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Användande av prediktionsmodeller för att eliminera
regressionseffekten * '

av' Ulf Brüde och Jörgen Larsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Under senare år har föreslagits olika metoder för att skatta den sanna

olycksnivån, d v 5 det förväntade antalet olyckor m, då man under en viss

tidsperiod observerat x olyckor. En av dessa brukar benämnas Empirical

Bayes Method (EB-metoden).

Här redovisas en variant på EB-metoden där man utnyttjar prediktionsmo-

deller för antal olyckor. Ingångsdata i prediktionsmodellerna kan t ex vara

en korsnings trafikflöden.

Enligt empiriska jämförelser avseende olyckor i vägkorsningar så kan

varianten på EB-metoden i vissa fall vara att föredra framför den vanliga

EB-metoden. Det är dock fortfarande inte klarlagt hur varianten på EB-

metoden generellt skall beakta precisionen i prediktionsmodellerna. Detta

medför t ex att jvid en icke-experimentell före-efter-studie avseende

effekten av viss åtgärd så erhålls olika resultat beroende på vilka antag-

anden som görs angående prediktionsmodellernas precision.

Projektet har finansierats med hjälp av institutets egna FoU-medel.
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The use of prediction models for eliminating effects'
due to regression-to-the-mean

by Ulf Brüde and Jörgen Larsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING
Sweden

ABSTRACT

In recent years, various methods have been proposed for estimating the

true accident level, i.e. the expected number of accidents m when a total

of x accidents have been observed during a certain period of time. One

such method has been named the Empirical Bayes Method (EB-method).

A description is given of a variant of the EB-method utilising prediction

models for the number of accidents. Input data to the prediction models

may consist, for example, of traffic flows in a junction.

According to empirical comparisons of accidents in junctions, this variant

of the EB-method may be preferable in certain cases to the conventional

EB-method. However, it has not yet been determined how this variant of

the EB-method should generally take intoaccount the precision of the

prediction models. This means, for example, that in a non-experimental

before-and-after study of the effect of a particular action, varying results

may be obtained according to the assumptions made concerning the

precision of the prediction model.

The project has been financed through the Institute's own RÖCD funds.
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1 INLEDNING

Det är vanligt och i och för sig riktigt att man väljer ut vägobjekt (t ex

korsningar) med många inträffade olyckor då man skall vidtaga åtgärder

för'att förbättra trafiksäkerheten. Men det är numera också välbekant att

de observerade olycksutfallen inte mäter den sanna olycksnivån för

vägobjekten. För de mest olycksdrabbade objekten gäller genomsnittligt

att antal inträffade olyckor utgör överskattningar av den sanna olycks-

nivån. Det motsatta gäller för de minst olycksdrabbade vägobjekten.

Om vi håller oss till fallet då man väljer ut objekt med många inträffade

olyckor så medför det ovannämda ofta att kostnads-nytto-beräkningar för

tänkbara åtgärder blir alltför gynnsamma liksom att senare före-efter-

studier ger överskattningar av den olycksreducerande åtgärdseffekten.

Detta såvida man inte i stället för observerat antal olyckor (under

föreperioden) försöker skatta sant antal olyckor.

Att ett slumpmässigt stort antal olyckor för ett visst objekt under en

föreperiod normalt åtföljslav ett minskat antal olyckor under en likvärdig

efterperiod även om inga åtgärder vidtagits (och det motsatta för ett

slumpmässigt litet antal olyckor) brukar benämnas regressionseffekt*.

Under senare år har föreslagits olika metoder (se t ex referenserna 1-6)

för attskatta den sanna olycksnivån, d v 5 det förväntade antalet olyckor

m, då man under en viss tidsperiod observerat x olyckor. Det är önskvärt

att ha en metod som kan användas för enskilda vägobjekt och som

korrigerar för såväl slumpmässigt stora som små olycksutfall.

En av de föreslagna metoderna brukar benämnas Empirical Bayes Method

(EB-metoden). I denna rapport presenteras några idéer och resultat

avseende en variant_på .EB-metoden då man utnyttjar prediktionsmodeller

för antal olyckor.

Föreliggande projekt har finansierats med hjälp av institutets egna FoU-

medel.

 

*Regression : återvändande till medelvärdet.
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2 EB-METODEN

Antag att det föreligger en population av t ex korsningar, vilkas förvän-

tade olycksantal betraktas som observationer på en stokastisk variabel.

Enligt EB-metoden (se referenserna 1-2) gäller då för en utvald korsning

att

E(m|x) = x + ägg- [E(X)_- x] (1)

och att

m=x+å-(§-x) (2)

där r'h utgör en skattning av den sanna olycksnivån d v 5 det förväntade

antalet olyckor m då man observerat x olyckor.§<'- och 52 är medelvärdet

respektive variansen för antalet olyckor i den population från vilken

korsningen valts.

EB-metoden innebär att man för varje observationsenhet konsekvent

korrigerar de observerade värdena i riktning mot 36.

Vid praktisk tillämpning kan flera väsentliga problem uppstå.

0 Det kan vara svårt att på ett lämpligt sätt definiera populationen.

Populationen skall idealt bara omfatta korsningar som är av samma

slag som den korsning för vilken förväntat antal olyckor m skall

skattas.

0 Det kan vara svårt att erhålla olycksdata för den definierade popula-

tionen.

0 Om populationen är liten blir § och 52 osäkra skattningar.
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3 PERFEKT PREDIKTIONSMODELL

Antag att man hade en perfekt prediktionsmodell för antal olyckor. Man

skulle då i (2) naturligtvis ersätta Q med predikterat värde (= "pred") och

även 52 med "pred" (antagande om Poissonfördelning) vilket skulle inne-

bära att

m = x + E-re-d- (pred - x) = pred (3)
pred

I praktiken är det omöjligt att åstadkomma perfekta prediktionsmodeller.

För korsningar är det vanligt med modeller av formen

pred = t (trafikflödena)

Om man väljer ut korsningar med större antal olyckor än predikterat så

gäller genomsnittligt att

pred < m < x

Om man i stället väljer ut .korsningar med mindre antal olyckor än

predikterat så gäller genomsnittligt att

x<m<pred
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4 EB-METODEN MED UTNYTTJANDE AV ICKE-PERFEKTA

PREDIKTIONSMODELLER '

Antag att det föreligger ett antal objekt av "samma" typ (t ex korsningar

med samma antal vägben och lika stora trafikflöden). För var och en av

dessa korsningar är det predikterade antalet olyckor lika "med "pred".

Trots att korsningarna är av "samma" typ så föreligger ändock vissa

skillnader som inte kan beaktas av prediktionsmodellerna. Detta betyder

att det sanna förväntade antalet olyckor m varierar något från korsning

till korsning.

Antag nu att m kan betraktas som en gammafördelad stokastisk variabel*
45,

med väntevärdet lika med "pred".

Då gäller att

  

E(m) = 3 = pred (1+)

och att '

V = _g_ : EEE
(m) p2 p (5)

A

% > rn
pred

Figur 1 Frekvensfunktionen för en gammafördelad stokastisk variabel

m med väntevärdet "pred".

Om prediktionsmodellen vore perfekt skulle gälla att V(m) : §4: 0 och

att hela sannolikhetsmassan för gammafördelningen koncentrerades till

"pred". ._

 

* Frekvensfunktionen för gammafördelningen är

p(pm)cl"1e"Pm

[-1 (q)
f(m) =

 

,m>O
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För en given korsningbland korsningarna av "samma" typ så kan antas att

antalet olyckor X har en Poissonfördelning, vilket medför att

Man kan visa att sett över alla korsningarna av "samma" typ så gäller att

antalet inträffade olyckor X är negativt binomialfördelat. För att be-

stämma E(X) och V(X) kan man utnyttja att X här är en dubbelt stokastisk

variabel. Det följer då att

E(X) = E [E(le)] = E(m) = pred (7)

och att

\Kx)=E[v0dmn +v[qumn =

-"-' + :

z Ered
pred + p (8)

Det kan noteras att denna varians är större än för Poissonfördelningen.

Likhet föreligger endast då alla korsningarna av "samma" typ har samma

mdvsdåV(m)=%d=0. '

Genom att utnyttja den dubbelt stokastiska fördelningen så kan man

omforma ekvationerna (l) - (2) och för en utvald korsning med predikterat

antal olyckor lika med "pred" och observerat antal olyckor lika med x

erhålla den alternativa EB-skattningen

 

m=X+k(pred-X)

därl<= __Jäüäl__ = __L_ z 1 = 1 (10)
Pred+EL§g Må. l+13red l+a . pred

Alternativt kan (9) skrivas som

m : pred + k' (x - pred) (11)

a. Bred _ (12)'cafw=i-k dvskUz
l+a - pred
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Eftersom pred : 0 så gäller att både k och k' ligger i intervallet [0,1] .

- När pred och/eller a-90 så gäller att k'- 0 (k - 1) och att 51-» pred d v 5

det predikterade värdet.

När i stället pred och/eller a - oosâ gäller att k'->l (k->0)
h

och att m - x d v 5 det observerade värdet.

Storleken på korrigeringsfaktorn k'_ (alternativt k) beror förutom på "pred"

även på prediktionsmodellens precision. Ju bättre prediktionsmodellens

precision är desto mindre blir a.

I figuren nedan illustreras hur k' varierar med "pred" för några olika

värden på a.

a 0 pred

 

   

-
r
-

l 2 > pred
10 50 100

Figurl Korrigeringsfaktorn k' som funktion av "pred" för olika

värden påa.
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5 EMPIRISK JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA SÄTT ATT

KORRIGERA FÖR REGRESSIONSEFFEKTEN

Nedan redovisas empiriska jämförelser mellan olika sätt att skatta_

förväntat antal olyckor m och att därmed kunna korrigera för regressions-

effekten vid icke-experimentella före-efter-studier.

De metoder Som jämförts är delsden vanliga EB-metoden (ekvation (2))

och dels den variant på EB-metoden som redovisats i denna rapport

(ekvation (11)) och som utnyttjar prediktionsmodeller. För varianten på

EB-metoden har olika värden på a använts (0,04, 0,10, 0,20, 0,30 respek-

tive 1).

Det material som här utnyttjats i tabell 1 består av olyckor i 1 901 3-

vägskorsningar på landsbygd. Föreperioden har omfattat åren 1977-1981

och efterperioden åren 1982-1983.

Det bör noteras att för korsningar med ett visst antal olyckor (t ex 0)

under föreperioden så erhålls samma skattade r'h för var och en av dessa

korsningar enligt den vanliga EB-metoden medan det blir olika skattningar

enligt varianten på metoden. Det senare beroende på att "pred" varierar

från korsning till korsning p g a olika stora flöden*.

 

* pred = 0,000069 - (Ip+Is) W957 . (713?)03052

där Ip och Is är antal inkommande fordon per dygn från primär-respektive

sekundär väg.
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Tabell 1 Skattade värden m, samtliga korsningar.

 

antal antal årligt pred. m för årligt antal olyckor årligt
korsn. olyckor antal årligt per korsning 1977-81 antal

1977-81 olyckor antal olyckor
per korsn. olyckor EB EB EB EB EB EB per korsn.

. 1977-81 per korsn. van1.** a: a: a: a: a: 1982-83***
1977-81* 0,04 0,10»0,20 0,30 1

727 0 0 0,18 0,11 0,17 0,16 0,15 0,14 0,09 0,15

559 1 0,20 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20

277 2 0,40 0,28 0,35 0,28 0,28 0,29 0,30 0,33 0,34

155 3 0,60 0,34 0,47 0,35 0,37 0,39 0,41' 0,48 0,32

68 4 0,80 0,40 0,59 0,42 0,45 0,49 0,52 0,64 0,49

40 5 1,00 0,46 0,71 0,50 0,54 0,61 0,65 0,81 0,69

75 _>_6 1,57 0,64 1,05 0,74 0,86 0,99 1,08 1,33 1,05

    

* gäller även för 1982-83

för åren 1977-81 är ä = 1,39 och 52 = 3,46

*** multiplicerat med 1,10 för att korrigera för den allmänna olycksut-

-X--X-

vecküngen

Av tabell 1 framgår att EB-varianten med a=0,04 ger skattningar r^n som

ligger mycket nära de predikterade värdena. EB-varianten med a=1 ger

däremot skattningar fil som ligger förhållandevis nära de observerade

värdena för föreperioden 1977-1981. De övriga EB-varianterna och vanliga

EB-metoden ger' ganska lika resultat sinsemellan och överensstämmelsen

med "facit", d v 5 årligt antal olyckor per korsning för efterperioden 1982-

1983, är också bra.

Utifrån ovanstående resultat går det således inte att påvisa några bättre

skattningar med EB-varianten än "för den vanliga EB-metoden trots att

man i det förra fallet utnyttjar predikterade värden för varje enskild

korsning. Det har inte heller kunnat påvisats någon nämnvärd skillnad

mellan de två olika metoderna när det gäller skattningarnas spridning. Se

och redovisas iäven de korrelations- regressionsanalysstudier som

bilaga 1.
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Tabell 2 Skattade värden r^n, endast korsningarna med lägst predikterade olycksantal.

Om man för EB-varianten genomgående skulle sätta "pred" lika med 32

skulle skattningarna bli mycket dåliga för a-värdena 0,04-0,30. För a=1

skulle dock skattningarna bli nästan desamma som för den vanliga EB-

metoden d v 5 bra.

I tabell 2 nedan; begränsar sig jämförelsen mellan de olika metoderna till

att bara omfatta delmängden bestående av de 100 korsningar som har

i lägst predikterade olycksantal. Vid användande av den vanliga EB-metod-

en har dock utnyttjats i och 52 för hela populationen. Detta medför att

skattningarna du för denna metod blir desamma som i tabell 1.

  

antal antal årligt pred. m för årligt antal olyckor årligt
korsn. olyckor antal årligt per korsning 1977-81 antal

1977-81 olyckor antal olyckor
per korsn. olyckor EB EB EB EB EB EB per korsn.
1977-81 per korsn. vanl.** a: a: a: a: a: 1982-83***

1977-81* 0,04 0,10 0,20 0,30 1

73 0 0 0,08 0,11 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,08

20 1 0,20 0,08 0,23 0,09 0,09 0,09 0,10 0,12 0,08

7 2 0,40 0,07 0,35 0,08 0,08 0,09 0,10 0,16 0,08

   

* gäller även för 1982-83

** har utnyttjat i = 1,39 och 52 = 3,46

*** multiplicerat med 1,10 för att korrigera för den allmänna olycksut-

vecküngen

Enligt tabell 2 så ger varianten på EB-metoden (med undantag för a = 1)

mycket goda skattningar m. Däremot blir den vanliga EB-metodens

skattningar inte alls bra utan ger grova överskattningar av m. Detta är

inte alls förvånande eftersom 35 och 52 här har beräknats för hela

populationen av 1 901 korsningar och att man för varje observationsenhet

konsekvent korrigerar de observerade värdena i riktning mot 32. För att
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10

den vanliga EB-metoden skulle ha gett bra skattningar av m skulle man -

förstås ha beräknat och utnyttjat i och 52 för enbart de 100 korsningarna

med lägst predikterade olycksantal.

Om man istället hade valt ut korsningarna med störst predikterade

olycksantal (och använt 35 och 32 för hela populationen) så hade även då

varianten på EB-metoden gett goda skattningar r^n medan den vanliga EB-

metoden förstås hade underskattat m.

Exemplet som redovisas i tabell 2 är naturligtvis extremt. Men även i

praktiken har det visat sig att det kan uppstå stora problem då det gäller

att definiera lämplig delpopulation. Skattningarna § och 52 blir dessutom

allt osäkrare ju mindre populationen är som beräkningarna baserar sig på.
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6 EXEMPEL PÅ PRAKTISK TILLÄMPNING

Exemplet nedan utgör ett verkligt fall. 6 stycken korsningar har åtgärdats

med viss typ av signalreglering och man Önskar skatta åtgärdseffekten på

antalet olyckor. Man kan misstänka att stort antal inträffade olyckor

varit en av anledningarna till att korsningarna signalreglerats. Detta

skulle i så fall medföra att ätgärdseffekten sannolikt överskattas vid en

före-efter-studie om man inte kan eliminera regressionseffekten.

Av flera skäl har det här varit svårt att använda den vanliga EB-metoden.

En lämplig population av korsningar har inte" kunnat definieras. Dessutom

skulle det ha varit besvärligt att samla in olycksdata för populationen.

Situationen kompliceras också avatt före- och efterperioderna skiljer sig

åt från korsning till korsning. P g a allt detta så har här endast varianten

på EB-metoden (för olika värden på a) prövats.

        

Tabell 3 Skattning av regressions- och âtgärdseffekt med hjälp av EB-varianten (varierande a-värden)

för 6 stycl-:en åtgärdade korsningar.

korsn. obs. pred. m före kvoten m efter om ingen åtgärd obs.

nr ant. ant. EB EB EB EB EB efterper./ EB - EB EB EB EB ant.
01. 01. a:0,04 a=0,10 a:0,20 a=0,30 a=1 föreper. a=0,04 a=0,10 a=0,20 a=0,30 a:1 ol.

före före efter

1 11 8,8 9,4 9,8 10,2 10,4 10,8 1,77 16,6 17,3 18,1 18,4 19,1 24

2 12 12,4 12,3 12,2 12,1 12,1 12,0 0,85 10,5 10,4 10,3 10,3 10,2 8

3 18 6,7 9,1 11,2 13,2 14,2 16,5 1,20 10,9 13.4 15,8 17,0 19,8

4 16 10,2 11,9 13,1 14,1 14,6 15,5 0,66 7,9 8,6 9,3 9,7 10,2

5 5 10,4 8,8 7,6 6,8 6,3 5,5 0,40 3,5 3,0 2,7 2,5 2,2 4

6 15 18,4 17,0 16,2 15,7 15,5 15,2 0,47 8,0 7,6 7,4 7.3 7,1 5

totalt 77 66,9 68,5 70,1 72,1 73,1 75,5 57,4 60,3 63,6 65,2 68,6 57

k11 9 6 5 2, L1 5 10 13 174

  

skattad regressionseffekt (96) skattad åtgärdseffekt (96)
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Genomsnittligt gäller för föreperioderna att observerat antal olyckor är

större än vad som predikteras. Observera dock att för en av korsningarna

är observerat och predikterat antal Olyckor ungefär detsamma och för två

av korsningarna så gäller att observerat antal olyckor faktiskt är mindre

än vad som predikteras.

Eftersom det här handlar om korsningar med ganska stora flöden och

därmed även ganska höga olycksnivåer så bör regressionseffekten inte bli

särskilt stor. Enligt den schablonkurva som tidigare använts (se referens 6)

och som återges i bilaga 2 så bör regressionseffekten i detta fall vara av

storleksordningen _>_ ca 5%.

Utifrån tabell 3 erhålls skattningar av regressionseffekten genom att

jämföra "m före" (sett över alla 6 korsningarna)- med det observerade

antalet olyckor under föreperioderna. Regressionseffekten blir då alltifrån

11% = (1 - 68,5/77) - 100% då a=0,04L till 2% då a=l.

Skattningar av åtgärdseffekten erhålls genom att sett över alla 6 kors-

ningarna jämföra det observerade antalet olyckor under efterperioderna

med "m efter om ingen årgärd". Den skattade åtgärdseffekten varierar då

mellan 1% = (1 - 57/57,4) - 100% då a=0,04 till 17% då a=l.

Om man gör den bedömningen att a för varianten på EB-metoden här bör

ligga någonstans mellan 0,04 och 0,30 så skulle alltså den skattade

åtgärdseffekten kunna variera från i stort sett 0% till närmare 15%.
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Då det är möjligt att definiera en population av vägobjekt (t ex korsning-

ar) som inte är alltför liten och som svarar väl emot den population som

man för tillfället är intresserad av och det dessutom är möjligt att

insamla olycksdata för densamma så fungerar den vanliga EB-metoden

bra. Trots att .varianten på EB-metoden utnyttjar predikterade olycksantal

för varje enskilt vägobjekt (i det här fallet korsningar) så har det inte

kunnat påvisas att de genomsnittliga skattningarna av förväntat antal

olyckor blir bättre än för den vanliga EB-metoden.

Om det däremot är så attman bara är intresserad av en viss delp0pulation

men vid användande av EB-metoden endast kan utnyttja uppgifter tagna

från hela populationen så blir erhållna skattningar sämre än för varianten

på EB-metoden.

I vissa fall är det mer eller mindre omöjligt att erhålla de uppgifter som

behövs för den vanliga EB-metoden. Då kan varianten på EB-metoden vara

det enda tänkbara.

För varianten på EB-metoden är det ännu inte klarlagt hur prediktions-

modellens precision generellt skall beaktas. Detta betyder att olika

antaganden om precisionen medför olika resultat t ex då man vid en icke-

experimentell före-efter-studie önskar skatta effekten av en viss åtgärd.

För att kunna klarlägga detta problem fordras ytterligare FoU-insatser.

VTI MEDDELANDE 511



14

REFERENSER

l Hauer E (1986):
On the estimation of the expected number of accidents
Accident Analysis åc Prevention

Vol.18, No 1

m

Abbess C, Jarrett D and Wright CC (1981):
Accidents at blackspots: estimating the effectiveness of remedial
treatment, with special reference to the 'regression-to-mean'
effect
Traffic Engineering år Control
Vol. 22, No 10

Danielsson S (1986):
A comparison of two methods for estimating the effect of a
countermeasure in the presence of regression effects
VTI särtryck 110 A '

Junghard 0 och Danielsson S (1986):
Olyckskvot och sammansatt sannolikhetsfördelning
VTI meddelande 476

Brüde U och Larsson 3 (1982):
Regressionseffekt, Några empiriska exempel baserade på olyckor i
vägkorsningar
VTI rapport 240

Brüde U och Larsson 3 (1985):
Korsningsåtgärder vidtagna inom vägförvaltningarnas trafiksäker-
hetsarbete, Regressions- och åtgärdseffekter
VTI rapport 292

VTI MEDDELANDE 511



Bilaga 1

Korrelations- och regressionsanalys
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N = antal observationer = 1 901 korsningar

A8283*= årligt antal olyckor 1982-1983 multiplicerat med 1,10

A7781 = årligt antal olyckor 1977-1981

P = predikterat årligt antal olyckor

EB = årligt antal olyckor 1977-1981 enligt vanliga EB-metoden

EBl = årligt antal olyckor 1977-1981 då a=0,04

EB2 = årligt antal olyckor 1977-1981 då a=0,10

EB3 = årligt antal olyckor 1977-1981 då a=0,20

EB4 = årligt antal olyckor 1977-1981 då a=0,30

EB5 = årligt antal olyckor 1977-1981 då a=l

Korrelationsmatris:

A8283 A7781 P EB EBl EB2 EB3 EB4 EB5

A8283 1,00 0,42 0,46 0,42 0,49 0,50 0,50 0,49 0,46

.A778l 0,42 1,00 0,62 1,00 0,72 0,81 0,87 0,91 0,97

P 0,46 0,62 1,00 0,62 0,99 0,95 0,90 0,86 0,74"

EB 0,42 1,00 0,62 1,00 0,72 0,81 0,87 0,91 0,97

EBl 0,49 0,72 0,99 0,72 1,00 0,99 0,96 0,93 0,83

EB2 0,50 0,81 0,95 0,81 0,99 1,00 0,99 0,97 0,91

EB3 0,50 0,87 0,90 0,87 0,96 0,99 1,00 0,99 0,96

EB4 0,49 0,91 0,86 0,91 0,93 0,97 0,99 1,00 0,98

EB5 0,46 0,97 0,74 0,97 0,83 0,91 0,96 0,98 1,00
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Linjär regressionsanalys (37 = a + bx):
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y x a b R2

A8283 A7781 0,11 0,55 0,18

A8283 P _0,07 1,34 0,22

A8283 EB 0,01 0,91 0,18

A8283 E51 _0,07 ' 1,32 0,24

A8283 E52 -0 ,06 1,24 0 ,25

A8283 553 _0,03 1,11 0,25

A8283 E54' _0,01 1,02 0,24

A8283 E55 0,05 0,77 0,21

E51 P -0,01 1,05 0,97

555 A7781 0,06 0,76 0,95

E51 E5 0,10 0,58 0,52

552 E5 0,06 0,70 0,65

. E53 E5 0,03 0,85 0,77

E54 E5 0,002 0,95 0,83

555 55 -0,08 1,27 0,95



Bilaga 2

"Vanlig regressionseffekt" som funktion av
medelantal olyckor i den p0pulation från
vilken det sneda urvalet gjorts.
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Figur "Vanlig regressionseffekt" som funktion av medelantalolyckor i
den p0pulat10n från vilken det sneda Urvalet gjorts.
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