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Sammanfattning 

 

Uppsatsen behandlar möjligheten att konstruera en statistisk modell för att skatta förbrukning 

av el och trädbränsle hos arbetsställen med 10–49 anställda. De aktuella arbetsställena tillhör 

mineralutvinning och tillverkning (bransch B och C). Uppdraget gavs av Statistiska 

centralbyrån (SCB) och avsikten var att undersöka möjligheten att minska kostnaderna för 

den totalundersökning som idag utförs på samtliga arbetsställen inom bransch B och C. Den 

modell som utformats är en tvåstegsprocedur med en robust regression som första steg och en 

linjär mixed modell som andra steg. Datamaterialet som modellen baseras på är tidigare års 

totalundersökningar. För den totala användningen var de predikterade värdena från modellen 

så pass nära de faktiska värdena, att modellen anses lovande. 
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1 Inledning/Bakgrund 

 

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen en totalundersökning av industrins 

energianvändning som omfattar mineralutvinning och tillverkning (bransch B och C i Svensk 

näringsgrensindelning SNI 2007). Undersökningen kallas Industrins energianvändning eller 

ISEN (Arvidsson 2016). Målpopulationen för ISEN är samtliga arbetsställen inom bransch B 

och C. För rampopulationen infördes en ”cut-off” gräns vid tio anställda. Alltså är 

inklusionssannolikheten (π) noll för arbetsställen med färre än tio anställda, och π = 1 för 

arbetsställen med tio eller fler anställda. 

 

Merparten av energianvändningen ligger hos ett fåtal stora arbetsställen (arbetsställen med 

fler än 50 anställda) och energianvändningen hos de mindre arbetsställena (arbetsställen med 

10–49 anställda) står endast för ungefär 9 % av den totala energianvändningen (Villner 2016 

s. 20). Det är samma anledning till att cut-off gränsen införts vid tio anställda; de 

arbetsställena bidrar med en mycket liten mängd av energianvändningen. I nuläget beräknas 

alltså energianvändningen baserat på de arbetsställen med tio anställda eller fler, vilket 

illustreras i ekvation 1. 

𝑡𝑦 = ∑ 𝑦𝑘 = ∑ 𝑦𝑘

𝑘 ∈𝑎>49𝑘 ∈𝑈

+ ∑ 𝑦𝑘

𝑘 ∈ 𝑎<50

≈ ∑ 𝑦𝑘

𝑘 ∈𝑎>49

+ ∑ 𝑦𝑘

𝑘 ∈9<𝑎<50

(1) 

I ekvation 1 är ty den totala energianvändningen, yk är användningen för ett givet arbetsställe 

och a är antalet anställda för arbetsställen. 

 

Ramen utgörs till största delen av arbetsställen med färre än 50 anställda. Dessa arbetsställen 

bidrar dock med en liten andel av den totala energianvändningen (Villner 2016 s. 20). Enligt 

Arvidsson1 är gruppen dessutom kostsam att undersöka då mindre arbetsställen dels i högre 

grad rapporterar felaktiga uppgifter, vilket ger upphov till mätfel dels oftare väljer att inte 

svara på enkäten, jämfört med större industrier, vilket ger upphov till bortfallsfel. Dessa fel 

kan ge upphov till systematiska fel i skattningen. En lösning, som denna uppsats syftar till att 

pröva, är om den mindre gruppen med tio till femtio anställda kan modellskattas istället för att 

undersökas. Alltså att π = 0 för samtliga arbetsställen med färre än 50 anställda. Om det är 

                                                 
1 Mattias Arvidsson ämnesstatistiker Statistiska centralbyrån, möte den 15 Maj 2017. 
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möjligt skulle, enligt Arvidsson2, både kostnaderna samt uppgiftslämnarbördan minska 

avsevärt. Parametern som ska skattas för en sådan modell blir då den totala 

energianvändningen, ty, vilken är summan av samtliga arbetsställens energianvändning. 

Arbetsställena delas in i grupper baserat på tresiffriga SNI-grupper där varje SNI-grupp 

skattas separat. Estimatorn för totalen i (1) blir då 

�̂�𝑦 = ∑ 𝑦𝑘

𝑘 ∈𝑎>49

+ ∑ �̂�𝑘;𝑠𝑛𝑖

𝑘 ∈9<𝑎<50

 (2) 

där t̂y är den skattade totala energianvändningen för både bransch B och C, yk är 

användningen för ett givet arbetsställe, t̂k;sni är den totala skattade användningen inom varje 

SNI-grupp och a är antalet anställda på arbetsställen. Det antas att de mindre arbetsställenas 

energianvändning i viss mån följer de större. Därför används energianvändningen från de 

större arbetsställena, vilka fortfarande ska totalundersökas, för att skatta energianvändningen 

hos de mindre arbetsställena. 

 

Syftet med denna uppsats var att konstruera en statistisk modell för skattning av 

energianvändning hos arbetsställen med 10–49 anställda. Energianvändningen begränsades 

till el- och trädbränsleanvändning på grund av tidsaspekten. Till stöd för syftet formulerades 

följande frågeställning; går det att skatta el- och träbränsleanvändning för arbetsställen med 

10–49 anställda, baserat på användningen för arbetsställen med fler än 50 anställda? 

 

I uppsatsen nämns SNI-kod samt SNI-grupp. Med SNI-kod menas vilken två- eller tresiffrig 

SNI-kod som ett arbetsställe har. Med SNI-grupp menas samtliga arbetsställen som tillhör en 

viss SNI-kod. 

 

Denna uppsats börjar med att presentera tidigare arbeten inom området följt av den metod 

som används i uppsatsen. Vidare presenteras den data som användes för att sedan knytas ihop 

med metoden i modellavsnittet. Efter modellen följer resultaten. Resultaten är uppdelade så 

att först kommer elförbrukningen, sedan trädbränsleförbrukningen. Efter resultaten följer 

slutsatser, felkällor och diskussion. Sist i uppsatsen ligger referenslista och bilagor. 

                                                 
2 Mattias Arvidsson ämnesstatistiker Statistiska centralbyrån, möte den 15 Maj 2017. 
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2 Tidigare studier 

 

Tidigare har ett liknande arbete genomförts i syfte att modellskatta arbetsställen med färre än 

tio anställda, baserat på arbetsställen med 10–19 anställda. Studien utgick från Lilla industrins 

energianvändning (LISEN), vilket är en totalundersökning som genomfördes på arbetsställen 

med färre än tio anställda, i vilken framkom att en tvåstegsprocedur med första steg en 

regression och andra steg en linjär mixed modell gav bra skattningar (Villner 2016). För mer 

information om den tidigare studien, se bilaga 3. Den modell som togs fram för LISEN ligger 

till grund för det arbete som denna uppsats behandlar.  

 

3 Metod 

 

Denna uppsats baseras på den modell som togs fram för LISEN. Den modell som där 

användes för att skatta energianvändningen 

𝑡𝑦;𝑙𝑖𝑡𝑒𝑛 = ∑ 𝑡𝑘;𝑠𝑛𝑖

𝑘 ∈ 𝑎<10

(3) 

var en tvåstegs procedur med första steget en robust regression och andra steget en linjär 

mixed modell (LMM). LMM har till uppgift att ”dra ihop” över- och underskattningar och på 

så sätt komma närmare de faktiska värdena. Detta arbete använde samma procedur för 

skattning av energianvändning dels för att det är en beprövad metod som har gett bra resultat 

dels för att undersöka om modellen även fungerar för att erhålla bra modellskattningar av 

arbetsställen med 10–49 anställda. 

 

Gruppen 10–49 anställda som skattas kommer det inte att insamlas data från, därför är tk;sni 

okänd. En uppräkningsfaktor skapades som proxy till tk;sni enligt: 

𝑦𝑠𝑛𝑖 =
𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑛𝑖

𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑛𝑖
∗ 𝑀𝑊ℎ𝑆𝑡𝑜𝑟𝑠𝑛𝑖 (4) 

där ysni är uppräkningsfaktorn, MWhStorsni är elförbrukning för gruppen 50–350 anställda, 

aliten sni är antalet anställda i gruppen 10–49 anställda och astor sni är antalet anställda i gruppen 

50–350 anställda. Detta var den uppräkningsfaktor som gav bäst resultat i skattningen av 
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energianvändningen för arbetsställen med färre än 10 anställda (Villner 2016). I regressionen 

användes värdena från uppräkningsfaktorn som responsvariabel. Regressionen ställdes upp 

enligt följande:  

𝑌𝑠𝑛𝑖 = 𝛽0 + ∑𝛽𝑖𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 (5) 

där Ysni är responsvariabeln, β0 är interceptet, Xi är förklaringsvariabler, βi deras effekter och 

εi är den kvarstående oförklarade variationen. De predikterade värdena från regressionen, �⃗� ̂𝑖, 

sparades till LMM. Det finns tre krav på residualerna hos en regression som måste uppfyllas 

om modellen ska kunna uppfattas som bra. Enligt Løvås (2004, s. 282) är dessa krav följande: 

1. σε konstant och oberoende av X  

2. ε1 ,…, εN oberoende av varandra 

3. εi ~ N (0, σ) 

 

Då det förekom extremvärden (outliers) i datamaterialet samt att det antogs förekomma 

heteroskedasticitet, valdes en robust regression. Den estimationsmetod som användes i 

regressionen var least trimmed squares (LTS), vilken bättre identifierar eventuella avvikande 

värden jämfört med ordinary least squares (OLS). Med avvikande värden menas bland annat 

bearbetningsfel (SAS 2008). Den programvara som användes är Statistical Analysis System 

(SAS). Att tillägga är att vid användning av LTS tar SAS inte fram p-värden. Krav 1 hanteras 

genom att använda en robust regression. Oberoendet (krav 2) antas vara uppfyllt.  

 

Normaliteten (krav 3) kontrollerades med en qq-plot (Winter 2014a s. 18). QQ-plot (quantile-

quantile plot) är en scatterplot där residualerna plottas mot normalkvartiler ~ N (0,1). Om 

båda seten kommer från en normalfördelning bildas en någorlunda rak linje (University of 

Virginia 2015). Utöver de tre kraven på residualerna kräver SAS, vid körning av en robust 

regression, minst dubbelt så många observationer som koefficienter. 

 

När datamaterialet består av flera mätningar på samma objekt tar en LMM hänsyn till 

skillnader både mellan och inom varje objekt (Arnau et al 2012), objekt kan i denna uppsats 

översättas till SNI-grupp. Den tar även hänsyn till att varje objekt kan ha olika intercept, 
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eventuellt även olika lutning. En av de unika aspekterna som metoden har är att den fungerar 

även när varje objekt har flera mätningar och dessa mätningar är korrelerade (Seltman 2015). 

En LMM ställs upp enligt följande:  

�⃗� 𝑖 = 𝑋𝑖𝛽 + 𝑍𝑖�⃗� 𝑖 + 𝜀 𝑖 (6)  

där �⃗� 𝑖 är en N-dimensionell responsvektor för objekt i (för denna uppsats användes värdena 

från regressionen), 𝑋𝑖 och 𝑍𝑖 är (N x p) respektive (N x q) matriser över förklaringsvariabler, 

𝛽  är en p-dimensionell vektor innehållande de fixa effekterna och �⃗� 𝑖 är en q-dimensionell 

vektor innehållande de individspecifika (även kallat slumpmässiga) effekterna och slutligen är 

𝜀 𝑖 en N-dimensionell vektor innehållande residualerna (Verbeke och Molenberghs 2009 ss. 

23–24). 𝑋𝑖 och 𝑍𝑖 är uppdelade där 𝑋𝑖 innehåller de fixa förklaringsvariablerna – de variabler 

som inte är slumpmässiga, och 𝑍𝑖 innehåller de slumpmässiga förklaringsvariablerna – vilka i 

sig är slumpmässiga (Ucla 2017). 

 

Enligt Verbeke och Molenberghs (2009 ss. 23–24) gäller följande antaganden för en LMM: 

1. b̲i ~ N (0, D̲) D̲ är en generell (q x q) kovarians-matris med (i, j) element där dij = dji 

2. ε̲i ~ N (0, ∑i) ∑i är en (ni x ni) kovarians-matris där de okända parametrarna ej beror på 

i. 

3. b̲1,…, b̲N och ε̲1,…, ε̲N är oberoende 

4. �⃗� 𝑖 är, beroende på de slumpmässiga effekterna, normalfördelad med medelvektor X̲i𝛽  

+ Z̲i�⃗� i 

 

För en LMM måste en variansstruktur väljas; detta behöver göras då variansstrukturen styr 

residualernas kovariansmatris. Variansstrukturen styrs av antalet parametrar (Kincaid 2005 s. 

2); den modell som denna uppsats behandlar använder sig av tre parametrar. Den struktur som 

då används är variance components (VC). För att utföra en LMM i SAS används proceduren 

”proc mixed”. För proc mixed är VC-strukturen standarden (SAS 2017). 

 

Då det för varje SNI-gruppindelning blev relativt små stickprov ökar risken för Typ-I fel. 

Detta resulterar i, på grund av att kovariansstrukturen inte är ordentligt anpassad, ett för stort 
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antal frihetsgrader. För att motverka detta utvecklades en metod av Kenward och Roger; KR-

metoden, vilken korrigerar frihetsgraderna (Arnau et al 2012 s. 1). Detta är ett attribut som 

ställs in i SAS vid modellering. 

 

LMM testas på samma sätt som för en regression; för normaliteten konstrueras en qq-plot 

(Winter 2014b). Residualerna antas vara oberoende, alltså att krav 3 är uppfyllt. LMM ger de 

predikterade värdena för den totala energianvändningen inom varje två- och tresiffrig SNI-

kod. Det är alltså varje t̂k;sni från ekvation 2. 

 

4 Data 

 

Den data som användes i modellen var antal anställda, elanvändning, trädbränsleförbrukning, 

värmevärde, SNI-kod samt omsättning. Samtliga data, undantaget omsättningen, hämtades ur 

SCB:s databas över arbetsställenas energianvändning. Då datamaterialet är sekretessbelagt 

utfördes en röjandekontroll över samtliga tabeller som presenteras. Arbetsställenas omsättning 

hämtades ur en tabell som tillhandahölls från LISEN-modellen. Klassindelningar och 

årsvariabler för datamaterialet skapades baserat på percentiler. I modellen användes: 

o Antal anställda på arbetsställena, uppdelat på små och stora arbetsställen, där 

små arbetsställen är 10–49 anställda och stora arbetsställen är 50–350 

anställda. Den övre gränsen för den större gruppen är godtyckligt satt för att de 

arbetsställen som är större inte anses vara representativa för den mindre 

gruppen. Betecknas som a i modellen. 

o Fjolårets elförbrukning för arbetsställena, angivet i MWh. Betecknas som 

MWhFjol i modellen. 

o Omsättning för arbetsställena. Då det saknades data om omsättning för vissa 

arbetsställen samt att vissa arbetsställen hade sina uppgifter uppdelade på flera 

poster, krävdes en del bearbetning av denna variabel. Uppdelade uppgifter 

hanterades genom att summera omsättningarna för de arbetsställen som hade 

flera uppgifter. De arbetsställen som saknade uppgifter är så få att de antas ha 

en så liten inverkan på totalen, att det går att bortse från dessa. Betecknas som 

Oms i modellen. 
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o Värmevärde. Det, för varje arbetsställe, uppskattade värmevärdet för 

trädbränslena. Värmevärdet (Vv) hämtades från databasen, dock stämmer inte 

alltid dessa värden. Detta har lösts genom att sätta ett typvärde för Vv om 

värdet ligger utanför ett visst intervall. Typvärdet och intervallet tillhandahölls 

av Arvidsson3. 

o Trädbränsleförbrukning. Den mängd av varje givet trädbränsle som varje 

arbetsställe använder.  

o Fjolårets energiförbrukning för trädbränsle för arbetsställena. 

Energiförbrukningen för trädbränsle räknades ut genom att multiplicera 

värmevärdet med trädbränsleförbrukningen. Betecknas som MWhFjol i 

modellen. 

o Årsvariabel för 2010–2015, vilket betyder att om observationen kommer från 

tabellen över år 2010, får variabeln värdet 2010. Alternativt om observationen 

kommer från tabellen över år 2013 får variabeln värdet 2013. 

o SNI-koder. ”Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är främst en 

statistisk standard som används för att klassificera enheter som företag och 

arbetsställen efter deras ekonomiska aktiviteter” (Statistiska centralbyrån 

2017). SNI-kod består av två till fem siffror där fler siffror betyder finare 

indelning. 

o Klassindelning för antal anställda, 1–5, baserat på percentilerna för antal 

anställda (där antal anställda är summerade för hela SNI-gruppen). Som 

exempel fick de arbetsställen med ett antal anställda som är mindre än den 25:e 

percentilen, värde 1 på sin klassvariabel. Här presenteras ett exempel från år 

2015.  

Tabell 1. Klassindelning för antal anställda 

Klass Villkor - percentil Villkor – antal (år 

2015) 

1 Anst <Q25 Anst <799 

2 Q25 <Anst <Q50 799 <Anst <1619 

3 Q50 <Anst <Q75 1619 <Anst <3991 

4 Q75 <Anst <Q95 3991 <Anst <7044 

5 Q95 <Anst 7045 <Anst 

                                                 
3 Mattias Arvidsson ämnesstatistiker Statistiska centralbyrån, möte den 15 Maj 2017. 
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o Klassindelning för omsättning, 1–5, baserat på percentilerna för omsättning, i 

kronor (där omsättningen är summerad för hela SNI-gruppen). Indelningen 

fungerar på samma sätt som för antal anställda. Här presenteras ett exempel 

från år 2015. 

Tabell 2. Klassindelning för omsättning 

Klass Villkor - percentil Villkor – antal (år 2015) 

1 Oms <Q25 Oms <1 808 281 162 

2 Q25 <Oms <Q50 1 808 281 162 <Oms <3 389 627 565,5 

3 Q50 <Oms <Q75 3 389 627 565,5 <Oms <9 362 251 175 

4 Q75 <Oms <Q95 9 362 251 175 <Oms <31 930 547 303 

5 Q95 <Oms 31 930 547 303 <Oms 

 

Modellen begränsades till åren 2010–2015 då omsättning för arbetsställena endast fanns 

tillgänglig för dessa år. I databasen finns vissa så kallade testarbetsställen, vilka är påhittade 

arbetsställen som läggs in för olika tester. Dessa arbetsställen rensades bort. Samtliga data 

från ISEN var tillgängligt att använda som ett facit för kontroll av skattningar. 

 

5 Modell 

 

Den modell som användes var en tvåstegsprocedur där det första steget är en 

regressionsansats, med en uppräkningsfaktor (se ekvation 7 för el, ekvation 9 för trädbränsle) 

som beroende variabel. Som andra steg användes de predikterade värdena från regressionen i 

en linjär mixed modell (LMM), med målet att minska spridningen på över- och 

underskattningar för estimaten. I båda stegen användes tresiffriga SNI-koder och på så sätt 

skattades den totala användningen inom varje SNI-grupp. 

 

5.1 Elförbrukning 

 

För skattning av elförbrukningen användes i regressionen följande uppräkningsfaktor: 

𝑦𝑠𝑛𝑖 =
𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑛𝑖

𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑛𝑖 
∗ 𝑀𝑊ℎ𝑆𝑡𝑜𝑟𝑠𝑛𝑖 (7) 
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där ysni är uppräkningsfaktorn, MWhStorsni är elförbrukning för gruppen 50–350 anställda, 

aliten sni är antalet anställda i gruppen 10–49 anställda och astor sni är totala antalet anställda i 

gruppen 50–350 anställda. Samtliga variabler är uppdelade på tresiffriga SNI-koder. En 

tresiffrig indelning valdes då detta gav mest signifikanta skattningar på βi. Resultaten 

aggregerades sedan till en tvåsiffrig SNI-kod. 

 

De förklaringsvariabler som användes i regressionsansatsen var total elanvändning året innan, 

omsättning samt antalet anställda i stora gruppen. Regressionsmodellen blev följande:  

𝑦𝑠𝑛𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑀𝑊ℎ𝐹𝑗𝑜𝑙𝑠𝑛𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑂𝑚𝑠𝑠𝑛𝑖 + 𝛽3 ∗ 𝑎𝑠𝑛𝑖 + 𝜀𝑠𝑛𝑖 (8) 

där sni är indexering för tresiffrig SNI-kod. Sökt parameter blir tsni. 

 

För LMM användes som förklaringsvariabler, för de fixa effekterna, en årsvariabel (från 2010 

till 2015), en klassindelning för omsättning samt en klassindelning för antal anställda (bägge 

klassindelningarna baserades på percentilerna för respektive variabel). Som 

förklaringsvariabler för de slumpmässiga effekterna användes tresiffriga SNI-koder. I 

modellen blev alltså �⃗�  en 476-dimensionell vektor innehållande predikterade värden, 𝑋 en 

(476 x 9) matris innehållande de fixa förklaringsvariablerna, 𝑍 en (476 x 82) matris 

innehållande de slumpmässiga förklaringsvariablerna, 𝛽  en (9 x 1) vektor innehållande de fixa 

effekterna, �⃗�  en (82 x 1) vektor innehållande de slumpmässiga effekterna och slutligen blev 𝜀  

en (476 x 1) vektor innehållande residualerna. I modellen är N = 476 det totala antalet 

observationer över alla åren, p = 9 är antalet förklaringsvariabler och q = 82 är antalet 

tresiffriga SNI-koder (se bilaga 1 för mer detaljer).  

 

5.2 Trädbränsle 

 

Trädbränslet är i databasen uppdelat på tre grupper. Grupp 1 innehåller flis, bark, spån mm, 

grupp 2 innehåller briketter, pellets, pulver mm och grupp 3 innehåller obearbetat bränsle. Det 

fanns få eller inga företag som använde bränslena i grupp 3, så den gruppen modellerades 

inte. Bränslena i grupp 1 och 2 anges i olika enheter (m3 respektive ton), vilket gör att dessa 
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måste skattas var för sig. För skattningen av trädbränsleförbrukningen användes i 

regressionen följande uppräkningsfaktor: 

𝑦𝑠𝑛𝑖 =
𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑛𝑖

𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑛𝑖
∗ 𝑀𝑊ℎ𝑆𝑡𝑜𝑟𝑠𝑛𝑖 (9) 

där ysni är uppräkningsfaktorn uppdelad på varje tvåsiffrig SNI-kod, MWhStorsni är 

energiförbrukningen för gruppen 50–350 anställda (vilken räknas ut som förbrukning 

multiplicerat med värmevärdet), aliten sni är antalet anställda i gruppen 10–49 anställda och astor 

sni är antalet anställda i gruppen 50–350 anställda. Till skillnad från elförbrukningen användes 

här tvåsiffrig SNI-kod, detta för att ju finare SNI-kod som används desto fler grupper 

försvinner vid jämförelse av SNI-grupper mellan arbetsställen med 10–49 anställda och 

arbetsställen med 50–350 anställda. 

 

De förklaringsvariabler som användes i regressionsansatsen var total energianvändning året 

innan samt antalet anställda i stora gruppen. Regressionsmodellen blev följande: 

𝑦𝑠𝑛𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗  𝑀𝑊ℎ𝐹𝑗𝑜𝑙𝑠𝑛𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑎𝑠𝑛𝑖 + 𝜀𝑠𝑛𝑖 (10) 

där sni är indexering för tvåsiffrig SNI-kod. 

För LMM användes som förklaringsvariabler, för de fixa effekterna en årsvariabel (från 2010 

till 2015) och en klassindelning för antal anställda, vilken baserades på percentilerna. Som 

förklaringsvariabler för de slumpmässiga effekterna användes tvåsiffriga SNI-koder. I 

modellen blev alltså �⃗�  en 88-dimensionell vektor, 𝑋 en (88 x 8) matris, 𝑍 en (88 x 16) matris, 

𝛽  en (8 x 1) vektor, �⃗�  en (16 x 1) vektor och slutligen blev 𝜀  en (88 x 1) vektor. I modellen är 

N = 88 totala antalet observationer över alla åren, p = 8 är antalet förklaringsvariabler och q = 

16 är antalet tvåsiffriga SNI-koder. 

 

5.3 Alternativa uppräkningsfaktorer 

 

Utöver det som redovisats testades även några alternativa uppräkningsfaktorer med mål att få 

skattningar närmare de faktiska värdena.  
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För elförbrukningen testades följande uppräkningsfaktor: 

𝑦𝑠𝑛𝑖 = 
𝑎𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑛𝑖

𝑎𝑓𝑗𝑜𝑙 𝑠𝑛𝑖
∗ ∑𝑀𝑊ℎ𝐹𝑗𝑜𝑙𝑖 𝑠𝑛𝑖  (11) 

där ysni är uppräkningsfaktorn, MWhFjoli sni är fjolårets elanvändning för arbetsställe i, 

anuvarande sni är antalet anställda nuvarande år och afjol sni är antalet anställda fjolåret, bägge 

indelade på tresiffrig SNI-kod. Samtliga variabler är för gruppen 10–49 anställda.  

 

För trädbränsleförbrukningen testades följande uppräkningsfaktor: 

𝑦𝑠𝑛𝑖 = 
𝑎𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑛𝑖

𝑎𝑓𝑗𝑜𝑙 𝑠𝑛𝑖
∗ ∑𝑀𝑊ℎ𝐹𝑗𝑜𝑙𝑖 𝑠𝑛𝑖 (12) 

där ysni är uppräkningsfaktorn, MWhFjoli sni är fjolårets energianvändning (förbrukning * Vv) 

för arbetsställe i, anuvarande sni är antalet anställda nuvarande år och afjol sni är antalet anställda 

fjolåret, bägge indelade på tvåsiffrig SNI-kod. Samtliga variabler är för gruppen 10–49 

anställda. 

 

6 Resultat och analys 

 

6.1 Elförbrukning 

 

6.1.1 Predikterade värden 

 

I den slutgiltiga modellen användes följande uppräkningsfaktor som en proxyvariabel till 

energianvändningen: 

𝑦𝑠𝑛𝑖 =
𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑛𝑖

𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑛𝑖 
∗ 𝑀𝑊ℎ𝑆𝑡𝑜𝑟𝑠𝑛𝑖 (13) 

där ysni är den uppskattade användningen, a är antalet anställda för arbetsställen med 10–49 

respektive fler än 50 anställda och MWhStor är den stora gruppens totala energianvändning. 

De y-värden som erhölls från uppräkningsfaktorn användes som responsvariabel i 

regressionsmodellen, vilken ställdes upp enligt följande: 
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𝑦𝑠𝑛𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑀𝑊ℎ𝐹𝑗𝑜𝑙𝑠𝑛𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑂𝑚𝑠𝑠𝑛𝑖 + 𝛽3 ∗ 𝑎𝑠𝑛𝑖 + 𝜀𝑠𝑛𝑖 (14) 

där y är responsvariabel, MWhFjol är fjolårets energianvändning, Oms är omsättningen och a 

är antalet anställda. Samtliga variabler är indexerade med en tresiffrig SNI-kod. Den R2 som 

erhölls var 0,9395. Som sista steg användes de predikterade värdena från regressionen som 

responsvariabel i en linjär mixed modell. Tillhörande förklaringsvariabler för de fixa 

effekterna var en årsvariabel, en klassindelning för omsättning samt en klassindelning för 

antal anställda. För de slumpmässiga effekterna användes tresiffrig SNI-kod som 

förklaringsvariabel.  

 

Tabell 3. P-värden för de fixa förklaringsvariablerna, LMM 

Effekt P-värde 

År <0,0001 

Klass_Anst 0,0287 

Klass_Oms 0,0040 

 

Tabell 3 presenterar de p-värden som erhölls för de fixa förklaringsvariablerna från LMM. 

Från p-värdena drogs slutsatsen att variablerna är signifikanta på en 5 % signifikansnivå. 

Efter att utfört skattningarna på tresiffrig SNI-kod aggregerades skattningarna till en tvåsiffrig 

SNI-kod, vilket helt enkelt innebär att de tresiffergrupper som tillhör samma tvåsiffergrupp 

summeras. Först jämfördes de predikterade värdena för den mindre gruppen med 10–49 

anställda, mot de faktiska värdena för den mindre gruppen. Sedan lades de predikterade 

värdena ihop med de faktiska värdena från den stora gruppen med fler än 50 anställda för att 

göra samma jämförelse för den totala elanvändningen.
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Tabell 4. Faktiska värden mot predikterade värden för elanvändning 

 

I tabellen betyder dubbelpunkt (..) att värdet tagits bort för att inte röja känslig information.

sni2 
 

Faktiska  
värden <50 

Predikterade  
värden <50 

Differens 
<50 

Kvot: predikterat 
/ faktiskt  
(procent) <50 

Faktiska  
värden 
samtliga 

Predikterade 
värden 
samtliga 

Differens 
samtliga 

Kvot: predikterat / 
faktiskt  
(procent) samtliga 

Andel skattade 
värden av 
totalen 

7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

8 84 059 65 550 -18 509 78% 99 380 80 871 -18 509 81% 66% 

10 480 962 521 146 40 184 108% 2 178 744 2 218 928 40 184 102% 24% 

11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

13 23 997 31 216 7 219 130% 181 456 188 675 7 219 104% 17% 

14 4 331 4 003 -328 92% 6 174 5 846 -328 95% 65% 

15 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

16 531 217 569 209 37 991 107% 1 879 327 1 917 318 37 991 102% 30% 

17 398 523 342 350 -56 173 86% 20 268 559 20 212 386 -56 173 100% 2% 

18 81 991 109 841 27 850 134% 207 139 234 988 27 850 113% 53% 

19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

20 817 316 816 909 -407 100% 4 043 485 4 043 078 -407 100% 20% 

21 8 186 14 727 6 541 180% 356 032 362 573 6 541 102% 4% 

22 319 743 365 924 46 182 114% 1 051 858 1 098 039 46 182 104% 35% 

23 158 736 188 578 29 842 119% 946 956 976 798 29 842 103% 20% 

24 146 835 153 585 6 750 105% 7 403 828 7 410 579 6 750 100% 2% 

25 687 039 744 011 56 971 108% 1 575 573 1 632 544 56 971 104% 47% 

26 18 334 58 257 39 923 318% 173 193 213 117 39 923 123% 34% 

27 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

28 147 241 230 173 82 932 156% 1 161 861 1 244 793 82 932 107% 20% 

29 56 178 91 031 34 853 162% 1 713 553 1 748 407 34 853 102% 5% 

30 17 502 25 022 7 519 143% 216 275 223 795 7 519 103% 12% 

31 66 552 89 098 22 547 134% 245 720 268 267 22 547 109% 36% 

32 21 952 35 708 13 756 163% 94 139 107 895 13 756 115% 38% 

33 57 702 74 265 16 563 129% 144 621 161 185 16 563 111% 51% 

Summa 4 302 712 4 702 161 399 449 109% 49 069 117 49 468 566 399 449 101% 10% 
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Tabell 4 redovisar resultaten från modellen. Först står tvåsiffrig SNI-kod, följt av faktiska och 

predikterade värden med differenser för den mindre gruppen med 10–49 anställda. Efter 

presenteras skattningarna för samtliga arbetsställen med tio eller fler anställda. Sista 

kolumnen visar hur stor andel av den totala energianvändningen som är skattad. 

 

6.1.2 Alternativ uppräkningsfaktor 

 

Den alternativa uppräkningsfaktorn (11), vilken är förändringen i antalet anställda 

multiplicerat med den totala energianvändningen för gruppen 10–49 anställda, gav bättre 

skattningar. 

 

Tabell 5. Total för energianvändandet för alternativ uppräkningsfaktor 

Faktiskt värde Predikterat värde Differens Kvot: predikterat / 

faktiskt (procent) 

4 302 712 4 617 960 315 248 107% 

 

Tabell 5 visar differensen mellan predikterade och faktiska värden för den alternativa 

uppräkningsfaktorn. Med denna uppräkningsfaktor gav modellen en överskattning med 7 %, 

mot den tidigare överskattningen på 9 %. En hopslagning av samtliga arbetsställen, med tio 

anställda eller fler, utfördes och differenserna räknades ut, vilket presenteras i tabell 6. 

 

Tabell 6. Total för energianvändandet med stor och liten grupp hopslagna, alternativ uppräkningsfaktor 

Faktiskt värde Predikterat värde Differens Kvot: predikterat / 

faktiskt (procent) 

49 069 116 49 384 365 315 249 100,6% 

 

Tabell 6 visar differensen mellan predikterade och faktiska värden för den alternativa 

uppräkningsfaktorn, hopslaget för samtliga arbetsställen med tio eller fler anställda (2). Vid 
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en hopslagning gav den alternativa uppräkningsfaktorn en överskattning med 0,6 % av den 

totala energianvändningen. Även förklaringsgraden var starkare med R2 = 0,9873. 

 

6.1.3 Residualanalys regression 

 

Krav 1 (konstant varians för residualerna) kunde, som redan påpekats, hanteras genom att 

använda en robust regression. Krav 2 (oberoende residualer) antas uppfyllt. Vidare 

konstruerades en qq-plot för att kontrollera krav 3 (normalfördelade residualer). 

 

 

Figur 1. QQ-plot för residualerna i regressionen 

 

För att normalitet ska gälla ska qq-plotten visa en rät linje. Figur 1 visar en alldeles för sned 

linje för att vara normalfördelad; alltså att krav 3 inte är uppfyllt. Detta kan lösas genom att 

logaritmera värdena. En logaritmering gav en qq-plot som mer liknade en normalfördelning, 

men det erhölls mycket stora överskattningar istället. Då det är slutresultaten som är av största 

intresse fortsätter studien med icke logaritmerad data. Dock bör resultaten tolkas med viss 

försiktighet. 
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6.1.4 Residualanalys linjär mixed modell 

 

Som tidigare nämnts, testades LMM på samma sätt som regressionen. Det är då krav 2 

(normalfördelade residualer) som testades. I likhet med regressionen antas oberoende (krav 3) 

vara uppfyllt. Test av krav 2 utfördes med en qq-plot, vilken visas i figur 2. 

 

Figur 2. QQ-plot för residualerna i LMM 

 

Figur 2 visar en rakare linje än regressionen, men ännu kan inte normalitet antas. Med samma 

motivering som för regressionen fortsätter studien. Även här bör resultaten tolkas med viss 

försiktighet. 

 

6.2 Trädbränsle 

 

Kravet som ställs på antalet observationer uppfylls inte på tvåsiffrig SNI-kod, därför användes 

den alternativa uppräkningsfaktorn (12), med vilken ett tillräckligt stort antal observationer 

uppnåddes. I regressionen för trädbränslet var antalet observationer inte minst dubbelt så 

många som antalet förklaringsvariabler; vilket i SAS är ett krav för att kunna genomföra en 

robust regression. Det felmeddelande SAS gav lyder "ERROR: Estimation failed because the 

number of observations (8) is not at least twice the number of coefficients (4)”. Då antal 

anställda hade en stark korrelation med energianvändningen valdes den att behållas. Till följd 
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av detta beslut föll omsättningen bort. Detta resulterade även i att klassvariabeln för 

omsättningen försvann från LMM. 

 

6.2.1 Bränslegrupp 1 (flis, bark, spån mm) 

 

För trädbränslegrupp 1 gav både regressionen och LMM flertalet negativa prediktionsvärden. 

Därför undersöktes istället om endast uppräkningsfaktorns prediktioner kunde användas. Den 

uppräkningsfaktor som då användes var följande: 

𝑦𝑠𝑛𝑖 =
𝑎𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑛𝑖

𝑎𝑓𝑗𝑜𝑙 𝑠𝑛𝑖
∗ ∑𝑀𝑊ℎ𝐹𝑗𝑜𝑙𝑖 𝑠𝑛𝑖 (15) 

där ysni är uppräkningsfaktorn, MWhFjoli sni är fjolårets energianvändning (förbrukning * Vv) 

för arbetsställe i, anuvarande sni är antalet anställda nuvarande år och afjol sni är antalet anställda 

fjolåret. Samtliga variabler är indelade på tvåsiffrig SNI-kod för den mindre gruppen med 10–

49 anställda.  

 

Först jämfördes de predikterade värdena för den mindre gruppen med 10–49 anställda, mot de 

faktiska värdena för den mindre gruppen. Sedan lades de predikterade värdena ihop med de 

faktiska värdena från den stora gruppen med fler än 50 anställda för att göra samma 

jämförelse för den totala elanvändningen.
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Tabell 7. Faktiska värden mot predikterade värden för trädbränsleanvändning, bränslegrupp 1 

sni2 Faktiska  
värden <50 

Predikterade 
värden <50 

Differens 
<50 

Kvot: predikterat / 
faktiskt  
(procent) <50 

Faktiska 
värden 
samtliga 

Predikterade 
värden 
samtliga 

Differens 
samtliga 

Kvot: predikterat / 
faktiskt 
(procent) samtliga 

Andel skattade 
värden av 
totalen 

10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

16 1 424 967 1 516 289 91 322 106% 4 064 928 4 156 250 91 322 102% 37% 

17 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

23 3 478 2 849 -629 82% 3 478 2 849 -629 82% 82% 

24 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

25 10 015 11 297 1 281 113% 17 680 18 961 1 281 107% 64% 

28 2 434 2 645 211 109% 12 616 12 827 211 102% 21% 

29 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

30 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

31 16 894 93 697 76 803 555% 39 949 116 751 76 803 292% 235% 

32 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

33 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Summa 1 550 857 1 695 563 144 706 109% 11 744 805 11 889 705 144 900 101% 14% 

 

I tabellen betyder dubbelpunkt (..) att värdet tagits bort för att inte röja känslig information.
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Tabell 7 redovisar resultaten från modellen. Först står tvåsiffrig SNI-kod, följt av faktiska och 

predikterade värden med differenser för den mindre gruppen med 10–49 anställda. Efter 

presenteras skattningarna för samtliga arbetsställen med tio eller fler anställda. Sista 

kolumnen visar hur stor andel av den totala energianvändningen som är skattad. 

 

6.2.2 Bränslegrupp 2 (briketter, pellets, pulver mm) 

 

Till skillnad från bränslegrupp 1 kunde både regression och LMM användas för bränslegrupp 

2. Den uppräkningsfaktor som användes var följande: 

𝑦𝑠𝑛𝑖 =
𝑎𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑛𝑖

𝑎𝑓𝑗𝑜𝑙 𝑠𝑛𝑖
∗ ∑𝑀𝑊ℎ𝐹𝑗𝑜𝑙𝑖 𝑠𝑛𝑖 (16) 

där ysni är uppräkningsfaktorn, MWhFjoli sni är fjolårets energianvändning (förbrukning * Vv) 

för arbetsställe i, anuvarande sni är antalet anställda nuvarande år och afjol sni är antalet anställda 

fjolåret. Samtliga variabler är indelade på tvåsiffrig SNI-kod för den mindre gruppen med 10–

49 anställda. Y-värdena från uppräkningsfaktorn sattes sedan in i följande regressionsmodell: 

𝑦𝑠𝑛𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗  𝑀𝑊ℎ𝐹𝑗𝑜𝑙𝑠𝑛𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑎𝑠𝑛𝑖 + 𝜀𝑠𝑛𝑖 (17) 

Där y är responsvariabeln, MWhFjol är fjolårets energianvändning, a är antalet anställda. 

Samtliga variabler är indexerade med tvåsiffriga SNI-koder. R2 för bränslegrupp 2 blev 

0,9991. 

 

För LMM användes som förklaringsvariabler, för de fixa effekterna, en årsvariabel (från 2010 

till 2015) och en klassindelning för antal anställda, vilken baserades på percentilerna. Som 

förklaringsvariabler för de slumpmässiga effekterna användes tvåsiffriga SNI-koder.  

 

De predikterade värdena från LMM fick en hög varians; i jämförelse med den robusta 

regressionen. Detta illustreras i figur 3 och 4 vilka presenterar den procentuella differensen 

mellan predikterade och faktiska värden. I diagrammen betyder ett värde på 100 % att de 

predikterade värdena är lika med de faktiska värdena. Ett värde över 100 % betyder en 

överskattning och ett värde under 100 % betyder en underskattning. 
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Figur 3. Differensen mellan faktiska och predikterade värden, angivet i procent för LMM 

 

Den procentuella differensen mellan predikterade och faktiska värden för LMM är hög. Detta 

är speciellt tydligt för SNI-koder 14 och 27, där de predikterade värdena blev överskattade 

med 8 000 % respektive 13 000 %. 

 

 

Figur 4. Differensen mellan faktiska och predikterade värden, angivet i procent för regressionen 

 

För den robusta regressionen är SNI-kod 31 en överskattning med 213 %; vilken är den 

största överskattningen. SNI-kod 25 är underskattad med ett värde på 37 % av det faktiska. 

SNI-kod 29 ligger på 0 %; detta för att en division med 0 erhölls, vilket ger ett felmeddelande 
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i Excel. Därför sattes ett streck (-) istället för felmeddelandet. Excel hanterar streck som om 

det vore värdet 0, vilket resulterar i ett värde på 0 %. 

 

Figur 3 och 4 visar att LMM ger en markant större variation i differenserna jämfört med 

differenserna i regressionen. Detta indikerar att yi (arbetsställena) inte är oberoende, vilket 

kan bero på att det saknas en eller flera slumpmässiga eller fixa effekter (Winter 2014b). I 

modellen användes de variabler som fanns tillgängliga; så någon enkel lösning finns ej. Då 

den totala användningen mellan regressionen och LMM inte skiljde sig åt, användes istället 

endast regressionen. Precis som för bränslegrupp 1 jämfördes de predikterade värdena först 

med den mindre gruppen, sedan med totalen. 
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Tabell 8. Faktiska värden mot predikterade värden för trädbränsleanvändning, bränslegrupp 2 

sni2 Faktiska  
värden <50 

Predikterade 
 värden <50 

Differens 
<50 

Kvot: predikterat / 
faktiskt 
(procent) <50 

Faktiska 
värden 
samtliga 

Predikterade 
värden 
samtliga 

Differens 
samtliga 

Kvot: predikterat / 
faktiskt 
(procent) samtliga 

Andel skattade 
värden av 
totalen 

10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

14 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

16 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

17 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

20 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

23 14 143 10 623 -3 520 75% 21 825 18 305 -3 520 84% 49% 

24 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

25 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

26 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

27 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

28 2 207 2 173 -34 98% 3 400 3 366 -34 99% 64% 

29 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

31 3 790 8 058 4 268 213% 33 619 37 886 4 268 113% 24% 

33 266 163 -103 61% 266 163 -103 61% 61% 

Summa 200 862 223 584 22 722 111% 1 596 356 1 619 078 22 722 101% 14% 

I tabellen betyder dubbelpunkt (..) att värdet tagits bort för att inte röja känslig information.
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Tabell 8 redovisar resultaten från modellen. Först står tvåsiffrig SNI-kod, följt av faktiska och 

predikterade värden med differenser för den mindre gruppen med 10–49 anställda. Efter 

presenteras skattningarna för samtliga arbetsställen med tio eller fler anställda. Sista 

kolumnen visar hur stor andel av den totala energianvändningen som är skattad. 

 

6.2.3 Residualanalys regression bränslegrupp 2 (briketter, pellets, pulver mm) 

 

I likhet med elförbrukningen kunde krav 1 (konstant varians för residualerna) hanteras genom 

att använda en robust regression. Krav 2 (oberoende residualer) antas uppfyllt och krav 3 

(normalfördelade residualer) kontrollerades med en qq-plot. 

 

 

Figur 5. QQ-plot för residualerna från regressionen 

 

Figur 5 visar en qq-plot över residualerna från regressionen. För att residualerna ska vara 

normalfördelade (krav 3) ska punkterna ligga på en någorlunda rak linje, vilket de gör med 

undantag för den sista observationen. Då endast en outlier observeras, drogs slutsatsen att 

krav 3 är uppfyllt. 
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7 Slutsatser och diskussion 

 

7.1 Slutsatser 

 

7.1.1 Slutsats elförbrukning 

 

För elen överskattades förbrukningen med ca 9 % på tresiffrig SNI-kodsindelning mot en 

överskattning med ca 7 % på en tvåsiffrig. För den totala användningen över samtliga 

arbetsställen med 10 eller fler anställda, överskattades värdet med knappt 1 %, vilket kan 

räknas som bra skattningar. För tresiffrig SNI-kodsindelning erhölls en negativ skattning, 

detta på grund av att det endast var ett fåtal arbetsställen som hamnade i denna grupp. I övrigt 

låg dock skattningarna i en närhet av de faktiska värdena, så pass nära att modellen anses 

lovande. Den alternativa uppräkningsfaktorn (11) gav mer precisa resultat, vilket tyder på att 

de större arbetsställena möjligen inte är representativa för de mindre arbetsställena. För elen 

drogs slutsatsen att modellen fungerar som en skattning av förbrukningen. 

 

7.1.2 Slutsats trädbränsleförbrukning bränslegrupp 1 (flis, bark, spån mm) 

 

Den första uppräkningsfaktorn fungerade inte i modellen på grund av för små grupper. Här 

fick den alternativa uppräkningsfaktorn (12) användas istället. För bränslegrupp 1 gavs bäst 

resultat genom att endast använda uppräkningsfaktorn då både regressionen och LMM gav 

flertalet negativa prediktionsvärden. För arbetsställen med 10–49 anställda överskattades 

totalen med ca 9 %, medan den vid en hopslagning på samtliga arbetsställen överskattades 

med ca 1 %. För bränslegrupp 1 drogs slutsatsen att uppräkningsfaktorn fungerar som en bra 

skattning för förbrukningen. 

 

7.1.3 Slutsats trädbränsleförbrukning bränslegrupp 2 (briketter, pellets, pulver mm) 

 

Även här fick uppräkningsfaktorn bytas ut till den alternativa uppräkningsfaktorn (12), på 

grund av för små grupper. Här gav regressionen och LMM samma resultat för den totala 

användningen, men prediktionerna från LMM hade en hög variation i jämförelse med 
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regressionen; så här drogs slutsatsen att regressionen är det bättre valet. För arbetsställen med 

10–49 anställda överskattades totalen med ca 11 %, medan den vid en hopslagning på 

samtliga arbetsställen överskattades med ca 1 %. För bränslegrupp 2 drogs slutsatsen att 

regressionen fungerar som en bra skattning för förbrukningen. 

 

7.2 Felkällor 

 

De felkällor som vanligast förekommer är mätfel, beräkningsfel och urvalsfel. Vi har arbetat 

för att minimera dessa felkällor, dock kan de mycket väl ha förekommit under arbetets gång. 

Vidare har vi, på grund av begränsad tid, inte helt kunnat sätta oss in i hur en linjär mixed 

modell fungerar. Då vi kanske inte är helt säkra på modellen kan vi då ha konstruerat 

modellen felaktigt eller feltolkat utskrifterna, vilket då leder till bearbetningsfel. Ytterligare en 

viktig punkt är att det förekommer bortfall i insamlingen av det datamaterial som använts för 

både skattningarna och uträkning av faktiska värden. 

 

Vidare har Excel använts för att rita samtliga grafer, detta för att få ett enhetligt utseende. De 

QQ-plottar som gjorts, utifrån en vägledning från internet (University of Arizona 2017), gav i 

jämförelse med de som gjordes i SAS, olika utseende. Slutsatserna blir dock samma; 

oberoende av programvara. 

 

Ytterligare ett möjligt problem med programvara är det felmeddelande vi fick från SAS under 

konstruktionen av den robusta regressionen för trädbränslet. Felmeddelandet löd: ”ERROR: 

Estimation failed because the number of observations (8) is not at least twice the number of 

coefficients (4).” Efter att ha letat i SAS-manualen har vi inte hittat någon förklaring. 

 

7.3 Diskussion 

 

Vi hade under arbetet endast tillgång till några givna variabler. En utveckling på modellen är 

att undersöka andra variabler, som för tillfället inte samlas in, men som ändå kan påverka 

energianvändandet. För bränslegrupp 2 blev variansen för LMM extremt hög, vilket 
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förmodligen har sin förklaring i att det saknas en eller flera förklaringsvariabler i modellen 

(Winter 2014b). 

 

Då den slutgiltiga modellen använder föregående års användning, kommer modellen i 

framtiden att grundas på skattade värden. Med detta i åtanke behöver modellen utvärderas 

kommande år för att säkra att skattningarna inte sticker iväg. Av samma anledning bör den 

totalundersökning som utförs idag, genomföras med kontinuerliga intervall, dels för 

utvärdering om modellen fortfarande är användbar och dels för att få in faktiska värden i 

modellen. 

 

Ett alternativ till den modell som utformats är att ett urval utförs för att skatta 

energianvändningen. Att modellskatta och att utföra en urvalsundersökning kan båda ge 

upphov till fel i predikteringar. Vilka fel är då minst dåliga; modellfel eller urvalsfel? Även 

om urvalet blir mindre än idag kvarstår samma problem som finns i nuvarande 

totalundersökning; bristande kvalité på indata och uteblivna svar samt kostnader. Modellen, 

som grundar sig i stor del av tidigare år, har istället problem med plötsliga förändringar i 

populationen. Exempelvis arbetsställen som går över (eller under) tröskeln tio anställda eller 

omstruktureringar (byte av bränsle); vilka kan påverka energianvändningen utan att påverka 

antal anställa. Urvalet kan bättre fånga upp sådana ändringar men är då tillbaka till problemen 

med indata samt kostnaderna. Så vad är bäst, urval eller modell? Skillnaden i kvalité mellan 

ett urval och en modellskattning ligger i felkällorna, bortfallsfel respektive mätfel. Tas dessa 

hänsyn till är det möjligt att skillnaden mellan urval och modell är minimal. Det som i så fall 

skiljer de båda åt är kostnaderna. 
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9 Appendix/bilagor 

 

Bilaga 1. Matriser för elförbrukning 

 

Nedan följer matriserna och vektorerna för de skattade parametrarna. För 𝑋 fungerar 

årsvariablerna som dummyvariabler, likaså för värdena i 𝑍 då dessa ska indikera vilket år 

respektive vilken SNI-kod observationen tillhör. 

�⃗� = [

𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒
3 602

⋮
816 909

] (18) 

 

𝑋 =

[
 
 
 
 
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 2010 2011 2012 2013 2014 2015 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠𝐴𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 0 0 0 0 1 0 2 2
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
1 0 0 0 0 0 1 5 5 ]

 
 
 
 

(19) 

 

𝛽 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
62389
2061

−2479
1182

−5612
−613

0
3421

−5134]
 
 
 
 
 
 
 
 

 (20) 

 

𝑍 =

[
 
 
 
 
071 072 … 331 332
1 0 … 0 0
0 0 … 1 0
⋮ ⋮ … ⋮ ⋮
0 0 … 0 1 ]

 
 
 
 

 (21) 
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�⃗� =  

[
 
 
 
 
−59248
−53888

⋮
3400

−53001]
 
 
 
 

 (22) 

 

Bilaga 2. Utskrift på felmeddelande från SAS-loggen 

 

ERROR: Estimation failed because the number of observations (8) is not at 

least twice the number of coefficients (4). 

 

Bilaga 3. LISEN-undersökning 

 

Se bifogat dokument 

 


