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Förord 
I oktober 2004 fick VTI tillsammans med Linköpings universitet i uppdrag från 
Vägverket att ta fram metoder för att underlätta tolkningen av det månadsvisa 
utfallet av antal dödade i vägtrafiken. Bakgrunden till uppdraget är att dessa 
månadsutfall, som är ett viktigt mått på trafiksäkerhetsutvecklingen och därför 
följs med stort intresse, är svåra att tolka beroende på stor slumpmässig variation. 
Ett lågt värde för en viss månad kan antingen bero på en gynnsam utveckling av 
trafiksäkerheten eller vara en slumpmässig effekt. Vi har därför arbetat med att ta 
fram metoder för att utvärdera om nya månadsvärden kan anses som avvikande 
eller beror på slumpen. 

Projektdeltagare har varit Åsa Forsman, Mohammad-Reza Yahya och Ulf 
Brüde från VTI och Stig Danielsson från Matematiska institutionen vid 
Linköpings universitet. Anna Vadeby, VTI, har bidragit med värdefulla 
synpunkter på rapporten. Ett stort tack riktas till Inger Forslund på Statistiska 
centralbyrån, som har tagit fram data, och till Östen Johansson som har varit 
kontaktperson på Vägverket. 

Beräkningarna i den här rapporten slutfördes under början av år 2005. Då var 
endast preliminära uppgifter för antalet dödade och antalet dödsolyckor under 
2004 tillgängliga. Kort innan rapporten trycktes presenterades den officiella 
statistiken med definitiva uppgifter. Eftersom rapporten i första hand är inriktad 
på att beskriva metoder har vi valt att inte räkna om resultaten med de definitiva 
siffrorna. Alla figurer och resultat bygger alltså på preliminära siffror för år 2004. 
I bilaga 1 redovisas både de preliminära och de definitiva siffrorna. Några 
jämförande beräkningar gjorda med preliminära respektive definitiva data gav 
mycket små resultatskillnader. 
 
Linköping juni 2005 
 
 
Åsa Forsman 
projektledare 
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Kontrolldiagram för månadsvis uppföljning av antal dödade i vägtrafiken 
 
av Åsa Forsman och Mohammad-Reza Yahya 
VTI 
581 95 Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Utvecklingen av antal dödade personer i vägtrafikolyckor speglar till viss del hur 
säkert det är att vistas i trafiken men beror också på slumpmässig variation mellan 
olika tidsperioder. Detta gör att det är svårt att urskilja vad som är verkliga 
förändringar till följd av förbättrad eller försämrad trafiksäkerhet. Trots det är 
antal omkomna ett viktigt mått som ofta används för att följa upp 
trafiksäkerhetsarbetet. Fördelarna med måttet är att det är lätt att förstå och att det 
går att mäta med hög tillförlitlighet. Det finns därför ett stort behov av metoder 
som underlättar analys och tolkning av dessa data. 

I den här rapporten beskrivs kontrolldiagram och prognosdiagram som båda 
kan användas för att övervaka utvecklingen av antal dödade månad för månad. 
Kontrolldiagrammen består av en övre och undre kontrollgräns. Hamnar ett värde 
utanför dessa gränser kan man tolka detta som en verklig avvikelse från tidigare 
nivå. Kontrolldiagram där enskilda månadsvärden prickas in är användbara när det 
gäller att påvisa om en viss månad har ett ovanligt högt eller lågt värde. Dessa 
diagram är dock inte bra på att upptäcka små förändringar under en längre tid. 
Därför kompletteras diagrammen för enskilda månadsvärden med diagram för det 
totala utfallet från årets början. 

De kontrolldiagram som härleds i den här rapporten förutsätter att det finns en 
period med relativt stabila värden för antalet dödade och att successiva 
månadsvärden är oberoende. Dessa förutsättningar är uppfyllda för månadsdata 
under perioden 1994–2004, varför den perioden har legat till grund för 
beräkningarna. 

Som ett komplement till kontrolldiagrammen beskrivs även prognosdiagram 
som inte förutsätter samma restriktioner på data. Dessa diagram är baserade på så 
kallade ARIMA-modeller och kan användas för data där det förekommer 
korrelation mellan successiva månadsvärden. I början av varje kalenderår 
beräknas prognoser och prognosintervall för hela året. Om de verkliga utfallen 
hamnar utanför prognosintervallen tolkas det som en förändring av det tidigare 
mönstret. Prognosdiagrammen appliceras på tidsserier av rullande årssummor av 
antal omkomna som ofta används som komplement till månadsdata. Fördelen med 
rullande årssummor är att man blir av med säsongsvariationen och att tillfälliga 
avvikelser inte får så stor betydelse. En nackdel är att är att det tar lång tid innan 
faktiska förändringar syns.  

I en bilaga till rapporten redovisas kontroll- och prognosdiagram även för 
dödsolyckor. 
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Follow up and short-term forecasts of the number of fatal accidents and 
fatalities 
 
by Åsa Forsman and Mohammad-Reza Yahya 
VTI 
SE-581 95 Linköping  Sweden 
 
 
Summary 
The number of fatalities in road traffic accidents reflects how safe it is to travel, 
but is also subject to large random fluctuations between time periods. The random 
fluctuation makes it difficult to detect real changes as a consequence of improved 
or deteriorated traffic safety. The number of fatalities is nevertheless often used to 
follow up the traffic safety situation since it is easy to understand and can be 
measured with high accuracy. Thus, there is a great need for methods that 
facilitate analysis and interpretation of these data. 

Control and prognosis charts that can be used to oversee the development of 
the number of fatalities from month to month are described in this report. The 
control charts consist of an upper and a lower limit, and a value outside these 
limits can be interpreted as a real departure from the prevailing level. Control 
charts for monthly values are useful to determine if the outcome a specific month 
is unusually high or low. These diagrams are, however, not good at detecting 
small changes during a longer time period. They are therefore complemented by 
charts of the total number of fatalities from the beginning of the year. 

The control charts derived in this report require a period of relatively stable 
values of the number of fatalities and that consecutive monthly values are 
independent. These requirements are fulfilled for data during the period 1994–
2004, which have been used for the calculations. 

Prognosis charts are also included as a complement to the control charts. These 
charts are based on so called ARIMA models and can be used for data with 
autocorrelation. At the beginning of each calendar year, prognosis and prognosis 
intervals are calculated for the entire year. An outcome outside the prognosis 
intervals is interpreted as a change in the prevailing pattern. Prognosis charts are 
applied to twelve-month moving sums of the number of fatalities; these sums are 
often used as complements to monthly values. The advantages of twelve-month 
moving sums are that the seasonal variation is removed and temporary deviations 
are less pronounced. A disadvantage is that it takes a long time before actual 
changes are revealed. 

Control and prognosis charts for the number of fatal accidents are shown in an 
appendix to this report. 
 

6 VTI rapport 513 



 
1 Inledning 
Antal personer som under en viss tidsperiod omkommit i samband med en 
vägtrafikolycka är ett konkret mått på hur säkert det är att vistas i trafiken. Det är 
dessutom ett mått som går att mäta med hög tillförlitlighet vilket gör det lämpligt 
att använda för att utvärdera effekterna av det sammanlagda trafiksäkerhets-
arbetet. Månad för månad presenteras nya siffror av antal dödade på bland annat 
VTI:s och Vägverkets hemsidor (www.vti.se respektive www.vv.se). 

En nackdel med månadsstatistiken över antal dödade är att den är svår att tolka. 
Utfallet av antal omkomna en viss månad beror till stor del på slumpmässiga 
effekter. Innan man försöker förklara utfallet är det därför viktigt att ta reda på om 
en minskning eller ökning av antalet är en faktisk förändring eller om den ligger 
inom ramen för den slumpmässiga variationen. Det är också intressant att skilja på 
enstaka extrema månadsvärden och en längre tid av antingen ovanligt höga eller 
ovanligt låga värden. Det behövs således metoder som underlättar tolkningen av 
månadsstatistiken. 

Ett närliggande mått på trafiksäkerheten är antal dödsolyckor. Detta mått 
används inte lika ofta som antal dödade men kommer också att behandlas i den 
här rapporten. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med det här projektet har varit att ta fram metoder som kan användas som 
stöd till tolkningen av den månadsvisa uppföljningen av antal dödade och antal 
dödsolyckor i vägtrafiken. Målet är att kunna svara på om ett värde eller en följd 
värden avviker från tidigare mönster, inte att kunna förklara utvecklingen av antal 
dödade eller dödsolyckor. 
 
1.2 Definitioner 
Som död i vägtrafikolycka räknas här de personer som omkommit till följd av 
olyckan och inom 30 dagar från olyckstillfället. Personer som drabbats av 
sjukdom som skulle ha lett till döden oavsett om trafikolyckan inträffat eller inte 
finns alltså inte med (i den mån detta kunnat fastställas). 

Som dödsolycka räknas de vägtrafikolyckor där minst en person dött enligt 
definitionen ovan. 

Som vägtrafikolycka räknas händelse som inträffat på väg, vari deltagit minst 
ett fordon i rörelse och som medfört person- eller egendomsskador (SIKA, 2002).  

När det i rapporten refereras till antal dödade avses alltid dödade i vägtrafik-
olyckor. På samma sätt avses alltid vägtrafikolyckor när dödsolyckor studeras. 
 
1.3 Data 
Månadsdata från och med 1977 till och med 2004 har använts (data finns i bilaga 
1). I slutet av 60-talet och början på 70-talet genomfördes ett antal trafikreformer: 
till exempel högertrafikomläggningen 1967, differentierade hastighetsgränser 
1972 och lag om bilbälte i framsätet 1975. Effekten av dessa reformer bedömdes 
ha fått fullt genomslag 1977 varför detta år valdes som startår. Data för perioden 
1977–2003 har beställts från Statistiska centralbyrån, SCB (avdelningen för 
befolknings- och välfärdsstatistik). Thomas Lekander på Vägverket i Borlänge 
har tillhandahållit uppgifter om antal dödade personer och antal dödsolyckor år 
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2004, samtliga data för detta år är dock preliminära och kan därför komma att 
ändras1. 

Antal omkomna personer och antal dödsolyckor per år under perioden 1977–
2004 visas i Figur 1. Här syns den generella trenden i serierna; sett över hela 
perioden har en kraftig nedgång skett. Kvoten mellan dessa två kurvor har 
däremot inte förändrats synbart, antal dödade per dödsolycka är i stort sett 
konstant under perioden. I Figur 2 illustreras den säsongsvariation som finns 
mellan olika månader inom året. Diagrammet visar medelvärdet för vare månad 
under perioden 1994–2004. I allmänhet omkommer flest personer i juli och 
augusti medan månaderna januari till april är minst olycksdrabbade. 
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Figur 1 Antal dödade och antal dödsolyckor i vägtrafiken per år. Data för 
perioden 1977 till 2004. 

                                                 
1 Strax innan rapporten trycktes presenterades den officiella statistiken för 2004. De definitiva 
siffrorna finns i bilaga 1. Vi har dock valt att inte göra om beräkningarna utan alla resultat och alla 
figurer i den här rapporten bygger på preliminära data. 
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Figur 2 Antal dödade och antal dödsolyckor i vägtrafiken. Medelvärde per 
kalendermånad för perioden 1994 till 2004. 
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2 Metod och modellanpassning 
Två typer av metoder kommer att behandlas. Dels kontrolldiagram för 
månadsvärden, dels prognosdiagram för rullande årssummor. Eftersom 
tidsserierna av antal dödade och antal dödsolyckor behandlas på samma sätt 
kommer endast den förstnämnda att användas för att illustrera metoderna. 

 
2.1 Kontrolldiagram för månadsvärden 
Kontrolldiagram används ofta för att snabbt ge en indikation på om en serie 
värden är stabil eller innehåller avvikande värden. Inom tillverkningsindustrin 
används olika typer av kontrolldiagram för att säkerställa kvaliteten i 
tillverkningsprocessen. Diagrammen består av en övre och en undre kontrollgräns 
och mätvärden prickas in allteftersom de samlas in. Om ett värde hamnar utanför 
någon av gränserna är det en indikation på att processen inte fungerar längre och 
behöver justeras. En rad olika typer av kontrolldiagram beskrivs i Montgomery 
(2005). 

Den typiska användningen av kontrolldiagram är vid övervakning av en stabil 
process som är relativt lätt att justera. Idén är dock överförbar till andra 
situationer. När det gäller uppföljning av antal omkomna kan dessa diagram 
användas för att avgöra om utfallet en viss period är avvikande eller om det ligger 
inom den slumpmässiga variationen.  

Kontrolldiagram där enskilda månadsvärden prickas in är användbara när det 
gäller att påvisa om en viss månad har ett ovanligt högt eller lågt värde. Dessa 
diagram är dock inte bra på att upptäcka små förändringar under en längre tid. Till 
exempel kan det under flera månader förekomma låga värden som vart och ett 
hamnar innanför kontrollgränserna medan summan av dessa skulle visa på ett 
ovanligt lågt värde. Sådana förändringar kan upptäckas i diagram över det totala 
utfallet från årets början. Båda typerna av diagram kommer att härledas nedan. 
Förutsättningen för att man ska kunna konstruera kontrolldiagram är att det finns 
en modell som beskriver datastrukturen. I avsnitt 2.1.1 beskrivs den modell som 
kommer att användas här samt den anpassning av modellen som gjorts till 
befintliga data. 
 
2.1.1 Komponentuppdelning 
2.1.1.1 Metod 
Tidsserien över antal dödade i vägtrafikolyckor uppvisar tydliga säsongseffekter 
(Figur 2) och därför väljs en modell med tre komponenter; säsong, trend och 
slump. Trendkomponenten kan innehålla såväl upp- och nedgångar i serien som 
cyklisk variation. De tre komponenterna kan kombineras på flera olika sätt, här 
studeras en additiv och en multiplikativ modell.  
 
Additiv modell: tttt TSY ε++=  (1) 
Multiplikativ modell: tttt TSY ε=  (2) 
 
I de båda modellerna är Yt det observerade värdet vid tidpunkt t. Komponenterna 
St och Tt betecknar säsong respektive trend och εt är en slumpvariabel med 
väntevärde µε och standardavvikelse σε; µε = 0 i den additiva modellen och µε = 1 
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i den multiplikativa modellen. Indexet t är ett löpnummer som börjar med värdet 1 
den månad som inleder tidsserien och räknas upp varje månad. De tre 
komponenterna kan beräknas genom så kallad komponentuppdelning. Det kan 
göras på olika sätt, bland annat beroende på om säsongseffekterna antas vara 
oförändrade från år till år eller om de tillåts variera över tiden. En metod för 
komponentuppdelning med oförändrade säsongskomponenter beskrivs i bilaga 2. 

En alternativ metod är X11 som är utvecklad av U.S. Census Bureau och 
beräknar varierande säsongskomponenter (se t.ex. Makridakis et al., 1998; SAS, 
1999). Metoden bygger på en iterativ process där de olika komponenterna isoleras 
och uppskattas med hjälp av glidande medelvärden. Metoden justerar också 
extremvärden och kan ta hänsyn till exempelvis antal helgdagar under en månad. 
Det senare utnyttjas dock inte här. 

 
2.1.1.2 Anpassning 
Den additiva och multiplikativa modellen jämförs med avseende på slump-
variabelns egenskaper. Enligt modellförutsättningarna ska slumpvariabeln ha 
samma standardavvikelse oavsett nivån på de observerade värdena. Detta 
kontrolleras genom att standardavvikelsen skattas för perioden 1981–1988, då 
antal dödade var relativt högt, och för perioden 1994–2004, då antal dödade var 
relativt lågt. Komponentuppdelningen görs enligt metoden som beskrivs i 
Bilaga 2 och trenden skattades med ett glidande medelvärde med nio termer. 
Resultatet visar att den multiplikativa modellen ger bäst anpassning eftersom den 
skattade standardavvikelsen är mycket lika i de två perioderna (Tabell 1). Endast 
denna modell kommer att beaktas i fortsättningen. 
 
Tabell 1 Jämförelse mellan additiv och multiplikativ komponentmodell. Skattad 
standardavvikelse för slumpvariabeln, εt. Trenden, Tt, har i båda fallen 
uppskattats med ett glidande medelvärde med nio termer. 

 Skattad standardavvikelse 

Modell År 1981–1988 År 1994–2004 

Additiv tttt TSY ε++=  10,66 8,09 
Multiplikativ tttt TSY ε=  0,16 0,17 

 
I Figur 3 visas en säsongsrensad serie av antal omkomna per månad. Serien har 
beräknats genom att dividera observerade data med säsongsindex för varje månad. 
Från och med 1994 uppvisar serien en stabil period utan någon synlig trend.  

Genom att studera en tidsseries autokorrelationer kan man få mycket 
information om en tidsseries egenskaper. Autokorrelationen, γ(d), är korrelationen 
mellan värden på ett visst tidsavstånd, d. Till exempel betecknar γ(1) 
korrelationen mellan två på varandra följande värden, Yt och Yt-1, medan γ(2) 
betecknar korrelationen mellan Yt och Yt-2. Om en serie bara består av 
slumpvariation är γ(d) = 0 för alla avstånd d, där d > 0. Om värdena däremot är 
korrelerade i tiden så är γ(1) relativt högt och sedan avtar korrelationerna snabbt 
mot 0 med ökande tidsavstånd, d. I serier där det finns en trend kommer 
autokorrelationerna att istället uppvisa ett mönster med långsamt avtagande 
värden med ökande tidsavstånd. I Figur 4 visas skattade autokorrelationer för den 
säsongsrensade serien från 1994 och framåt. Här finns inget mönster som påvisar 
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någon trend i materialet, utan resultatet tyder på att värdena är oberoende i tiden. 
Detta är en viktig förutsättning för de kontrolldiagram som beskrivs senare i 
rapporten.  
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Figur 3 Säsongsrensad serie av antal omkomna per månad. Multiplikativ 
komponentmodell. 
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Figur 4 Autokorrelation för olika tidsavstånd för den säsongsrensade serien av 
antal omkomna. De streckade röda linjerna markerar konfidensintervall runt 
värdet 0 med konfidensgrad 95 %. Data från perioden 1994–2004. 
 
Eftersom det inte går att påvisa någon trend i data från perioden 1994 till 2004 så 
baseras kontrolldiagrammen på dessa data. En fördel med det är att 
trendkomponenten i (2) kan ersättas med en konstant nivå för antal dödade per 
månad. Modellen kan nu skrivas som  

 
ttt TSY ε=   (3) 

 
där T inte beror av tidpunkten t.  
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En ny komponentuppdelning som baseras på data från perioden 1994–2004 och 
modell (3) ger konstanta säsongsindex enligt Figur 5. Som jämförelse har även 
dynamiska säsongsindex beräknats med X11-metoden. I Figur 6 visas 
utvecklingen av dessa index för varje enskild kalendermånad. För de flesta 
månader är indexen relativt konstanta efter 1994. Undantagen är främst mars, juni 
och december som visar störst förändringar. Ett problem med X11 är dock att 
resultaten i början och slutet av serien är osäkra. Detta beror på att metoden 
baseras på glidande medelvärden vilket gör man förlorar data i ändarna av serien 
som ersätts med uppskattade värden. På grund av denna osäkerhet kommer 
konstanta säsongsindex att användas för kontrolldiagrammen. 
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Figur 5 Konstanta säsongsindex för antal omkomna i vägtrafikolyckor. 
Multiplikativ modell (3), data från perioden 1994–2004. 
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Figur 6 Dynamiska säsongsindex för antal omkomna i vägtrafikolyckor skattade 
med X11-metoden, multiplikativ modell. Diagrammet visar utvecklingen från 
1977–2004 för varje enskild månad. 
 
2.1.2 Konstruktion av kontrolldiagram 
Kontrolldiagrammen baseras på modell (3) i föregående avsnitt. Dessutom antas 
konstanta säsongsindex som nedan betecknas Sm, där m står för respektive 
kalendermånads nummer (1 = januari, osv.). 
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Kontrolldiagrammen definieras av ett mittvärde samt undre och övre 
kontrollgränser. De undre och övre kontrollgränserna väljs här med en risknivå 
som är approximativt 0.05. Sannolikheten att ett enskilt värde hamnar utanför 
gränserna är alltså ungefär 0.05, givet att modellen (3) är korrekt. Härledning av 
kontrolldiagrammen visas i bilaga 3 och resultatet ses i rutorna nedan.  
 

 
 

Mittvärde och kontrollgränser för enskilda månadsvärden 
 
Mittvärde för månad m:   (4) TSm

Undre gräns för månad m: εσTSTS mm 2−  (5) 
Övre gräns för månad m: εσTSTS mm 2+  (6) 
 
Sm är säsongsindex för månad m, T betecknar seriens nivå och 
σε är slumpvariabelns standardavvikelse. 

 
 

 
 

Mittvärde och kontrollgränser för totalt utfall från årets 
början till och med aktuell månad, M 
 

Mittvärde:     (7) ∑
=

M

m
mTS

1

Undre gräns: ∑∑   (8) 
==

−
M

m
m

M

m
m TSTS

1

222

1
2 εσ

Övre gräns: ∑∑
==

+
M

m
m

M

m
m TSTS

1

222

1

2 εσ   (9) 

 
Sm är säsongsindex för månad m, T betecknar seriens nivå och 

 är slumpvariabelns varians. 2
εσ

Eftersom värdena Sm, T och εσ  inte är kända ersätts de med motsvarande skattade 
värden, , från den aktuella tidsserien.  och s beräknas enligt (I.2) 
och (I.5) i bilaga 2. 

sTSm och  ,ˆ ,ˆ
mŜ

T̂  beräknas som medelvärdet av den säsongsrensade serien 
(I.3). 

 
2.2 Rullande årssummor 
Rullande årssummor används ofta för att kunna följa utvecklingen av antal döda 
månad för månad utan att störas av den säsongsvariation som förekommer. Varje 
månad beräknas summan av utfallen de senaste tolv månaderna, på så sätt får man 
bort säsongseffekterna. En nackdel med rullande årssummor är att det tar lång tid 
innan förändringar syns eftersom man har med data som är upp till 11 månader 
gamla. Rullande årssummor av antal dödade och antal dödsolyckor december 
1994–december 2004 visas i Figur 7. 
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Figur 7 Rullande årssummor av antal dödade och antal dödsolyckor. Värdet i 
december månad varje år markeras med svarta symboler. 

 
När man skapar rullande årssummor införs ett starkt tidsberoende i serien 
eftersom värden från närliggande tidpunkter till stor del bygger på samma data. 
Det här beroendet visar sig i seriens autokorrelationer som diskuterades i kapitel 
2.1.1.2. Det är därför svårt att konstruera och tolka kontrolldiagram för rullande 
årssummor. I det här kapitlet föreslås en alternativ metod som bygger på 
prognoser utifrån ARIMA-modeller. ARIMA står för AutoRegressive Integrated 
Moving Averages och beskrivs kortfattat nedan, för en fullständig beskrivning, se 
till exempel Makridakis et al. (1998) eller Brockwell & Davis (2002). Som 
tidigare har data från perioden 1994–2004 använts för beräkningarna. Det betyder 
att den första årssumman är från december 1994. 

  
2.2.1 ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Averages) 
De grundläggande beståndsdelarna i en ARIMA-modell betecknas AR(p) och 
MA(q). AR(p) är en autoregressiv modell där värdet av tidsserien i tidpunkt t, Yt, 
beror på värden vid tidigare tidpunkter. I sin enklaste form, AR(1), kan modellen 
skrivas som 

ttt YY εφφ ++= −110  (10) 
där 0φ  och 1φ  är modellparametrar och εt är en variabel som beskriver 
slumpmässiga avvikelser från modellvärdet. 

MA(q) är en modell av tidigare slumpmässiga avvikelser, εt. En MA(1) kan 
skrivas som 

110 −−+= tttY εθεθ  (11) 
där Yt och εt definieras som i (10) och θ0 och θ1 är modellparametrar. 
Parametrarna p och q beskriver antal tidigare värden och antal tidigare 
slumpmässiga avvikelser som tas med i respektive modell.

De två modellerna AR(p) och MA(q) kan kombineras till en ARMA(p,q)-
modell. ARMA-modeller kan dock endast anpassas till en stationär tidsserie, 
vilket bland annat innebär att den inte får innehålla trend eller säsongsvariation. 
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Problemet med en trend i tidsserien går i många fall att lösa genom 
differentiering. Differentiering på avstånd 1 innebär att man bildar en ny variabel, 
Xt = Yt – Yt-1, som består av differensen mellan ett värde och närmast föregående 
värde. Om trenden inte är borta kan man upprepa differentieringen. En 
ARIMA(p,d,q) betecknar en modell där serien differentierats d gånger.  

Slutligen kan det också förekomma beroenden mellan säsongsvärden. Till 
exempel att värdet för januari ett år beror på värdet i januari ett eller flera år bakåt 
i tiden. Detta hanteras som AR och MA modeller för säsongerna med 
ordningsparametrar P respektive Q. 

Sätter man ihop alla delar ovan fås en modell som brukar betecknas 
ARIMA(p,d,q)x(P,D,Q)s där parametrarna i den första parentesen hänger ihop 
med icke-säsongsdelen i modellen och parametrarna i den andra parentesen 
hänger ihop med säsongsdelen. Index s betecknar antal perioder per säsong och D 
beskriver ordningen av eventuell säsongsdifferens. Om s = 12 och D = 1 är det en 
differentiering av ordning 12 av den ursprungliga serien. 
 
2.2.1.1 Anpassning 
ARIMA-modeller med olika parameteruppsättning ger upphov till olika utseende 
på autokorrelationsfunktionen. Denna kan därför utnyttjas för att hitta en lämplig 
modell. I Figur 8 visas autokorrelationer som beräknats för data från perioden 
december 1994–december 2004. Mönstret i diagrammet är svårtolkat, 
korrelationerna avtar relativt långsamt vilket skulle kunna tyda på en trend i 
serien. På grund av detta jämfördes modeller med och utan differentiering och 
jämförelsen visade att anpassningen inte blev bättre efter differentiering. Slutligen 
valdes en ARIMA(1,0,0)x(0,0,1)12. Ett diagram över autokorrelationer för 
residualerna från den anpassade ARIMA modellen visas i Figur 9. Det visar inget 
tecken på att innehålla något annat än slumpmässig variation vilket tyder på en 
bra modellanpassning.  
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Figur 8 Autokorrelationer för rullande årssummor av antal omkomna personer, 
data från perioden december 1994–december 2004. De streckade röda linjerna 
markerar konfidensintervall runt värdet 0 med konfidensgrad 95 %. 
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Figur 9 Autokorrelationer för residualer från modellen ARIMA(1,0,0)x(0,0,1)12. 
 
Den allmänna formen för en ARIMA(1,0,0)x(0,0,1)12 är 

 
tttt YY εεφφ +Θ−+= −− 121110   (12) 

 
Om modellparametrarna, 110 och  , , Θφφ , ersätts med skattade värden fås den 
anpassade modellen 
 

tttt YY εε +−+= −− 121 88.096.012.21  (13) 
 
Det förväntade antalet dödade en viss tidsperiod beror alltså dels på antal dödade 
en period innan, dels på avvikelsetermen 12 perioder bakåt i tiden, εt-12. Det senare 
beroendet kan förklaras med att den rullande årssumman beräknas genom att 
värdet 12 månader bakåt i tiden, Xt-12, ersätts med värdet den aktuella 
tidsperioden, Xt. Om Xt-12 exempelvis var ovanligt lågt är det troligt att det ersätts 
med ett högre värde vilket ger ett högre värde på årssumman. Att skattningen av 
parametern  ligger nära värdet 1 visar det som också kunde ses i 
autokorrelationsdiagrammet (Figur 8), nämligen att det är svårt att avgöra om 
serien innehåller en trend eller inte.  

1Θ

Modell (13) kan nu användas för att göra prognoser och beräkna prognos-
intervall. Dessa beräkningar är relativt besvärliga att sätta sig in i och kommer inte 
att behandlas här. Den intresserade läsaren hänvisas till Brockwell & Davis 
(2002). Prognoser med tillhörande prognosintervall kallas i fortsättningen för 
prognosdiagram. Om sådana prognosdiagram skapas för ett helt kalenderår kan de 
tolkas på liknande sätt som kontrolldiagrammen. Om utfallet en månad hamnar 
utanför prognosintervallen tyder det på att tidsserien avviker från tidigare 
mönster. 
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3 Resultat 
I det här kapitlet presenteras underlag till kontroll- och prognosdiagram för år 
2005. Dessutom visas diagram där historiska data har lagts in som demonstration 
av hur diagrammen fungerar i olika situationer. Motsvarande kontroll- och 
prognosdiagram för dödsolyckor presenteras i bilaga 4. 

 
3.1 Kontrolldiagram 
I Tabell 2 visas mittvärde, undre och övre kontrollgränser för dels enskilda 
månadsvärden, dels totalt utfall från årets början. Värdena är beräknade enligt 
kapitel 2.1.2 och baseras på data för antal dödade år 1994–2004. 

 
Tabell 2 Underlag till kontrolldiagram för antal dödade. Mittvärde, undre och 
övre gräns för enskilda månadsvärden respektive totalt utfall från årets början 
presenteras. 

 Enskilda månadsvärden Totalt utfall från årets början 

Månad Mittvärde Undre 
gräns 

Övre 
gräns 

Mittvärde Undre 
gräns 

Övre 
gräns 

januari 35 23 47 35 23 47 
februari 35 23 47 70 53 87 
mars 34 22 46 104 83 125 
april 36 24 49 140 116 165 
maj 44 29 59 185 156 213 
juni 48 32 65 233 200 266 
juli 56 37 75 288 250 327 
augusti 56 37 76 345 302 388 
september 44 29 59 388 343 434 
oktober 44 29 60 433 385 481 
november 47 31 63 480 429 530 
december 46 30 62 526 473 579 

 
 
3.1.1 Kontrolldiagram med data från period 1994–2004 och  

1988–1993 
I Figur 10 visas kontrolldiagram för enskilda månadsvärden där data från  
1994–2004 prickats in. Mittvärde, undre och övre kontrollgränser är samma som i 
Tabell 2. 
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Figur 10 Kontrolldiagram för enskilda månadsvärden. Kontrollgränserna 
baseras på data från 1994–2004 och för varje månad är värden från denna 
period inprickade i diagrammet. För värden utanför kontrollgränserna anges det 
år värdet kommer ifrån. 

 
Totalt har sex värden hamnat utanför kontrollgränserna, vilket ligger nära det 
förväntade antalet för ett kontrolldiagram med konfidensgrad 95 procent. De sex 
värdena är utspridda över hela perioden och det förekommer inte någon 
sammanhängande period med flera extrema värden efter varandra. 

Motsvarande diagram för ackumulerat utfall under året visas i Figur 11. Här 
ses att utfallet under juni till augusti 2002 ligger över den övre kontrollgränsen. 
Det var alltså ovanligt många dödade under detta år fram till och med augusti. 
Relativt låga värden resten av året gjorde att det totalt sett inte blev något extremt 
värde för hela året. Man kan också se att antal dödade under de fem första 
månaderna år 2000 var ovanligt högt även om inget enskilt månadsvärde låg 
utanför kontrollgränserna (Figur 10). 
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Figur 11 Kontrolldiagram för totalt utfall från årets början. Kontrollgränserna 
baseras på data från 1994–2004 och för varje månad är värden från denna 
period inprickade i diagrammet. För värden utanför kontrollgränserna anges det 
år värdet kommer ifrån. 

 
Som jämförelse till ovanstående diagram, som innefattar en period av stabila 
värden, visas kontrolldiagram med data från en period med en kraftig nedgång av 
antal dödade. Perioden som visas är 1988–1993 och det är främst under 1993 som 
nedgången sker (Figur 3). Kontrolldiagrammens gränser baseras på data från 
1981–1988 och kan ses i Figur 12 och Figur 13. 
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Figur 12 Kontrolldiagram för enskilda månadsvärden. Kontrollgränserna 
baseras på data från 1981–1988 och för varje månad är värden från 1988–1993 
inprickade i diagrammet. För värden utanför kontrollgränserna anges det år 
värdet kommer ifrån. 
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Figur 13  Kontrolldiagram för totalt utfall från årets början. Kontrollgränserna 
baseras på data från 1981–1988 och för varje månad är värden från 1988–1993 
inprickade i diagrammet. För värden utanför kontrollgränserna anges det år 
värdet kommer ifrån. 
 
Nedgången under 1993 avspeglas i båda diagrammen. I Figur 12 är fyra enskilda 
månadsvärden under den undre kontrollgränsen och i Figur 13 syns nedgången 
från och med augusti. Under 1989 visade endast december ett enskilt extremt 
värde. I kontrolldiagrammet för ackumulerade värden ser man dock att hela året 
uppvisade ett ovanligt högt värde. 
 
3.2 Prognosdiagram för rullande årsvärden 
I Tabell 3 visas prognos samt undre och övre prognosgräns för rullande 
årssummor år 2005. Alla värden baseras på beräkningar utifrån modell (13) och 
data från perioden december 1994–december 2004. 

 
Tabell 3 Underlag till prognosdiagram för antal dödade. Prognos för 2005 samt 
undre och övre gräns för rullande årssummor presenteras. 
 Prognos Undre gräns Övre gräns

januari 501 485 516 
februari 505 483 526 
mars 513 487 539 
april 514 485 544 
maj 519 487 551 
juni 505 471 540 
juli 514 478 551 
augusti 514 476 552 
september 517 477 557 
oktober 514 473 556 
november 528 486 571 
december 531 487 575 
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3.2.1 Prognosdiagram för data från period 1996–2004 respektive 
1988–1993 

Nedan visas prognosdiagram för de två perioderna 1996–2004 och 1988–1993 
(Figur 14 och Figur 15). Prognoser för ett år framåt beräknas i början på varje 
kalenderår och man kan sedan följa om det verkliga utfallet håller sig inom 
prognosgränserna eller inte. Prognosdiagrammet för perioden 1996–2004 baseras 
på modell (13) och år 1996 är det första året det är möjligt att göra prognoser för 
eftersom tidsserien börjar december 1994. Prognosdiagrammet för 1988–1993 
baseras på en modell som anpassats till data från december 1981–december 1993. 
Den anpassade modellen är en ARIMA(0,1,0)x(0,0,1)12.  
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Figur 14 Prognosdiagram för rullande årssummor perioden 1996–2004. 
Baseras på modell (13). 
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Figur 15 Prognosdiagram för rullande årssummor perioden 1988–1993. 
Baseras på en ARIMA(0,1,0)x(0,0,1)12 som anpassats till data från december 
1981–december 1993. 
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De två prognosdiagrammen visar resultat som i stort sätt överensstämmer med 
kontrolldiagrammen i kapitel 3.1.1. I Figur 14 utmärker sig år 2002 där fyra 
värden i rad hamnar över prognosgränsen. Om man jämför diagrammen i Figur 
13 och Figur 15 kan man dock se att prognosdiagrammet för rullande årssummor 
ger utslag två månader senare år 1989 och en månad senare år 1993 jämfört med 
kontrolldiagrammen för ackumulerade månadsvärden. Detta illustrerar den tröghet 
som finns inbyggd i rullande årssummor. 
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4 Diskussion 
Kontrolldiagram är ett värdefullt verktyg när det gäller att säkerställa kvaliteten i 
till exempel tillverkningsprocesser. Avvikande värden ger en indikation på att 
någonting i processen är fel och bör justeras. I den här rapporten beskrivs hur 
kontrolldiagram kan användas för att underlätta tolkningen av den månadsvisa 
uppföljningen av antal dödade och antal dödsolyckor i vägtrafiken. En alternativ 
metod, som här kallas prognosdiagram, har också tagits fram och tillämpats på 
rullande årssummor. 

Två olika kontrolldiagram har konstruerats, ett för utfallet varje månad och ett 
för totalt utfall från årets början. Diagrammen kompletterar varandra och kan med 
fördel användas ihop för att ge en mer fullständig bild av utvecklingen. 
Kontrolldiagram för enskilda månadsvärden visar om utfallet en viss månad är 
ovanligt högt eller lågt. Även om inga enskilda månader påvisar någon avvikelse 
kan dock det totala utfallet under samma period vara ovanligt högt eller lågt. 
Dessa avvikelser fångas upp i kontrolldiagrammen för ackumulerat utfall. 

Tyngdpunkten i det här arbetet har legat på att ta fram kontrolldiagrammen 
snarare än på den underliggande modellen. Vi har använt oss av en relativt enkel 
multiplikativ komponentmodell och antagit normalfördelade residualer. Det finns 
givetvis en rad andra modeller som kan och har använts för att modellera 
olycksdata. Ofta utgår man ifrån att antal olyckor är poissonfördelade och 
använder modeller som tar hänsyn till detta, till exempel poissonregression. En 
egenskap hos poissonfördelningen är att väntevärdet och variansen är lika stora. 
Om man istället tittar på antal dödade stämmer inte detta utan variansen blir i 
regel större än väntevärdet, det kallas ibland överspridning, och man får anpassa 
modellerna efter detta (se t.ex. Danielsson, 1999). I komponentmodellen finns 
inga sådana restriktioner, där kan det förekomma att väntevärdet är större än 
variansen. Modellen visar sig dock ge tillfredsställande resultat när historiska data 
prickas in i kontrolldiagrammen. Vi har därför inte sett det nödvändigt att använda 
en mer komplicerad modell. 

Rullande årssummor används ibland för att studera olycksutvecklingen. 
Fördelen med dessa är att man blir av med säsongsvariationen och att tillfälliga 
avvikelser inte får så stor betydelse. En nackdel är att det tar lång tid innan 
faktiska förändringar syns. Prognosdiagrammen som skapats för de rullande 
årssummorna baseras på ARIMA-modeller som anpassats till tidsserierna. I början 
av varje kalenderår beräknas prognoser och prognosintervall för hela året. Om de 
verkliga utfallen hamnar utanför prognosintervallen tolkas det som en förändring 
av det tidigare mönstret. 

Kontroll- och prognosdiagrammen är inte direkt jämförbara. När det gäller 
kontrolldiagrammen jämför man med historiska data från en relevant 
jämförelseperiod. I prognosdiagrammen utnyttjar man också historiska data men 
prognoserna påverkas framförallt av aktuella värden vilket gör dessa diagram mer 
känsliga för tillfälliga upp och nergångar i tidsserien. Kontrolldiagram lämpar sig 
bäst för en period med ganska stabila data medan prognosdiagram kan användas 
för alla tidsserier som går att beskriva med en ARIMA-modell.  
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Grunddata 
Tabell 4 Antal dödade per månad. 

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Summa

1977 72 62 62 67 83 105 93 94 91 97 113 92 1031 
1978 85 78 69 74 80 93 109 98 86 83 112 67 1034 
1979 58 52 55 60 75 105 66 84 80 95 103 93 926 
1980 71 40 57 47 81 75 89 71 78 74 71 94 848 
1981 56 50 38 46 73 63 103 78 53 85 85 54 784 
1982 41 41 64 40 52 70 107 74 87 44 76 62 758 
1983 63 39 65 50 57 74 75 77 67 67 67 78 779 
1984 67 50 32 41 76 94 65 71 78 96 55 76 801 
1985 64 34 55 52 75 93 83 71 77 75 72 57 808 
1986 41 58 51 52 68 92 77 87 77 82 87 72 844 
1987 42 57 42 47 67 77 92 65 66 71 75 86 787 
1988 43 51 40 50 59 74 86 95 63 73 102 77 813 
1989 63 46 61 61 72 94 94 59 69 84 93 108 904 
1990 54 59 51 60 61 81 79 63 45 66 84 69 772 
1991 59 58 52 49 58 60 95 65 64 58 65 62 745 
1992 47 55 47 46 61 110 88 65 61 53 57 69 759 
1993 63 47 30 52 67 60 56 56 43 63 45 50 632 
1994 39 29 21 31 41 53 58 58 39 50 62 64 545 
1995 44 27 34 30 32 49 55 65 48 45 59 43 531 
1996 26 32 33 41 45 44 59 52 49 42 37 48 508 
1997 41 45 31 30 43 38 53 52 37 42 48 47 507 
1998 46 34 24 37 46 33 59 58 37 44 34 40 492 
1999 38 38 36 31 41 48 58 51 50 46 56 43 536 
2000 39 38 39 44 55 40 41 68 42 53 56 50 565 
2001 26 36 43 41 51 43 65 47 67 52 44 36 551 
2002 39 41 42 36 50 66 59 60 32 36 39 32 532 
2003 31 29 36 41 43 55 55 54 42 39 42 62 529 
2004* 25 31 26 36 40 65 46 57 41 48 31 45 491 
2004** 25 29 26 36 37 64 45 57 39 47 29 46 480 
* Preliminära siffror 
** Definitiva siffror 

VTI rapport 513  



Bilaga 1 
Sid 2 (2) 

 

Tabell 5 Antal dödsolyckor per månad. 

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Summa

1977 59 56 51 59 76 92 84 87 86 85 103 84 922 
1978 80 68 59 68 72 85 92 93 79 73 103 62 934 
1979 46 45 49 54 66 90 62 75 73 87 93 80 820 
1980 64 36 46 44 69 69 83 60 69 69 62 84 755 
1981 49 45 35 44 65 55 87 64 49 75 75 50 693 
1982 35 39 54 37 50 60 92 70 77 41 67 59 681 
1983 57 38 55 42 56 72 69 71 53 65 62 66 706 
1984 55 42 29 39 69 86 62 65 69 82 51 68 717 
1985 55 30 43 41 67 69 70 64 73 69 64 50 695 
1986 40 48 37 46 54 84 70 79 71 69 81 69 748 
1987 35 46 39 44 61 72 81 61 63 67 69 79 717 
1988 40 47 36 41 57 66 78 79 56 66 91 65 722 
1989 58 42 51 51 67 84 76 53 67 71 78 92 790 
1990 53 52 49 50 56 76 74 57 42 60 73 62 704 
1991 52 50 49 45 53 57 79 56 61 54 58 53 667 
1992 46 51 30 43 54 95 71 59 57 49 51 61 667 
1993 55 46 28 48 64 52 50 48 41 55 43 43 573 
1994 33 29 20 27 39 47 54 46 38 43 55 53 484 
1995 38 24 29 28 27 46 51 62 43 38 56 36 478 
1996 25 32 32 39 41 40 51 45 38 37 34 45 459 
1997 35 39 30 28 37 34 50 48 37 40 42 39 459 
1998 41 33 23 34 43 31 51 50 35 42 33 35 451 
1999 29 30 33 27 37 41 51 48 44 43 50 39 472 
2000 32 38 36 42 48 36 37 61 40 48 46 46 510 
2001 25 34 36 34 41 38 59 43 55 45 40 29 479 
2002 29 38 33 31 46 52 52 54 29 35 32 31 462 
2003 25 25 29 37 35 45 48 49 41 36 38 52 460 
2004* 21 28 23 30 37 55 38 51 36 43 27 41 430 
2004** 22 27 24 31 34 55 39 53 37 41 26 41 430 
* Preliminära siffror 
** Definitiva siffror 
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Komponentuppdelning 
Komponentuppdelning kan göras på flera olika sätt men grundidén är att särskilja 
de tre komponenterna säsong, trend och slump från varandra och skatta dess 
storlek. Här beskrivs den metod som använts för att ta fram resultaten i denna 
rapport. 

Komponentuppdelningen genomförs i tre steg vilka illustreras för den 
multiplikativa modellen 
 

tttt TSY ε= , t = 1, ..., N (I.1) 
 
där Yt är observerade värden, St är säsongsindex, Tt betecknar trend, εt är en 
slumpvariabel med väntevärde 1 och varians  och N är totalt antal värden i 
serien. Slumpvariabeln antas vara oberoende av S

2
εσ
t och Tt. Beräkningarna gäller för 

en serie med månadsvärden som innehåller fixa säsongseffekter. 
 
 
Steg 1 – beräkning av säsongsindex 
 
För en serie med 12 perioder per säsong bestäms först en preliminär 

trenduppskattning som det viktade medelvärdet ∑
−=

+=
6

612
1

i
itit YcX  där ci = 0.5 för i 

= -6, 6 och ci = 1 för övriga i. Därefter bildas kvoten Zt = Yt / Xt. För varje 

kalendermånad m beräknas ojusterade säsongsindex, ∑
=

=
mt

t
m

m Z
n

OS
12mod

1 , där nm är 

antal värden för kalendermånad m; t mod 12 betyder resten av t efter division med 
12 och används här för att skilja ut månad m. Säsongsindexen skattas slutligen 
som  
 

OSOSS mm /ˆ =   (I.2) 
 
vilket är en normering av de ojusterade säsongsindexen så att medelvärdet över 

årets månader blir 1, ∑
=

=
12

112
1

m
mOSOS . 

 
Steg 2 – trenduppskattning 
 
Först skapas en säsongsrensad serie 
 
YSt = Yt / ,  (I.3) 12mod

ˆ
tS

 
Trenden skattas sedan som ett glidande medelvärde,  
 

∑
−=

++
=

r

ri
itt YS

r
T

12
1ˆ   (I.4) 
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Antal termer, r, bestäms från fall till fall. Om serien är stabil och inte visar några 
tecken på upp eller nedgångar kan trenden ersättas med en konstant som beräknas 
som medelvärdet av alla termer i den säsongsrensade serien. 
 
Steg 3 – bestämning av slumpvariabelns egenskaper 
 
Låt et beteckna slumpvariabelns (εt) utfall vid tidpunkt t. Dessa utfall bestäms nu 

som 
tt

t
t TS

Y
e ˆˆ

12 mod 

= . I en multiplikativ modell är slumpvariabelns väntevärde E(εt) 

= 1. Skattningen av variansen  betecknas s2
tε

σ 2 och beräknas enligt 
 

(∑
=

−
−

=
N

t
t ee

N
s

1

22

1
1 )  (I.5) 

 
där N är totalt antal värden i serien. 
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Härledning av kontrolldiagram 
Kontrolldiagrammen består av ett mittvärde och en undre och övre gräns och kan 
skrivas på följande allmänna form 
 

)()( tt ZVLZE ±  
 

där Zt är den process som man vill kontrollera och L är en konstant som beror dels 
på processens fördelning, dels på vilken konfidensgrad som önskas. Processens 
väntevärde och varians tillsammans med konstanten L definierar alltså 
kontrolldiagrammet. Nedan bestäms dessa värden dels för enskilda månadsvärden, 
dels för ackumulerade månadsvärden från årets början. 
 
Enskilda månadsvärden 
 
Låt Yt beteckna tidsserien av månadsvärden och antag att processen genereras från 
den multiplikativa modellen ttt TSY ε=  med samma egenskaper som (I.1) i Bilaga 
2. 

I fortsättningen betraktas serien för varje enskild kalendermånad m, m = 1, ..., 
12. Tidsserien av observerade värden månad m betecknas  och säsongsindexen 
som S

mt
Y

m. 
 
Väntevärde och varians för  kan nu skrivas som: 

mt
Y

TSTESTSEYE mtmtmt mmm
=== )()()( εε

22222 )()()( εσεε TSVTSTSVYV mtmtmt mmm
===  

 
Observera att variansen för slumpvariabeln 

mt
ε  antas vara lika stor för varje 

kalendermånad. För att bestämma värdet på L antas att tε  kan approximeras med 
en normalfördelning. Ett intervall med konfidensgrad 0.95 fås om L = 1.96, för 
enkelhets skull används dock L = 2. Ovanstående resonemang leder till följande 
kontrolldiagram 
 
 
Mittlinje för månad m: TSYE mtm

=)(  

Undre gräns för månad m: εσTSTSYVLYE mmtt mm
2)()( −=−  

Övre gräns för månad m: εσTSTSYVLYE mmtt mm
2)()( +=+  

 
 
Ackumulerade månadsvärden från årets början 
 
Låt  beteckna serien av ackumulerade värden från respektive års början till 
och med månad M, 

Mt
X

 

∑
=

=
M

m
tt mM

YX
1

. 
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Härledning av väntevärde och varians för :  

Mt
X

∑∑∑∑
====

====
M

m
m

M

m
tm

M

m
tm

M

m
tt TSTESTSEYEXE

mmmM
1111

)()()()( εε  

 

∑∑∑∑
====

====
M

m
m

M

m
tm

M

m
tm

M

m
tt TSVTSTSVYVXV

mmmM
1

222

1

22

11

)()()()( εσεε  

 
Härledningen av  förutsätter att successiva månadsvärden är oberoende, 
vilket verkar vara uppfyllt för den tidsserie som utnyttjats i den här rapporten 
(Figur 4). 

)(
Mt

XV

 
På samma sätt som ovan bildas nu kontrolldiagram för ackumulerat månadsutfall 
till och med månad M. 
 

Mittvärde:   ∑
=

M

m
mTS

1

Undre gräns: ∑∑
==

−
M

m
m

M

m
m TSTS

1

222

1
2 εσ  

Övre gräns: ∑∑
==

+
M

m
m

M

m
m TSTS

1

222

1

2 εσ  
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Kontroll- och prognosdiagram för antal döds-
olyckor 
Här presenteras kontroll- och prognosdiagram för dödsolyckor. Nedanstående 
tabeller och figurer motsvarar de som presenterats för antal dödade i kapitel 3. 
 
Tabell 6 Underlag till kontrolldiagram för antal dödsolyckor. Mittvärde, undre 
och övre gräns för enskilda månadsvärden respektive totalt utfall från årets 
början presenteras. 

 Enskilda månadsvärden Totalt utfall från årets början 

Månad Mittvärde Undre 
gräns 

Övre 
gräns 

Mittvärde Undre 
gräns 

Övre 
gräns 

januari 30 20 39 30 20 39 
februari 32 22 42 62 48 76 
mars 30 20 40 92 75 109 
april 33 22 43 124 104 145 
maj 39 26 52 163 140 187 
juni 42 28 55 205 178 233 
juli 50 34 66 255 224 287 
augusti 50 34 66 306 270 341 
september 40 27 52 345 307 383 
oktober 40 27 53 385 345 426 
november 42 28 55 427 385 470 
december 40 27 53 468 423 512 
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Figur 16 Kontrolldiagram för enskilda månadsvärden. För varje månad är 
värden från 1994–2004 inprickade. För värden utanför kontrollgränserna anges 
det år värdet kommer ifrån. 
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Figur 17 Kontrolldiagram för totalt utfall från årets början. För varje månad är 
värden från 1994–2004 inprickade. För värden utanför kontrollgränserna anges 
det år värdet kommer ifrån. 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

A
nt

al
 d

öd
so

ly
ck

or

1993

19891992

1993

1993
1993

1988

1990

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

1993

 
Figur 18 Kontrolldiagram för enskilda månadsvärden. För varje månad är 
värden från 1988–1993 inprickade. För värden utanför kontrollgränserna anges 
det år värdet kommer ifrån. Kontrolldiagrammens gränser baseras på data från 
1981–1988. 
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Figur 19 Kontrolldiagram för totalt utfall från årets början. För varje månad är 
värden från 1988–1993 inprickade. För värden utanför kontrollgränserna anges 
det år värdet kommer ifrån. Kontrolldiagrammens gränser baseras på data från 
1981–1988. 

 
 

Tabell 7 Underlag till prognosdiagram för antal dödade. Prognos, undre och 
övre gräns för rullande årssummor. 

 Prognos Undre gräns Övre gräns

januari 439 426 452 
februari 443 425 461 
mars 451 429 472 
april 454 430 479 
maj 457 430 484 
juni 447 417 476 
juli 458 427 489 
augusti 458 426 491 
september 463 429 497 
oktober 461 426 496 
november 474 438 511 
december 475 438 513 
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Figur 20 Prognosdiagram för rullande årssummor perioden 1996–2004. Baseras 
på en ARIMA(1,0,0)x(0,0,1)12 som anpassats till data från perioden december 
1994–december 2004. 
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Figur 21 Prognosdiagram för rullande årssummor perioden 1988–1993. Baseras 
på en ARIMA(0,1,0)x(1,0,0)12 som anpassats till data från december 1981–
december 1993. 
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