. Därefter jämfördes informationskriterierna AIC och BIC för modellerna, 

vilket gav ett mått på hur väl modellerna approximerade det riktiga datasetet. Modellen med 

lägst värden för informationskriterierna utgjorde ett lämpligt val av modell. 

Efter att lämpliga modeller identifierats var det dags att genomföra de tester som ingick i 

experimentet. Eftersom modeller som identifierades med hjälp av ACF- och PACF-kurvor 

påtagligt skiljde sig från modeller identifierade med hjälp av informationskriterier beslutades 

att varje test skulle genomföras med den bästa modellen som identifieras med respektive metod. 

För att utföra den analys och de tester som beskrivits ovan, samt modellering och predicering 

av trafikvolym, har Python-biblioteket Statsmodels använts. 

3.2.6 Evaluering av resultat 

Det vanligaste kriteriet för att evaluera resultatet av trafikvolymsprediktion är att beräkna 

felvärdet som förekommer mellan varje prediktion och dess riktiga data som återfinns i 

testdatasetet. Som beskrivet i teorikapitlet finns det en mängd olika mått att välja emellan. Suhas 

et al (2017) uppmanar till en standardisering av vilka mått som används vid studier där 

trafikdata prediceras, där författarna anser att RMSE och MAPE ska användas för att öka 

jämförbarheten mellan olika studier.  

MAPE, RMSE och MAE kommer att användas för att evaluera prediktionerna i den här studien. 

Dessa beskrivs som de vanligaste måtten vid prediktion av trafikdata (Suhas et al 2017), vilket 

möjliggör jämförelse av våra resultat för aktuellt dataset med resultat som uppnåtts i andra 

studier och på andra dataset. De valda måtten kompletterar varandra väl på så vis att MAPE tar 

hänsyn till magnituden av felet, medan RMSE och MAE inte tar hänsyn till magnituden men 

ger faktiska felvärden som kan jämföras. Eftersom trafikvolym varierar över dagen, med värden 

från närmare noll till flera hundra, kan MAPE som enda mått bli något missvisande när 

genomsnittligt felvärde beräknas med en nämnare nära noll. Genom att kombinera MAPE med 

absoluta mått, som de angiva, kan en bättre analys göras. Kombinationen av dessa mått gör att 

kompletterande information kan utvinnas om fördelningen av fel över dagen. En lägre RMSE 

förenat med en högre MAPE kan exempelvis innebära större distribution av fel under tider då 

det inte råder rusningstrafik, medan motsatt förhållande istället vittnar om att felen framför allt 

gjorts under tider med rusningstrafik. 
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För att analysera resultatet används grafer som visualiserar hur prediktionerna förhåller sig till 

de faktiska värdena som återfinns i testdatasetet. Därtill används tabeller för att analysera de 

värden som återges av evalueringsmåtten beskrivna ovan. 
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4  Genomförande av experiment 

Syftet med experimentet var att samla in data för att kunna besvara studiens fyra 

frågeställningar. Ett antal testscenarion skapades för att uppfylla detta syfte. Följande avsnitt 

kommer att presentera detaljer för experimentet och de olika testscenariona. Resultatet från 

proceduren för undersökning av datasetet och val av lämplig SARIMA-modell, som beskrevs 

generellt i metodkapitlet, kommer att redovisas för varje testscenario.  

4.1 Testscenarion 

Totalt skapades åtta unika testscenarion för experimentet, där varje scenario innehöll en unik 

uppsättning värden för de fyra oberoende variablerna som skulle undersökas. Samtliga 

scenarion och deras uppsättning av värden för de oberoende variablerna presenteras i tabell 4.1. 

Ett scenario valdes till basscenario, med tanken att övriga scenarion skulle skapas utifrån detta 

genom att endast variera en variabel i uppsättningen per scenario. Ett undantag gjordes dock 

för scenario fyra. Syftet med scenario fyra, där säsongsparametern anges Veckoanpassad 

daglig, var att testa modellering där träningsdagar endast består av samma veckodag som 

testdagen, vilket beskrivs i avsnitt 3.2.3 i metodkapitlet, något som också gör att antalet 

tillgängliga träningsdagar är färre.  

Tabell 4.1. Experimentets testscenarion, indelade i testgrupper. 

Scenarion för trafikmodellering 

 Aggregation 

(min) 

Träningsvolym 

(dagar) 

Säsong Prediktionshorisont 

Scenario1/ 

Basscenario 
15 30 daglig 1 dag 

Träningsdagar     

Scenario 2 15 5 daglig 1 dag 

Scenario 3 15 15 daglig 1 dag 

Datastruktur     

Scenario 4 15 7 veckoanpassad 

daglig 

1 dag 

Aggregation     

Scenario 5 30 30 daglig 1 dag 

Scenario 6 60 30 daglig 1 dag 

Prediktionshorisont     

Scenario 7 15 30 daglig 1 steg 

Scenario 8 15 30 daglig 2 dagar 
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Genom att de sju scenariona utöver basscenariot endast varierar i förhållande till en oberoende 

variabel i relation till basscenariot, kunde dessa enkelt kopplas till en enskild frågeställning i 

studien. Därigenom kunde dessa sju scenariona också naturligt delas in i fyra olika testgrupper, 

där varje testgrupp var avsedd att besvara en av studiens fyra frågeställningar. Testgrupperna 

namngavs enligt följande: Träningsvolym, Datastruktur, Aggregationsintervall och 

Prediktionshorisont. Namngivningen av testgrupperna gör det enkelt att koppla varje testgrupp 

till respektive frågeställning. 

4.2 Definition av SARIMA-modeller 

För varje scenario som skapades har träningsdata analyserats för att kunna göra så optimala val 

av SARIMA-modeller som möjligt, för just de data som ska testas i varje specifikt scenario. 

Varje träningsdataset testades för stationäritet med Augmented Dickey Fuller Test. Stationäritet 

kunde konstateras efter en säsongsdifferentiering i samtliga testscenarion. Resultaten från dessa 

tester redovisas i tabell 4.2. Tabellen visar att samtliga dataset klart understiger den kritiska 

enprocentsnivån. Det innebär att nollhypotesen om att det finns en enhetsrot i datasetet kan 

förkastas med 99 procents sannolikhet, det vill säga att datasetet kan anses vara stationärt. 

Tabell 4.2. Resultat från ADF-tester för träningsdata i varje scenario. 

Augmented Dickey Fuller Test 

 ADF-värde 1%-nivå 5%-nivå 10%-nivå 

Scenario 2 – 6,04 – 3,44 – 2,87 – 2,57 

Scenario 3 – 8,12 – 3,44 – 2,86 – 2,57 

Basscenario samt 

scenario 7 och 8 

– 10,52 – 3,43 – 2,86 – 2,57 

Scenario 4 – 5,58 – 3,44 – 2,87 – 2,57 

Scenario 5 – 9,95 – 3,44 – 2,86 – 2,57 

Scenario 6 – 4,64 – 3,44 – 2,87 – 2,57 

När stationäritet konstaterats utfördes analys för att definiera preliminära SARIMA-modeller 

för samtliga testscenarion. Först gjordes en analys av ACF- och PACF-grafer. Dessa grafer 

presenteras i figur 4.1 till och med 4.8. 
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Figurerna 4.1 och 4.2 redovisar ACF- respektive PACF-graf för basscenariot. Samma mönster 

återfanns även i scenario tre, fyra och sju, vilket gör att analysen av graferna gäller även för 

dessa tre scenarion. I ACF-grafen kan en exponentiellt avtagande kurva konstateras, utan 

signifikanta pikar på säsongsbasis. Samtidigt påvisar PACF-grafen en snabbt avtagande nivå 

efter en signifikant pik vid en tidsförskjutning samt en signifikant pik på säsongsnivå vid 

tidsförskjutning 96. Genom att använda tabellen som beskriver beteenden för olika processer 

när stationäritet är konstaterad, som beskrevs i teorikapitlet, indikerar graferna på en AR(1)-

process och en SAR(1)-process. 

I figur 4.3 och 4.4 redovisas ACF- respektive PACF-graf för Scenario 2. Här återfinns också en 

exponentiellt avtagande ACF-kurva, dock finns en signifikant negativ pik på säsongsbasis vid 

tidsförskjutning 96. Det indikerar en SMA(1)-process. Därtill återfinns en signifikant pik vid 

första tidsförskjutningen i PACF-kurvan, innan värdena snabbt sjunker under signifikansnivån, 

vilket indikerar en AR(1)-process.  

Figur 4.1 och 4.2. ACF- respektive PACF-kurva för basscenariot samt scenario 3,4,7 och 8. 

ACF-graf basscenario PACF-graf basscenario 

Figur 4.3 och 4.4. ACF- respektive PACF-kurva för scenario 2. 

ACF-graf scenario 2 PACF-graf scenario 2 
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Figur 4.5 och 4.6 redovisar ACF- respektive PACF-graf för scenario fem. Här används ett 

längre aggregationsintervall än i tidigare grafer som visats, 30 minuter, vilket gör att 48 

tidsförskjutningar motsvarar en dag. Det kan märkas i graferna genom att det förekommer mer 

luft mellan värdena. Återigen återfinns en exponentiellt avtagande kurva i ACF-grafen, utan 

signifikanta säsongspikar. I PACF-grafen ses en signifikant pik efter en tidsförskjutning följt 

av snabbt sjunkande värden samt en signifikant pik på säsongsbasis vid tidsförskjutning 48. En 

AR(1)-process och en SAR(1)-process kan estimeras utifrån dessa grafer. 

 

Slutligen redovisas ACF- och PACF-graferna för scenario sex i figur 4.7 och 4.8. Här används 

60 minuter som aggregationsintervall, där 24 tidsförskjutningar då motsvarar en dag, vilket 

innebär att graferna är ännu glesare än de två föregående. ACF-kurvan är exponentiellt 

avtagande utan signifikanta säsongspikar medan PACF-kurvan enbart visar en signifikant pik 

vid en tidsförskjutning. Mönstren tyder på en AR(1)-process. 

Efter att modeller estimerats utifrån ACF- och PACF-kurvor gjordes även en 

informationskriterieanalys av en rymd med preliminära modeller, vilka baserades på 

informationen som utvunnits ur graferna. Rymden av samtliga modeller som kunde 

komponeras med processer av följande ordningar: AR{0,1,2}, d{0,1}, MA{0,1,2}, SAR{0,1}, 

D{0,1} och SMA{0,1}. Ett undantag var att SAR och SMA aldrig var satta till ett samtidigt. 

För dessa modeller jämfördes AIC- och BIC-värden, som alltså beskrev felmarginalen när 

Figur 4.5 och 4.6. ACF- respektive PACF-kurva för scenario 5. 

ACF-graf scenario 5 PACF-graf scenario 5 

Figur 4.7 och 4.8. ACF- respektive PACF-kurva för scenario 6.  

ACF-graf scenario 6 PACF-graf scenario 6 
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modellen försöker approximera en process för träningsdata, där den modell med lägst värden 

definierades som en preliminär SARIMA-modell. Två undantag från detta gjordes, ett i scenario 

fyra och ett i scenario sex. De modeller med lägst värden var då SARIMA(2,0,0)(0,1,1,96) 

respektive SARIMA(2,0,0)(0,1,1,24). Dock var skillnaden mot de näst bästa modellerna 

marginell och vid testning var även skillnaden i precision vid trafikvolymsprediktion marginell. 

För ökad homogenitet valdes därför de näst bästa modellerna ut, SARIMA(1,0,1)(0,1,1,96) och 

SARIMA(1,0,1)(0,1,1,24), för att användas vid genomförandet av experimentet. Samtliga 

modeller som definierades utifrån informationskriterier presenteras i tabell 4.3, tillsammans 

med sina AIC- och BIC-värden. 

Eftersom analys av ACF- och PACF-grafer indikerade andra modellval än när analys gjordes 

med hjälp av informationskriterier, testades varje scenario två gånger med en modell definierad 

med hjälp av respektive tillvägagångssätt. Samtliga SARIMA-modeller som använts i 

experimentet redovisas i tabell 4.4.  

   

Tabell 4.3. AIC- och BIC-värden för modeller definierade med hjälp av 

informationskriterier. 

SARIMA-modeller definierade med informationskriterier 

 AIC BIC 

Basscenario samt 

scenario 7 & 8 

  

(1,0,1)(0,1,1,96) 28116 28140 

Scenario 2   

(1,0,1)(0,1,1,96) 4755 4772 

Scenario 3   

(1,0,1)(0,1,1,96) 13972 13993 

Scenario 4   

(1,0,1)(0,1,1,96) 1838 1850 

Scenario 5   

(1,0,1)(0,1,1,48) 15413 15435 

Scenario 6   

(1,0,1)(0,1,1,24) 8410 8429 
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Tabell 4.4. Samtliga SARIMA-modeller som valts för experimentets olika testscenarion. 

Visuell innebär estimering med hjälp av ACF- och PACF-grafer medan IK innebär val 

genom jämförelse av informationskriterier. 

Samtliga definierade SARIMA-modeller 

 Ordinär (visuell) Säsong (visuell) Ordinär (IK) Säsong (IK) 

Basscenario samt 

scenario 3, 4, 7 & 8 

(1,0,0) (1,1,0,96) (1,0,1) (0,1,1,96) 

Scenario 2 (1,0,0) (0,1,1,96) (1,0,1) (0,1,1,96) 

Scenario 5 (1,0,0) (1,1,0,48) (1,0,1) (0,1,1,48) 

Scenario 6 (1,0,0) (0,1,0,24) (1,0,1) (0,1,1,24) 
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5 Resultat 
Redovisningen av resultatet kommer att delas upp i de olika testgrupper som skapades inför 

experimentet. Dessa grupper kan i sin tur direkt kopplas till studiens frågeställningar. Resultaten 

från de olika testscenariona presenteras i grafisk form och i tabeller. I de grafer som visas 

redovisas tillvägagångssättet för hur modellerna definierats med förkortningar IK, som står för 

informationskriterium, och AK, som står för autokorrelation och syftar till estimering utifrån 

ACF- och PACF-grafer. Först kommer resultat från testgruppen Träningsvolym att presenteras. 

Därefter följer resultaten från grupperna Datastruktur, Aggregationsintervall och 

Prediktionshorisont 

5.1 Träningsvolym 

I figur 5.1 plottas prediktionerna från testscenario ett till och med tre, där scenario ett utgör 

basscenariot. SARIMA-modellerna i figuren har estimerats visuellt med hjälp av ACF- och 

PACF-grafer. Figur 5.2 visar resultat från samma scenarion men där SARIMA-modellerna 

definierats med hjälp av informationskriterier. Tabell 5.1 återger precisionsmåtten som uppnåtts 

vid prediktionerna i de angivna testscenariona. 

Från graferna i figur 5.1 och 5.2 såväl som i tabell 5.1 redovisas att scenario två, där fem 

träningsdagar används för utveckling av modeller, presterar bättre än när 15 eller 30 

träningsdagar används, såsom i scenario tre respektive basscenariot. Detta resultat gäller oavsett 

vilket tillvägagångssätt som har tillämpats för att definiera SARIMA-modellerna. Användning 

av 15 eller 30 träningsdagar medför endast en marginell skillnad i prediktionsprecisionen.  

 

 

 

 

  

Tabell 5.1. Precisionsmått för SARIMA-modellerna i basscenariot samt i scenario 2 och 3 

Prediktionsprecision Träningsvolym 

 RMSE MAPE MAE   RMSE MAPE MAE 

Visuell      Informationskriterium  

Scenario 1 AK 

/Basscenario 

35.46 14.37 25.14  Scenario 1 IK 

/Basscenario 

33.88 15.25 23.66 

Scenario 2 AK 29.26 12.81 21.00  Scenario 2 IK 29.46 13.87 21.24 

Scenario 3 AK 35.61 14.33 25.20  Scenario 3 IK 33.27 14.92 23.58 
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Prediktioner Basscenario, scenario 2 och scenario 3 (AK) 

Figur 5.1. Prediktioner från SARIMA-modeller i testscenario 2 

och 3 samt basscenariot. SARIMA-modellerna definierade med 

hjälp av ACF- och PACF-grafer.  

Prediktioner Basscenario, scenario 2 och scenario 3 (IK) 

Figur 5.2. Prediktioner från SARIMA-modeller i testscenario 2 

och 3 samt basscenariot. SARIMA-modellerna definierade med 

hjälp av informationskriterier.  
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5.2 Datastruktur 

I figur 5.3 plottas prediktionerna i basscenariot tillsammans med prediktionerna i scenario fyra. 

ACF- och PACF-graferna har använts för att definiera SARIMA-modellerna i figuren. I figur 

5.4 visas resultatet för samma scenarion men där modellerna har definierats baserat på 

informationskriterier. Tabell 5.2 redovisar precisionsmått för prediktioner med samtliga 

modeller i basscenariot och scenario fyra.  

Modellerna som används i basscenariot, där alla veckodagar nyttjas i träningsdata, predicerar 

mer precist sett till RMSE och MAE än modellerna i scenario fyra, där modellen tränas enbart 

med veckodagar som är samma som dagen som ska prediceras. Resultatet gäller både i 

jämförelsen mellan modellerna som är baserade på ACF och PACF och i jämförelsen mellan 

modellerna som är baserade på informationskriterier. Skillnaden i precision mellan basscenariot 

och scenario fyra är större för modellerna som valts med hjälp av informationskriterier. Trots 

skillnader i RMSE och MAE ligger MAPE relativt lika mellan de två scenariona. Fenomenet 

åskådliggörs i graferna genom att prediktionerna i scenario fyra avviker mer när trafikvolymen 

är hög, vilket påverkar MAPE mindre.  

 

 

  

Figur 5.3. Prediktioner från SARIMA-modeller i basscenariot 

och scenario 4. SARIMA-modellerna definierade med hjälp av 

ACF- och PACF-grafer.  

Prediktioner Basscenario och scenario 4 (AK) 
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5.3 Aggregationsintervall 

Figur 5.5, 5.6 och 5.7 redovisar prediktioner gjorda i basscenariot, scenario fem respektive 

scenario sex. Här redovisas och jämförs de båda modellerna definierade för varje scenario mot 

varandra, med andra ord jämförs den modell som definierats baserat på ACF- och PACF-grafer 

med den modell som baserats på informationskriterier. Eftersom skalan på graferna skiljer sig 

mycket åt när aggregationsintervallet ändras, kan inte dessa tre testscenarion plottas mot 

varandra. Tabell 5.3 redovisar precisionsmåtten för de olika modellerna. Eftersom högre 

aggregationsintervall innebär en större summering av fel för varje tidssteg ingår normaliserade 

värden i tabellen, där felmåtten har anpassats till att motsvara fel för 15-minutersintervall. 

Tabell 5.2. Precisionsmått för SARIMA-modellerna i basscenario och scenario 4. 

Prediktionsprecision vid test av struktur i träningsdata 

 RMSE MAPE MAE  RMSE MAPE MAE 

Visuell     Informationskriterium 

Scenario 1 AK 

/Basscenario  

35.46 14.37 25.14 Scenario 1 IK 

/Basscenario 

33.88 15.25 23.66 

Scenario 4 AK 39.77 14.51 27.73 Scenario 4 IK 44.02 15.67 31.54 

Prediktioner Basscenario och scenario 4 (IK) 

Figur 5.4. Prediktioner från SARIMA-modeller i basscenariot 

och scenario 4. SARIMA-modellerna definierade med hjälp av 

informationskriterier.  
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Vid det kortare aggregationsintervallet om 15 minuter, som motsvarar basscenariot, presterar 

modellen som skapats baserat på informationskriterier bäst enligt RMSE och MAE. När 

aggregationsintervallet ökar blir modellen baserad på ACF och PACF mer träffsäker. Generellt 

sett blir precisionen bättre vid ökande aggregationsintervall. Modellerna i scenario fem, där 30 

minuters aggregationsintervall används, presterar bättre än modellerna i basscenariot och 

modellerna i scenario sex, där 60 minuters intervall används, presterar bättre än modellerna i 

de två tidigare scenariona. Modellerna som baseras på informationskriterier har konsekvent ett 

högre MAPE-värde i samtliga scenarion, vilket i basscenariot och scenario fem vittnar om större 

felmarginal i prediktioner under perioder när trafikvolymen generellt är lägre, vilket återfinns i 

angivna grafer.  

Tabell 5.3. Precisionsmått för SARIMA-modellerna i basscenariot samt i scenario 5 och 

scenario 6. 

Prediktionsprecision Aggregationsintervall 

 Absolut  Normaliserad 

 RMSE MAPE MAE  RMSE MAPE MAE 

Visuell         

Scenario 1 AK 

/Basscenario 

35.46 14.37 25.14  35.46 14.37 25.14 

Scenario 5 AK 61.46 11.41 41.95  30.73 11.41 20.98 

Scenario 6 AK 80.00 12.55 53.83  20.00 12.55 13.46 

Informationskriterium        

Scenario 1 IK 

/Basscenario 

33.88 15.25 23.66  33.88 15.25 23.66 

Scenario 5 IK 60.95 13.49 44.41  30.48 13.49 22.21 

Scenario 6 IK 110.63 13.23 86.12  27.66 13.23 21.53 
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Prediktioner Basscenario (AK och IK) 

Figur 5.5. Prediktioner från SARIMA-modeller i basscenariot 

för modeller definierade dels baserat på ACF- och PACF-

grafer, dels på informationskriterier. 

Figur 5.6. Prediktioner från SARIMA-modeller i scenario 5 för 

modeller definierade baserat på såväl ACF- och PACF-grafer 

som informationskriterier. 

Prediktioner scenario 5 (AK och IK) 
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5.4 Prediktionshorisont 

Figur 5.8 redovisar prediktionerna i basscenariot, där prediktionshorisonten sträcker sig över 

en dag, tillsammans med prediktionerna i scenario sju, där enstegsprediktioner utförs. 

SARIMA-modellerna i figuren har definierats baserat på ACF- och PACF-grafer. Modeller 

baserade på informationskriterier för samma testscenarion redovisas i figur 5.9. I scenario åtta 

används en prediktionshorisont om två dagar och dessa prediktioner presenteras i figur 5.10. 

Figuren återger prediktioner från modellen som definierades med informationskriterier såväl 

som från modellen som definierades med hjälp av ACF- och PACF-grafer. Tabell 5.4 

presenterar precisionsmåtten för samtliga modeller i basscenariot, scenario sju och scenario 

åtta. 

Av tabellen framgår att de modeller som är baserade på informationskriterier presterar bättre 

än motsvarande modell estimerad med hjälp av ACF- och PACF-grafer. För den förstnämnda 

gruppen modeller ses också en klart bättre precision, baserat på RMSE och MAE, vid 

enstegsprediktioner i scenario sju, medan resultatet är relativt lika mellan prediktionshorisonter 

som motsvarar en och två dagar, som i basscenariot respektive scenario åtta. För den senare 

gruppen modeller är istället resultaten vid en enstegshorisont och en endagshorisont jämförbara 

medan större fel fås vid en tvådagarshorisont. I basscenariot och scenario 8 följer inte MAPE-

värdet proportionerligt med RMSE och MAE för någon av modellgrupperna. För gruppen där 

modellen baseras på ACF- och PACF-grafer hålls MAPE stabilt när RMSE och MAE ökar, 

vilket vittnar om att den ökade felmarginalen mellan basscenariot och scenario åtta sker under 

tider med generellt högre trafikvolym. För gruppen där modellerna baserats på 

informationskriterier är MAPE lägre i scenario åtta än i basscenariot, trots att RMSE och MAE 

är stabila. Det tyder på att modellen i basscenariot har en högre andel fel under tider med 

generellt lägre trafikvolym.   

Prediktioner scenario 6 (AK och IK) 

Figur 5.7. Prediktioner från SARIMA-modeller i scenario 6 för 

modeller definierade baserat på såväl ACF- och PACF-grafer 

som informationskriterier. 
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Figur 5.8. Prediktioner från SARIMA-modeller i basscenariot 

och scenario 7 för modeller definierade baserat på ACF- och 

PACF-grafer. 

Prediktioner basscenario och scenario 7 (AK) 

Prediktioner basscenario och scenario 7 (IK) 

Figur 5.9. Prediktioner från SARIMA-modeller i basscenariot 

och scenario 7 för modeller definierade baserat på 

informationskriterier. 
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Tabell 5.4. Precisionsmått för SARIMA-modellerna i basscenario samt scenario 7 och 8. 

Prediktionsprecision prediktionshorisont 

 RMSE MAPE MAE   RMSE MAPE MAE 

Visuell      Informationskriterium 

Scenario 1 AK 

/Basscenario 

35.46 14.37 25.14  Scenario 1 IK 

/Basscenario 

33.88 15.25 23.66 

Scenario 7 AK 34.44 13.73 25.54  Scenario 7 IK 25.41 12.12 19.04 

Scenario 8 AK 39.16 14.21 26.37  Scenario 8 IK 33.85 13.08 22.95 

Prediktioner scenario 8 (AK och IK) 

Figur 5.10. Prediktioner från SARIMA-modeller i scenario 8 

för modeller definierade baserat på såväl ACF- och PACF-

grafer som på informationskriterier. 
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5.5 Övriga resultat 

Generellt sett är resultaten av prediktionerna som fås av modeller som definierats med hjälp av 

informationskriterier bättre än de modeller som definierats med hjälp av ACF- och PACF-

grafer. Vid enstaka scenarion är situationen den omvända och vid ett par situationer presterar 

modellerna från de olika tillvägagångssätt med jämförbar precision. Tabell 5.5. presenterar 

vilken modellgrupp som presterar bäst i de olika testscenariona.   

De tre bästa scenariona och inställningarna som funnits i studien, baserat på vilka som erhållit 

lägst precisionsmått, motsvaras av: 

 (1,0,0) (0,1,1,96) – Scenario 6, vald med hjälp av ACF och PACF 

 (1,0,1) (0,1,1,96) – Scenario 7, vald med hjälp av informationskriterier 

(1,0,0) (0,1,0,24) – Scenario 2, vald med hjälp av ACF och PACF 

 

  

Tabell 5.5. Markering av vilken modell som presterat bäst i de olika scenariona. Vid dubbla 

kryss är resultaten likvärdiga. 

Scenario 1 2 3 4 5 6 7 8 

Visuell (AK)  X  X X X   

Informationskriterium (IK) X X X  X  X X 
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6 Diskussion och slutsatser 
Den här studien har syftat till att utföra en känslighetsanalys av olika parametrar vid 

modellering och kortsiktig prediktion med SARIMA. Med studien vill vi besvara frågor om hur 

precisionen vid prediktion av trafikvolym påverkas av olika mängder träningsdata, strukturen i 

de data som används vid modellering, aggregationsintervall i datasetet och hur långt in i 

framtiden som prediceras. Ett övergripande konstaterande är att precisionen vid prediktion av 

trafikvolym påverkas beroende på vilka värden som sätts för dessa fyra parametrar, en 

fördjupning av dessa resultat sker nedan. Därtill kan det konstateras att samtliga modeller som 

definierades för experimentet i den här studien lyckades med att tyda mönster i historisk 

trafikvolymdata och göra träffsäkra prediktioner. En intressant observation i resultaten är att de 

riktiga värdena generellt sett är högre än de predicerade värdena. Detta är ett fenomen som vi 

inte har någon tydlig förklaring till. 

Ett av de mer intressanta fynden i vår studie är att de SARIMA-modeller som tränades med en 

mindre mängd historisk data presterade bättre än de modeller som tränades med en större mängd 

data. Kumar och Vanahajshi (2015) påvisade redan i sin studie att fem träningsdagar är 

tillräckligt för att skapa precisa prediktioner av trafikvolym. De gör en jämförelse av sina 

resultat med resultat som fås i andra studier där större mängder träningsdata använts, dock har 

olika dataset tillämpats i studierna. Författarna menar att de presenterar bättre resultat än många 

av de studier som de jämför med. Unikt i vår studie är att vi jämför modeller utifrån samma 

dataset. Vi kan också påvisa att SARIMA-modeller tränade med historisk data från fem dagar 

gav mer precisa prediktioner än när data för 15 eller 30 dagar användes, vilket stärker den teori 

som Kumar och Vanahajshi (2015) presenterar i sin studie. Det är en intressant insikt eftersom 

det kan innebära effektivare realtidsbearbetning av trafikdata i ITS-applikationer, bland annat 

eftersom en mindre databas behöver underhållas och tiden för att träna en modell kan minskas. 

Genom dygnsvis säsong, som tillämpas i denna studie, prediceras trafikdata för en dag genom 

att hänsyn tas till mönstret från föregående veckodag. En konsekvens av detta är att mönster 

som är specifika för en veckodag inte tas i beaktande. Ytterligare innebär det att veckodagar 

och helgdagar behöver separeras vid modeller, på grund av stora strukturskillnader i trafiken 

mellan dessa dagar. Används istället en veckovis säsong kan såväl trafiksituationen från 

föregående dag som specifika mönster för samma veckodag från tidigare veckor tas i beaktande. 

En konsekvens som en veckovis säsong medför är den stora tillståndsrymd som skapas för att 

estimera koefficienter för de olika processerna i SARIMA-modellen. I vår studie kunde inte en 

veckovis säsong användas på grund av de krav som ställs på datorns minneskapacitet. 

Kompromissen vi testade var att endast träna en modell på samma veckodagar som den som 

skulle prediceras, tillsammans med en daglig säsong för att minska minneskraven. Innebörden 

av denna anpassning är att veckodagsspecifika mönster kan tas i större beaktande vid 

modellering men den generella trafiksituationen för innevarande vecka beaktas inte. Fyndet var 

att denna typ av dataanpassning inte förbättrade prediktionerna. Det indikerar att korrelationen 

mellan trafikvolym för veckodagarna under en vecka är starkare än korrelationen mellan 

trafikvolym för samma typ av veckodagar över flera veckor. 

Testerna som genomförts påvisar även att SARIMA-modeller verkar kunna modellera 

trafikvolym bättre när större aggregationsintervall används. Dessa fynd är inte förvånande 

eftersom SARIMA har svårare att modellera data med en heterogen struktur (Suhas et al 2017). 

Genom ökade aggregationsintervall summeras volym över längre tidsperioder vilket planar ut 

fluktuationer i volymen och homogeniserar data. Trots detta är 15 minuters intervall i huvudsak 

vedertaget vid studier av SARIMA-modellering. Av de studier vi fann under vår litteraturstudie 

var det endast studien av Potočnik och Govekar (2011) som tillämpade 60 minuters 

aggregationsintervall. Dessa författare presenterar dessutom en högre MAPE än många andra, 
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vilka tillämpar 15 minuters intervall. Våra fynd visar istället att aggregering av en timmes 

trafikvolym kan vara mer lämpligt för en SARIMA-modell. Den praktiska betydelsen av detta 

fynd är däremot diskutabel. Vad som styr behovet av aggregationsintervallets längd borde bero 

på ITS-applikationen som tillämpar modellering och i vilket syfte informationen ska användas. 

De sista testerna som gjordes i experimentet syftade till att undersöka hur precisionen i 

prediktionerna påverkades av hur långt fram i tiden som prediktioner skulle göras. En klar 

majoritet av studier inriktade på trafikvolymsmodellering med SARIMA-modeller tillämpar 

enstegsprediktioner. En anledning till detta kan vara att när ARIMA-modeller började användas 

för trafikmodellering var det initialt för kortsiktiga prediktioner. Den ordinära ARIMA-

modellen som då användes klarade endast prediktioner ett fåtal tidssteg framåt i tiden med god 

precision, som visats av Kamarianakis och Prastacos (2003). Kanske har studier fortsatt i det 

spåret av ren tradition, trots att SARIMA-modeller har utvecklats med en förmåga att se 

mönster över längre tidsperspektiv. Av de studier vi hittade i vår litteraturstudie var det endast 

Ghosh, Basu och O’Mahony (2005) som tillämpade längre prediktionshorisont vid univariat 

prediktion av trafikvolym. De predicerade en halv dag framåt i tiden med tidssteg om 15 

minuter. Det initiala resultatet från deras prediktioner var en MAPE på 28,55 procent och 

RMSE på 41,89. När de anpassade mätningen genom uteslutande av dygnets tidiga timmar, där 

trafikvolymen är väldigt låg, samt genom eliminering av mätningar med atypiska fluktuationer 

i originaldata, fick de istället en MAPE 11,22 procent och RMSE på 61,93. Dessa resultat är 

mindre träffsäkra än resultaten som fås vid enstegsprediktioner i de flesta andra studier som vi 

har läst. I vår studie kunde SARIMA-modellerna predicera med en horisont på upp till två dagar 

med bättre resultat än de som presenteras av Ghosh, Basu och O’Mahony (2005). Enligt Lewis 

skala för MAPE hamnar även våra prediktioner inom graden för god precision. Att predicera 

med hjälp av en enstegshorisont visade sig dock vara bättre än längre horisonter även i vår 

studie. Trots det visar våra resultat att en SARIMA-modell kan vara ett lämpligt val även vid 

prediktionshorisonter som är längre än ett fåtal tidssteg. 

Vi kan konstatera att studien generellt visar prediktionsresultat som vi anser är likvärdiga med 

andra studier som modellerar trafikvolym med hjälp av SARIMA. Endast en studie av de vi 

funnit redovisar RMSE för sina prediktioner (Ghosh, Basu och O’Mahony 2005) och endast en 

redovisar MAE (Williams, Durvasula och Brown 1998). De värden som redovisas ligger på 

omkring 40 och uppåt, såväl i fråga om RMSE som MAE. Våra prediktioner visar genomgående 

bättre resultat för dessa mått. Dock ligger MAPE-värdena i vår studie högre än de värden som 

återfinns i de flesta andra studier. Våra resultat visar på MAPE mellan 11 och 16 procent, medan 

majoriteten av övriga studier ligger under tio procent. Många av dessa studier anpassar dock 

sina precisionsmätningar genom att inte räkna med tidpunkter med generellt låg trafikvolym, 

där felmarginaler straffar MAPE-värdet hårdare (Kumar & Vanahajshi 2013; Lippi, Bertini och 

Frasconi 2013;Williams, Durvasula & Brown 1998). Sådana anpassningar görs inte i vår studie, 

vilket kan förklara att våra resultat ligger något högre när det gäller MAPE. Denna typ av 

putsning av resultatet kan från ett perspektiv ses som något missvisande. Ur ett annat perspektiv 

är dock risken för störningar och trafikstockningar större vid högre trafikvolymer. Det kan 

motivera att tester alltid bör göras endast för tider när trafikvolymen nått en viss nivå, eftersom 

det är då precision behöver vara som bäst. Oavsett åsikt om den här typen av anpassade 

prediktionsresultat är det viktigt att det finns någon form av standardisering för vilka mätningar 

och prediktioner som bör ingå i precisionsmätningar för att öka möjligheten till jämförelser 

mellan studier. 

Ytterligare ett fynd som vi vill lyfta i vår studie är hur olika tillvägagångssätt för att välja 

SARIMA-modell kan påverka de resultat som fås. För varje test som genomfördes valdes två 

modeller ut med hjälp av olika tillvägagångssätt. Modeller som definierats utifrån ACF- och 

PACF-grafer jämfördes med modeller som definierats med hjälp av informationskriterier. Den 
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senare gruppen modeller presterade generellt bättre än den förstnämnda. Av de tre modeller 

som predicerade mest träffsäkert är dock två valda med hjälp av ACF- och PACF-grafer. Den 

praktiska nyttan av denna information är svår att definiera förutom att det kan konstateras att 

det inte finns ett optimalt tillvägagångssätt för att välja SARIMA-modeller som gäller i alla 

situationer. 

Avslutningsvis vill vi tillägga att fynden som visas i den här studien kan vara till nytta för 

arbetet att modellera och predicera trafik i realtid, för att därigenom bidra till ökade möjligheter 

för att planera och leda trafik i realtid. Fyndet att användande av lägre volymer av träningsdata 

vid modelleringen kan ge mer träffsäkra prediktioner än när större träningsvolymer används 

kan vara extra starkt bidragande till detta. Det innebär att trafikdata skulle kunna modelleras 

mer effektivt. Därigenom bidrar den här studien till arbetet att försöka motverka de risker som 

uppstår i samband med ökad trafik och på så sätt kan den här studien bidra till arbetet för hållbar 

utveckling. 

6.1 Metodutvärdering 

Modellen som skapats och beskrivits i den här studien är generell för tidsseriemodellering med 

ARIMA. Genom enkla modifieringar i källkoden kan modellen användas även inom andra 

områden och med annan data än trafikdata för modellering. Ur det perspektivet har studien en 

hög generaliserbarhet. Sett till vad studien undersöker, precision vid trafikvolymsprediktion i 

relation till vilka värden som sätts för de fyra variabler som undersöktes, är detta parametrar 

som är direkt kopplade till mönstren i trafikdata och i synnerhet trafikvolym. För att slutsatserna 

som kan dras av studien ska vara generaliserbara till andra typer av data bör det gälla att denna 

data har liknande mönster och egenskaper som trafikvolymdata. 

Syftet med studien är att undersöka precisionen i trafikvolymsprediktioner. För att stärka 

studiens validitet har multipla statistiska mått använts för att mäta felmarginaler i prediktionerna 

och kunna utläsa precision. MAPE används i flera andra studier för att mäta 

prediktionsprecision vid modellering av trafikvolym, ofta som enda mått. Under början och 

slutet av en dag kan trafikvolymen närma sig noll, vilket innebär att MAPE ökar snabbt vid 

prediktionsfel under dessa perioder. Av den anledningen kan en modell som predicerar väl ändå 

få ett högt MAPE-värde, vilket minskar validiteten. I vår studie har därför MAPE kombinerats 

med de absoluta måtten RMSE och MAE, vilka tillsammans stärker validiteten i den här 

studien. 

I metodkapitlet förklarades att fyra vardagar helt uteslutits från det dataset som använts i 

experimentet, närmare bestämt 15, 16 och 31 januari samt 28 februari, med anledning av att 

mätningar saknades helt eller i för stora sekvenser. Teoretiskt skulle avsaknaden av dessa dagar 

kunna ha påverkat de resultat som uppnåtts. Mot bakgrund av de starkt upprepande mönstren 

som återfinns mellan arbetsdagar anser vi dock att det saknas anledning att tro att uteslutning 

av angivna dagar skulle ha någon signifikant påverkan på resultaten, eftersom vi inte tror att 

dessa dagar skulle variera nämnvärt i förhållande till övriga veckodagar.  

Slutligen har experimentet och de tester som genomförts beskrivits noggrant och utförts med 

hjälp av statistiska modeller. De parameterval som har använts redovisas i detalj liksom 

tillvägagångssättet för att bestämma dessa parametrar. Av denna anledning har den här studien 

en hög reliabilitet och reproducerbarhet, eftersom andra personer skulle kunna genomföra de 

experiment som vi utfört och producera samma resultat. 
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6.2 Framtida studier 

Resultaten i vår studie öppnar upp för vidare studier med flera olika inriktningar. Den här 

studien har fokuserat på att undersöka hur värdet på fyra oberoende variabler påverkar precision 

när trafikvolym prediceras. De oberoende variablerna enskilda påverkan på 

prediktionsprecisionen har studerats. Studien har inte försökt kombinera de parametrar som 

funnits optimala för att se om ytterligare förbättring av prediktionsresultatet kunnat nås. En 

intressant inriktning för vidare forskning är därför att studera om parametrarna som undersökts 

i den här studien är oberoende av varandra, eller om det finns kombinerade effekter att finna. 

Studien visar att valet för de fyra parametrar som undersökts har en påverkan på 

prediktionsprecisionen. I vår studie har ett experiment utförs med användande av högst två 

veckodagar som testdagar. En naturlig utökning av vår studie är att undersöka om mönstret 

gäller även för resterande veckodagar. Likväl har vårt experiment endast använt data från två 

månader samt från en mätpunkt, utökning till fler månader och andra mätpunkter är också en 

intressant utökning av vår studie. 

På grund av hårdvarubegränsningar kunde det inte i den här studien undersökas hur 

prediktionsprecisionen påverkas av användande av dygnsvis respektive veckovis säsongslängd. 

Det är också något som lämnas för framtida studier.  

Ytterligare en inriktning för framtida studier är att fortsätta undersöka resultaten vid användning 

av en mindre volym träningsdata. Det vore intressant att undersöka huruvida de resultat som 

påvisats i den här studien är reproducerbara för andra tider under året eller för trafikdata från 

andra mätpunkter. 
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teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. 
Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att 
designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att 
analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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