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Sammanfattning 

Denna uppsats är ett samarbete med företaget FORAN Remote Sensing som är specialiserat 

inom analys av data insamlat med flygburen laser. I uppsatsen har data från flygburen laser 

samt fältdata använts för modelbyggnad och prediktering av fem skogliga variabler. 

Applicering av multipla regressionsmodeller har jämförts med olika typer av k nearest 

neighbour-modeller (kNN-modeller). Målet med uppsatsen har varit att utvärdera 

laserteknikens egenskaper för prediktering av fem skogliga variabler samt att jämföra 

regressionsmodeller mot olika typer av kNN-modeller. Resultaten visar att 

regressionsmodeller genererar de bästa prediktionerna av volym per hektar samt 

grundytevägd medelhöjd, med ett medelfel på cirka 7% av medelvärdet respektive 22-24% av 

medelvärdet. Resultaten visar även att kNN med ett så kallat most similar neighbour-avstånd 

kan vara ett bättre alternativ än regressionsmodeller för prediktering av antal träd per hektar, 

grundyta samt grundytevägd diameter. 

 

 

Abstract 

This paper was done in collaboration with the company FORAN Remote Sensing, which 

specializes in analysis of data collected with airborne laser. In this paper data from an 

airborne laser together with field data were used for model building and prediction of five 

forest variables. Application of multiple regression models were compared with different 

types of k nearest neighbour models (kNN models). The aim of this paper was to evaluate 

laser technology features for prediction of the 5 variables and to compare regression models 

against various types of kNN models. The results showed that the regression models 

generated the best predictions of volume per hectare and mean height ( Root mean squared 

error of around 7% of the mean and 22-24% of the mean). The results also showed that kNN 

with a most similar neighbor-distance can be a better option than regression models for 

prediction of the number of trees per hectare, basal area and mean diameter. 
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1.1 Inledning 

Traditionell skogsinventering är förenat med höga kostnader och för att effektivisera 

skogsinventeringen har därför alternativa lösningar växt fram med teknikens utveckling. 

FORAN Remote Sensing är ett teknikföretag beläget i Linköping som är specialiserat inom 

analys av data insamlat med flygburen laser och erbjuder tjänster för inventering av 

skogsbestånd med hjälp av laserteknik. ForestGrid är en av tjänsterna som bygger på att 

laserinformation aggregeras över ytor med en storlek på 15 × 15 meter. Manuella 

fältundersökningar genomförs för att generera ett stickprov av fältytor med 8 meter i radie. 

Laserdata tillsammans med fältytedata blir underlag för modellbyggnad och prediktering av 

intressanta variabler i skogsbeståndet. 

 

 

1.2 Bakgrund 

I Sverige och Norge har analys av flygbilder över skogsarealer ofta använts som verktyg vid 

skogsinventering. Sedan 1950-talet har flygbilder över skogsarealer använts för att uppskatta 

skogliga variabler av intresse som exempelvis trädbeståndets stamvolym. Under 2000-talet är 

flyg- och satellitbilder tillsammans med fältundersökningar i Sverige fortfarande den 

dominerande metoden för beståndsindelning och uppskattning av skogliga variabler.
1
 

 Tidigare studier har visat att precisionen i skattningarna av flera av dessa variabler kan 

förbättras genom att istället för bilddata använda laserdata med hög pulsfrekvens.
2
 I 

 Holmgren (2003) skapades regressionsmodeller, med laserdata som prediktionsvariabler, för 

att prediktera medelhöjd på fältytor vilket gav Root mean squared error (RMSE)-värden på 6-

11% av medelvärdet.
3
 I Næsset (2002) predikterades medelhöjd, medeldiameter, stamantal 

och stamvolym med laserdata vilket gav modeller som förklarade 82–95%, 39–78%, 50–68%, 

och 80–93% av variationen i respektive fältvariabel.
4
 

 
                                                           
1
 Holmgren, J. (2003) Estimation of Forest Variables using Airborne Laser Scanning. 

Doctoral dissertation 
2
 Magnusson, M., Fransson, J.E.S., Holmgren, J. (2007) Effects on 

estimation accuracy of forest variables using different pulse density of 

laser data. Forest Science. 53: 6, 619-626. 
3
 Holmgren, J. (2003) Estimation of Forest Variables using Airborne Laser Scanning. 

Doctoral dissertation 
4
 Næsset, E., (2002) Predicting forest stand characteristics with airborne scanning laser 

using a practical two-stage procedure and field data, Remote Sensing of Environment, 80, 88– 99 
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Flygburen laserskanning har utöver skogsinventering många andra tillämpningsområden, 

några av dessa är: 

 Kartläggning av vägar, järnvägar och kraftledningar. 

 Mätningar av kustområden och eventuella förändringar i dessa områden. 

 Mätningar av vattendjup i sjöar och hav. 

 Generering av 3D-modeller i stadsmiljö. 

 Planering av antenn-lokalisering inom trådlös telekommunikation. 

 3D-modeller för video- och dataspelsproduktion.
5
 

 

Tekniken inom laserskanning är under ständig utveckling vilket ger möjlighet till flygningar 

på högre höjder med högre hastigheter utan försämrad kvalitet på det genererade 

laserdatamaterialet. Detta leder till snabbare operationer och därmed ett mera 

kostnadseffektivt verktyg för tillämpningar inom skogsinventering. Nya produkter kan 

genereras genom att kombinera laserskannern med andra typer av sensorer såsom optiska 

bildsensorer. Detta leder till att prestandan kan förbättras och tillämpningar av tekniken 

breddas.
6
 

 

1.3  LIDAR 

Flygburen laserskanning går under betäckningen LIDAR som står för ”Light Detection and 

Ranging”. LIDAR är en teknik som bygger på att en ljuspuls skickas mot jordytan från en 

flygburen laser. Laserpulsen reflekteras på fysiska objekt på jordytan. Den reflekterade 

energin kan sedan samlas in och registreras. Avståndet till objektet bestäms genom tiden det 

tar för pulsen att färdas genom luften och reflekteras tillbaka till instrumentet. Genom att 

registrera flyghöjden och integrera ett tröghetsnavigeringssystem och en GPS kan det 

geografiska läget på lasern kontinuerligt registreras.
7
 

 

                                                           
5
 Wehr, A., Lohr, U. (1999)  Airborne laser scanning—an introduction and overview. ISPRS Journal of 

Photogrammetry and Remote Sensing 54, 68-82 
6
 Holmgren, J. (2003) Estimation of Forest Variables using Airborne Laser Scanning. 

Doctoral dissertation 
7
 Peterson, B etal., (2007)  Use of LIDAR for forest inventory and forest management application.   In: 

McRoberts, Ronald E.; Reams, Gregory A.; Van Deusen, Paul C.; McWilliams, William H., eds. Proceedings of 

the seventh annual forest inventory and analysis symposium; October 3-6, 2005; Portland, ME. Gen. Tech. Rep. 

WO-77. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service: 193-202. 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09242716
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09242716
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Med flygburen laserskanning är det möjligt att generera 3-dimensionella mätningar av 

markytan samt trädkronornas topografi. Laserstålens kapacitet att tränga igenom vegetation 

gör det möjligt att mäta markytans höjdförändringar samt trädkronornas höjd med hög 

precision även i relativt tät vegetation. De 3-dimensionella koordinaterna som genereras då 

laserstrålen reflekteras på ytan av ett objekt kan uppmätas med en säkerhet på 0,1 till 0,3 

meter.
8
 Storleken på laserns fotavtryck på marken och pulsintensiteten på lasern har betydelse 

för kvaliteten på laserdata vid tillämpningar inom skogsinventering. En laser med fotavtryck 

på 0,05-1 meter i diameter klassas som en laser med litet fotavtryck medan en laser med 

avtryck på 5-25 meter benämns som en laser med stort fotavtryck. En laser med litet 

fotavtryck kan generera en mer detaljerad bild av vegetationen jämfört med en laser med 

större avtryck.
 9

 Vissa lasersystem har möjlighet att registrera multipla ekon (returer) per 

laserpuls. Singelreturer reflekteras ofta i trädkronorna, förstareturer någonstans längre nere i 

vegetationen medan de sista returerna ofta reflekteras nere på marken.
10

 

 

Figur 1  

Punktmoln från en laserskanning, röd punkt=singelretur, grön punkt=förstaretur, blå 

punkt=sistaretur. 

 

 

 

                                                           
8
 Holmgren, J. (2003) Estimation of Forest Variables using Airborne Laser Scanning. 

Doctoral dissertation 
9
 Peterson, B etal., (2007)  Use of LIDAR for forest inventory and forest management application.   In: 

McRoberts, Ronald E.; Reams, Gregory A.; Van Deusen, Paul C.; McWilliams, William H., eds. Proceedings of 

the seventh annual forest inventory and analysis symposium; October 3-6, 2005; Portland, ME. Gen. Tech. Rep. 

WO-77. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service: 193-202. 
10

 Holmgren, J. (2003) Estimation of Forest Variables using Airborne Laser Scanning. 

Doctoral dissertation 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

 

1.4.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utvärdera ForestGrid-metoden och dess egenskaper för 

prediktering av fem skogliga variabler. Applicering av regressionsmodeller ska jämföras med 

olika k nearest neighbour- (kNN-) algoritmer. 

 

1.4.2 Frågeställningar   

Följande frågeställningar avses besvaras. 

 Hur bra prediktioner av fem skogliga variabler kan uppnås genom modeller byggda på 

laserdata? 

 Hur bra blir prediktioner med kNN-modeller jämfört med linjära regressionsmodeller? 

 

2. Datamaterial 

2.1 Laserdata 

Datamaterialet som används för modellbyggnad och analys i denna uppsats består av data 

insamlat från flygburen laser från en flygning under sommaren 2009 på 700 meters höjd med 

fotavtryck på 5,6 centimeter över ett skogsområde i Östergötland. Utrustningen kunde 

registrera upp till tre ekon per laserpuls. Utifrån laserpunkterna från flygningen skapades 

variabler som delvis består av höjdpercentiler för olika pulsreturer samt aggregeringar av 

laserpunkter på olika höjdnivåer.  

 

På grund av extremt höga parvisa korrelationer mellan vissa variabler i materialet plockades 

ett antal variabler bort och användes ej i de fortsatta analyserna. En fullständig förteckning av 

laservariablerna kan ses i Appendix A. 
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2.2 Fältdata 

Manuella fältundersökningar har på samma skogsområde genererat faktiska värden på fem 

variabler av intresse som beskriver skogens karaktär.  På 253 fältytor med 8 meter i radie har 

värden på följande variabler beräknats.  

 

Tabell 1: Fältvariabler 

nr variabelnamn beskrivning 

1 NUMTREES antal träd per hektar 

2 HGV  grundytevägd medelhöjd i m 

3 VOL  volym per hektar (m3/ha) 

4 G  grundyta ( stamareal i m2 per hektar) 

5 DGV grundytevägd diameter i cm 

 

 

Trädets grundyta är stamgenomskärningsytan i brösthöjd och definieras som
11

 

𝜋𝑑2

4
 

 

där 𝑑 är brösthöjdsdiametern för träd för trädet i fråga. 

 

Grundytevägd medelhöjd beräknas som
12

 

𝐻𝐺𝑉 =
 (ℎ𝑖𝑑𝑖

2)𝑛
𝑖=1

 𝑑𝑖
2𝑛

𝑖=1

 

 

där ℎ𝑖  är trädhöjd för träd i, 𝑑𝑖  är brösthöjdsdiameter för träd i och n är antalet träd i testrutan. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Karlsson, K., Westman, S.E. (1991) Skogsuppskattning Skogsinventering. Christer Karlsson, Sven-Eric 

Westman 
12

 Ibid. 
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Grundytevägd diameter beräknas som
13

 

 

𝐷𝐺𝑉 =
 𝑑𝑖

3𝑛
𝑖=1

 𝑑𝑖
2𝑛

𝑖=1

, 

 

 

På varje fältyta har även det dominerande trädslaget registrerats. Dominerande trädslag 

definieras som det trädslag som utgör den största delen av totala volymen träd på testrutan. 

Det dominerade trädslaget kan vara gran, tall eller lövträd.  

 

Fältytorna har valts ut godtyckligt för att erhålla en representation med olika typer av skog på 

området. Laservariablerna ses som prediktionsvariabler medan fältvariablerna blir 

målvariablerna som predikteras med hjälp av laserdata. 

 

 

 

Figur 2 

 

Illustrering av processen för prediktering av skogliga variabler. 

 

3. Metod 

Valet mellan att applicera en parametrisk eller en ickeparametrisk modell är inte alltid 

självklart. När det är uppenbart att det finns en klar linjär trend i data är ofta en linjär 

parametrisk modell ett bra val. Det är dock ofta oklart om en ickeparametrisk modell skulle 

                                                           
13

 Karlsson, K., Westman, S.E. (1991) Skogsuppskattning Skogsinventering. Christer Karlsson, Sven-Eric 

Westman 
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generera bättre skattningar i situationer då det finns tendenser till icke-linjära samband i 

datamaterialet.
14 

 

Den generella regressionsmodellen kan skrivas som, 

 

𝑦𝑖 = 𝑚 𝑥𝑖 + 𝑒𝑖  

 

men i den ickeparametriska modellen finns det, till skillnad mot den linjära 

regressionsmodellen, inga parametriska restriktioner om 𝑚 𝑥𝑖 , vilket tillåter möjligheten att 

fånga upp ickelinjära samband mellan prediktionsvariablerna och responsvariabeln. 

 

3.1 Multipel linjär regression 

Regressionsanalys är en av de mest använda statistiska teknikerna som i huvudsak handlar om 

att studera effekten av en linjärkombination av ett antal kovariat (förklarande variabler) på en 

responsvariabel. Målet med analysen ofta är att prediktera en responsvariabel y.
15

 

 

Den multipla linjära regressionsmodellen för observation i ( i=1,2,…,n) modelleras av en 

funktion av (p-1) förklarande x-variabler 

 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯+ 𝛽𝑝−1𝑥𝑖(𝑝−1) + 𝑒𝑖  

 

där 𝑒𝑖betecknar slumptermen för observation i 

 

I matrisform 

𝒀 = 𝑿𝜷 + 𝒆 

där  

Y är en (𝑛 × 1) vektor med observationer 

X är en (𝑛 × 𝑝) designmatris 

𝜷 är en  𝑝 × 1  vektor med regressionsparametrar 

e är en  𝑛 × 1  vektor med slumptermer16 

                                                           
14

 Yang, Y. Consistency of cross validation for comparing regression procedures. The Annals of Statistics, 35, 

2450–2473 
15

 Kleinbaum, D.G., Kupper, L.L., Muller, K.E., Nizam, A., (1998) Applied regression analysis and other 

multivariable methods (3
rd

 edition). Brooks/Cole Publishing Company 
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I regressionsmodellen antas att residualerna från modellen är oberoende, normalfördelade 

med väntevärde noll och en konstant varians för alla olika värden på x-variablerna.
17

 

 

Parametrarna i regressionsmodellen skattas med hjälp av minstakvadratmetoden. När vi antar 

normalitet som i detta fall är minstakvadratskattning ekvivalent med en 

maximumlikelihoodskattning.
18

 

 

Minstakvadratmetoden väljer parametrarna i modellen så att summan av de kvadrerade 

avvikelserna mellan de predikterade värdena i modellen och de faktiska y-värderna 

minimeras.  

 

3.1.2 Variabelselektion 

För variabelselektion i linjära modeller kan diverse metoder användas och ofta tillämpas 

forward-, backward- eller stepwise-procedurer för att välja variabler i en modell. Sådana 

procedurer utnyttjar vanligtvis ett kriterium, exempelvis partiella F-test eller AIC, för att välja 

den bäst anpassade modellen till datamaterialet. Dessa metoder är ej optimala då antalet 

variabler är många samt när hög multikollinjäritet råder i datamaterialet. Ett annat sätt kan 

vara att testa alla kombinationer av variabler, en så kallad ”all possible regression procedure”. 

Principen bakom denna variabelselektion är att testa alla möjliga kombinationer av potentiella 

variabler i modellen för att hitta den variabelsammansättning som maximerar 

modellanpassningen utifrån något kriterium. När antalet variabler (p) är många kan metoden 

leda till extremt datorintensiva beräkningar när de 2𝑝 − 1 olika modellerna måste skapas.
 19

  

För att minska detta problem kan en algoritm som kallas ”leaps and bounds” användas som 

gör att alla 2𝑝 − 1 modeller ej behöver utvärderas. ”Leaps and bounds” bygger på en metod 

som beskrivs av  Furnival och Wilson (1974).
20

  

 

Akaikes informationskriterium (AIC) kan användas för variabelselektion i linjära modeller. 

AIC består av loglikelihoodfunktionen samt ett ”straff” för antalet parametrar i modellen. För 

multipel linjär regression definieras AIC som  

                                                                                                                                                                                     
16

 Olsson, U. (2002) Generalized Linear Models An Applied Approach. Ulf Ollson and studentlitteratur 
17

 Draper, N.R., Smith, H. (1998) Applied Regression Analysis (3
rd

 edition). John Wiley & Sons, Inc. 
18

 Olsson, U. (2002) Generalized Linear Models An Applied Approach. Ulf Ollson and studentlitteratur 
19

 Draper, N.R., Smith, H. (1998) Applied Regression Analysis (3
rd

 edition). John Wiley & Sons, Inc. 
20

 http://www.stat.umn.edu/geyer/8054/slide/leaps.pdf. (Hämtad 2010-05-20) 
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AIC = −2loglikelihood + 2p 

 

där loglikelihood = − 
𝑛

2
 log(

S

n
) och S =summan av de kvadrerade residualerna.

21,22
 

 

AIC är dock  inkonsistent i avseendet att sannolikheten att välja den sanna modellen om en 

sådan existerar inte konvergerar till 1 när 𝑛 → ∞.
23

 AIC är dock byggd för modellprediktion i 

motsats till andra kriterier som exempelvis det bayesianska informationskriteriet (BIC) som är 

konstruerat för identifikation eller med andra ord konstruerat för att hitta den ”sanna” 

modellen.
24

 Skillnaden mellan AIC och BIC ligger i straffet för antal parametrar i modellen. 

När 𝑛 > 7 kommer straffet i BIC alltid vara större än straffet i AIC vilket leder till att AIC i 

det fallet alltid kommer att välja lika stora eller större modeller än BIC. AIC kommer i vissa 

situationer att överspecificera modellen medan BIC istället tenderar att underspecificera.
25

 

 

Korsvalidering (KV) är en annan frekvent använd metod för val av modell. Det finns många 

varianter av KV men gemensamt för alla varianter är att datamaterialet delas upp i ett 

träningsstickprov för att bygga regressionsfunktionen och ett stickprov för att utvärdera den 

ansatta funktionen. Den kanske vanligaste typen av korsvalidering är ”leave one out”- 

korsvalidering (LOOKV), där varje observation predikteras med hjälp av 

regressionsfunktionen byggd på de övriga n-1 observationerna.
26

 I linjär regression är 

LOOKV asymptotiskt ekvivalent med AIC.
27

  

 

En annan typ av korsvalidering föreslogs av Shao (1993). Metoden kallas för delete-d- 

korsvalidering och bygger på att slumpmässigt valda stickprov av storlek d används som 

valideringsstickprov medan de övriga n-d observationerna bygger modellen. Värdet på d kan 

bestämmas som 

𝑑 = 𝑛(1 −  log𝑛 − 1 −1). 

                                                           
21

 Olsson, U. (2002) Generalized Linear Models An Applied Approach. Ulf Ollson and studentlitteratur 
22

 McLeod, A.I., Xu, C, (2009) Package „bestglm‟ 
23

 Yang, Y. (2007) Consistency of cross validation for comparing regression procedures. The Annals of 

Statistics, 35, 2450–2473 
24

 Arlot, S. (2009) A survey of cross-validation procedures for model selection  
25

 McLeod, A.I., Xu, C, (2009) Package „bestglm‟ 
26

 Davison, A. C.  Hinkley D. V. (1997) Bootstrap methods and their application . Cambridge University Press. 
27

 Yang, Y. Consistency of cross validation for comparing regression procedures. The Annals of Statistics, 35, 

2450–2473 
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Åtminstone 1000 körningar med slumpvalda valideringsset rekommenderas för delete-d. När 

d växer med stickprovsstorleken (n) kommer delete-d, till skillnad från AIC och LOOKV, att 

vara konsistent i avseendet att sannolikheten att välja den sanna modellen konvergerar till 1 

när 𝑛 → ∞. Shao visar i sin simuleringsstudie att delete-d är överlägsen många andra metoder 

när det gäller att hitta den sanna modellen, när en sådan specificerats, under vissa 

förutsättningar.
2829

 

 

3.2 k nearest neighbour (kNN) 

kNN  är en ickeparametrisk teknik som använts frekvent för skattningar av skogliga variabler. 

Tekniken har tillämpats flitigt, främst i de nordiska länderna, och olika varianter av 

algoritmen för prediktering av skogliga variabler har utvecklats.
30

 Fördelar med kNN 

gentemot parametriska skattningsmetoder som linjär regression är mindre stränga antaganden 

om linjära samband, fördelning och homoskedasticitet. 

 

I kNN har vi en referensmatris bestående av förklarande variabler (x-variabler) samt 

målvariabler vi vill prediktera (y-variabler). Vi vill genom referensmatrisen kunna prediktera 

ett värde 𝑌 𝑖 på nya observationer där vi bara har information om vektorn x. Observationen 𝑌𝑖  

predikteras vanligen genom det aritmetiska medelvärdet eller genom ett viktat medelvärde av 

de k  y-värderna vars x-vektorer ligger ”närmast”, baserat på ett definierat avstånd,  den i:te 

observationens x-vektor.
31

 k nearest neigbour-estimatorn kan skrivas som 

 

𝑌 𝑖 =  𝑤𝑖𝑗

𝑗 ∈𝑁𝑁𝑘(𝒙𝑖)

𝑦𝑗  

 

där 𝑌 𝑖  är det predikterade värdet för observation i, j är en av de närmaste grannarna till 

observation i, 𝑤𝑖𝑗  är vikten för observation j och 𝑁𝑁𝑘(𝒙𝒊) är indexmängden för de k närmaste 

grannarna till observation i.
 32

 

                                                           
28

 McLeod, A.I., Xu, C, (2009)  Package „bestglm‟ 
29

 Shao, J., (2007)  An asymptotic theory for linear model selection. Statistica Sinica 7, 221-264 
30

 Finley, A.O, Mcroberts, R.E., Ek, A.R, (2008)  Applying an efficient K-nearest neighbor search to forest 

attribute imputation, The 2
nd

 International Conference on Forest Measurements and Quantitative Methods and 

Management  
31

 Crookston, N.L., Finley, A, (2006) yaImpute: An R Package for k-NN Imputation  
32

 Mcinerney, D.O etal, (2010) Forest canopy height retrieval using LiDAR data, medium-resolution satellite 

imagery and kNN estimation in Aberfoyle, Scotland,  Forestry, 83, 195-206 
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När ett viktat medelvärde används får grannar som ligger närmare observationen i större vikt 

relativt grannar som ligger längre ifrån. Vikterna kan sättas i proportion till inversen av ett 

definierat avstånd. Vanligtvis används det euklidiska avståndet och då definieras vikterna som 

 

𝑤𝑖𝑗 =
1

𝑑𝑖𝑗
/  

1

𝑑𝑖𝑗
𝑗 ∈𝑁𝑁𝑘(𝒙𝑖)

 

 

där 𝑑𝑖𝑗  betecknar det euklidiska avståndet mellan observation i och granne j. Det finns många 

utvecklingar av kNN. De olika varianterna av kNN skiljer sig främst i hur de ursprungliga 

variablerna transformeras innan sökningen av närmaste grannar genomförs. 

 

Istället för att använda otransformerade x-variabler kan Mahalanobis-avståndet användas för 

att definiera avstånden mellan observationerna. Avstånden standardiseras då med inversen av 

x-variablernas kovariansmatris. Mahalanobis-avståndet definieras som
33

 

 

𝑑𝑖𝑗
2 =  𝒙𝒊 − 𝒙𝒋 ´ 𝑾  𝒙𝒊 − 𝒙𝒋  

 

𝒙𝑖  är en kolumnvektor med x-variabler för den i:te målobservationen 

𝒙𝑗  är en kolumnvektor med x-variabler för den j:te referensobservationen 

𝑾 är inversen av x-variablernas kovariansmatris 

 

Det optimala värdet på utjämningsparametern k är olika för olika dataset. Ett stort värde på k 

ger en modell som är mer stabil mot outliers och brusigt data . Ett för stort k minskar dock 

fördelen med den lokala skattningen av observationer som kNN genererar. För 

ickeparametriska modeller som kNN kan LOOKV användas för att välja det optimala värdet 

på utjämningsparametern. LOOKV leder till ett asymptotiskt optimalt värde på parametern k 

och prediktionsnoggrannheten i modellen maximeras genom att välja det k som minimerar 

modellens MSE. 
34

 

                                                           
33

 Crookston, N.L., Finley, A, (2006) yaImpute: An R Package for k-NN Imputation 
34

 Yang, Y. (2007) Consistency of cross validation for comparing regression procedures. The Annals of Statistics, 

35, 2450–2473 
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3.2.2 Most similar neighbour 

Moeur & Stage (1995) introducerade en variant av kNN som de kallar  Most similar neigbour 

inference (MSN). Metoden utvecklades specifikt för tillämpningar inom 

naturresursplanering.
35

 

 

MSN använder kanonisk korrelation för att definiera avstånd mellan observationer. Kanonisk- 

korrelationsanalys går ut på att skapa nya variabler som är linjärkombinationer av  

x-variablerna (𝑉ℎ) respektive y-variablerna(𝑈ℎ) så att korrelationen mellan (𝑉ℎ) och (𝑈ℎ) 

maximeras, där 

 

𝑼ℎ = 𝜶ℎ𝒚 

   

𝑽ℎ = 𝜸ℎ𝒙 

 

där 𝜶𝑘är en vektor med kanoniska koefficienterna för y-variablerna(𝑘 = 1, . . , 𝑠) och 𝜶ℎär en 

vektor med de kanoniska koefficienterna för x-variablerna(𝑘 = 1, . . , 𝑠).
36

 

 

Det finns s stycken möjliga par av linjärkombinationer. Antalet möjliga par av 

linjärkombinationer är lika med antalet y-variabler i analysen då vi antar att antalet y-variabler 

är färre än antalet x-variabler. Det första paret av linjärkombinationer skapas så att den parvisa 

korrelationen maximeras. Det andra paret skapas så att korrelationen maximeras förutsatt att 

det andra paret är okorrelerat med det första paret och så vidare. Paren av linjärkombinationer 

benämns kanoniska variabler och deras korrelationer kallas för kanoniska korrelationer.
37

 En 

kanonisk korrelationsanalys skapar linjärkombinationer av de ursprungliga variablerna och 

fungerar därmed ej optimalt då sambanden mellan variablerna till stor del är ickelinjära.
38,39

 

 

 

                                                           
35

 Moeur, M., Stage A.R., (1995) Most Similar Neighbor: An Improved Sampling Inference Procedure for 

Natural Resource Planning, Forest science, 41, 337-35 
36

 Moeur, M., Stage A.R., (1995) Most Similar Neighbor: An Improved Sampling Inference Procedure for 

Natural Resource Planning, Forest science, 41, 337-35 
37

 Ibid 
38

 Johnson, R.A., Wichern, D.W. (2007) Applied Multivariate Statistical Analysis (6
th

 edition). Pearson 

education, Inc 
39

 Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (2007) Using Multivariate Statistics (fifth edition). Pearson Education Inc. 
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Det kvadrerade MSN-avståndet som baseras på kanonisk korrelation definieras som 

 

𝑑𝑖𝑗
2 =  𝒙𝒊 − 𝒙𝒋 ´ 𝚪𝚲𝚪´  𝒙𝒊 − 𝒙𝒋  

 

där 𝚪 är en 𝑝 × 𝑠 matris med kanoniska koefficienter och 𝚲 är en 𝑠 × 𝑠 diagonalmatris med 

kvadrerade kanoniska korrelationer.
40

 

 

MSN-avståndet används på samma sätt som beskrivits generellt för kNN för att hitta de 

närmaste grannarna till observation i. Genom MSN metoden kommer x-variabler som är högt 

korrelerade med y-variabeln att viktas högre i de kanoniska variablerna relativt de som är lågt 

korrelerade.
41

  MSN-metoden har även visat sig vara robust oberoende av om ”leave four 

out”-korsvalidering,” leave one out”-korsvalidering eller hela datamaterialet använts i 

modellbyggnad och prediktering. Risken för överanpassning av modellen verkar därmed inte 

vara ett vitalt problem. 
42

 

 

 

3.2.3 Variabelselektion 

När det gäller att jämföra de relativa egenskaperna för prediktion hos en parametrisk modell i 

jämförelse med en ickeparametrisk modell kan korsvalidering användas. Korsvalidering 

kräver milda fördelningsantaganden om data och baseras inte på frihetsgradsantal och 

modelldimensioner. För konsistens i variabelselektionen i den ickeparametriska modellen 

behöver ej andelen av stickprovet som används för validering växa med stickprovsstorleken 

som beskrivits tidigare i avsnitt 2.1.1 om delete-d korsvalidering. I den ickeparametriska 

modellen kan stickprovet slumpmässigt delas in i två lika stora delar, där den ena delen 

ansätter modellen medan den andra delen utvärderar modellens egenskaper. Denna typ av 

korsvalidering kan vi beteckna delete-(n/2) korsvalidering.
 43

  

 

 

                                                           
40

 Moeur, M., Stage A.R., (1995) Most Similar Neighbor: An Improved Sampling Inference Procedure for 

Natural Resource Planning, Forest science, 41, 337-35 
41

 Crookston, N.L., Moeur, M.,  Renner, D. (2002) Users Guide to the Most Similar Neighbor Imputation 

ProgramVersion 2 
42

 Johnson, R.A., Wichern, D.W. (2007) Applied Multivariate Statistical Analysis (6
th

 edition). Pearson 

education, Inc 
43

 Yang, Y. (2007) Consistency of cross validation for comparing regression procedures. The Annals of Statistics, 
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3.3 Utvärdering av modeller 

Inom skogliga tillämpningar används ofta Root mean squared error (RMSE) för att utvärdera 

prediktionsmodeller, då RMSE är ett mått på medelprediktionsfelet. RMSE används istället för 

MSE för att utrycka medelfelet i samma enhet som ursprungsvariabeln. När ”leave one out” 

residualer används i beräkningen av RMSE betecknar vi medelfelet med Root mean squared 

error of validation (RMSEv).
44

 RMSEv definieras som 

  

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣 =  
1

𝑛
 (

𝑛

𝑖=1

𝑦 (𝑖) − 𝑦𝑖)2 

 

där 𝑦 (𝑖) är det predikterade värdet på observation i då samma observation exkluderats från 

modellen och 𝑦𝑖  är det faktiska värdet på observation i. 
45

 

 

För att sätta medelfelet i relation till responsvariabelns medelvärde kan 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣(%) beräknas 

som 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣 % =
𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣

𝑦 
× 100 

där 𝑦  är responsvariabelns medelvärde. 

 

För att förenkla beräkningen av ”leave one out”-residualerna” i linjära regressionsmodeller 

kan “predicted residual sum of squares” (PRESS) användas. PRESS är ekvivalent med 

summan av de kvadrerade ”leave one out”-residualerna, men beräknas på ett effektivare sätt 

genom att modellen ej behöver återansättas n gånger som vid LOOKV. 

 

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆 =   
𝑒𝑖

1 − ℎ𝑖
 

2
𝑛

𝑖=1

 

där 𝑒𝑖  är residualen för observation i och ℎ𝑖  är leverage-värdet för observation i.
46

 

                                                           
44

 The university of Arizona, hemsida (2009), http://www.ltrr.arizona.edu/~dmeko/notes_12.pdf,  (Hämtad 2010-

05-20) 
45

 Mcinerney, D.O etal, (2010) Forest canopy height retrieval using LiDAR data, medium-resolution satellite 

imagery and kNN estimation in Aberfoyle, Scotland,  Forestry, 83, 195-206 
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Genom PRESS kan 𝑄2-statistikan genereras som är ett mått på modellens 

prediktionssäkerhet. 𝑄2-statistikan är ett alternativ till den ofta använda 𝑅2-statistikan. En stor 

skillnad mellan 𝑄2 och 𝑅2 indikerar att enskilda observationer har stort inflytande på 

modellen.
47

 𝑄2 defineras som 

𝑄2 = 1 −
𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆

 (𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝑦 (𝑖))2

 

 

där 𝑌 (𝑖) är medelvärdet av responsvariabeln då observation i exkluderats. 

 

4. Resultat 

4.1 Regressionsmodeller 

För att prediktera fältvariablerna som redovisats i tabell 1 har regressionsmodeller applicerats 

på laserdata. NUMTREES transformerades med naturliga logaritmen på grund av en tydlig 

skevhet i variabeln och av samma skäl transformerades variabeln VOL med en 

kvadratrotstransformation. Leaps and bounds-algoritmen som finns implementerat i R-paketet 

”bestglm” användes för att hitta de ”bästa” variabelkombinationerna. Två olika kriterier 

användes för val av bästa modell, AIC samt delete-d korsvalidering. I delete-d 

korsvalideringen användes 1000 stycken slumpmässiga stickprov. Generellt skapades större 

modeller när AIC användes som kriterium jämfört med när delete-d korsvalidering användes. 

Modellerna kan ses i appendix C. Som kan ses i tabell 2 och 3 är skillnaderna i  

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣  generellt små mellan de större modellerna som skapades med AIC som kriterium 

jämfört med de mindre som skapades med delete-d korsvalidering som kriterium. I tabell 2 

och 3 ser vi att prediktion av grundytevägd medelhöjd (HGV) kan predikteras med ett 

medelfel (𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣) på cirka 1,4 meter ( 7 % av medelvärdet) medan modellerna som 

predikterar antal träd per hektar (NUMTREES) har en 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣 på cirka 30 % av medelvärdet.  

Modell 2 är identisk med modell 6 med tillägget att i modell 6 har det dominerade trädslaget i 

                                                                                                                                                                                     
46

 Sas hemsida, hämtat (2010-05-20) 

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63033/HTML/default/viewer.htm#/documentation/cdl/en/stat

ug/63033/HTML/default/statug_glmselect_sect025.htm 
47

  Nguyen, T.Q., (1998) The Prediction Sum of Squares as a General Measure for Regression Diagnostics, 

Journal of Business & Economic Statistics,6, 501-504 
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fältytan lagts till som en kategorivariabel i modellen och samma sak gäller för modell 7 och 

11. Motivet med detta är att se om modellen som predikterar VOL kan förbättras då vi har 

perfekt information om vilket trädslag som dominerar på ett område, då det är möjligt att få 

sådan information genom andra källor såsom hyperspektrala bilder. Ingen signifikant skillnad 

mellan gran och tall kunde påvisas, vilket gjorde att kategorivariabeln dominerande trädslag 

ändrades till att innefatta två kategorier, lövträd samt barrträd. Vi kan se i tabell 2 att 

medelfelet minskar med cirka 3,5 enheter till 51,973 m
3
/ha då informationen om dominerande 

trädslag inkluderas. 

 

Figurerna 5 till 9 i Appendix D visar residualplottar för regressionsmodellerna 1 till 5. 

Residualernas fördelning visar inga grova avvikelser från normalfördelning. Inga mönster i 

residualerna kan skönjas när residualerna plottas mot predikterade värden. Vissa 

observationer uppvisar dock höga leverage-värden. I figur 6 ser vi att observationerna 211 och 

147 utmärker sig som väldigt extrema observationer. 

 

Tabell 2: Sammanfattande information från regressionsmodeller (kriterium AIC) 

Modell Fältvar 𝑹𝑴𝑺𝑬𝒗 𝑹𝑴𝑺𝑬𝒗 %  𝑸𝟐 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑺 𝑹𝟐 

1 HGV 1.390736 7.061093 0.9006694 489.3392 0.9081 

2 VOL 55.58161 23.63637 0.833874 781596.8 0.8485 

3 NUMTREES 175.7146 31.20446 0.6551773 7811530 0.6983                               

4 G 5.554906 22.13365 0.7286177 7806.816 0.7453    

5 DGV 3.886342 14.04776 0.6967033 3821.224 0.7200 

6 VOL(DOM) 51.973 22.10179 0.854745 683401.8 0.8731 

 

Tabell 3: Sammanfattande information från regressionsmodeller (kriterium delete-d korsvalidering) 

𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒍 𝑭ä𝒍𝒕𝒗𝒂𝒓 𝑹𝑴𝑺𝑬𝒗 𝑹𝑴𝑺𝑬𝒗 %  𝑸𝟐 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑺 𝑹𝟐 

7 HGV 1.455997 7.392438 0.8911285 536.3416 0.9058 

8 VOL 55.59128 23.64049 0.8338161 781868.8 0.8430 

9 NUMTREES 175.0127 31.07981 0.6579265 7749250 0.6780 

10 G 5.589072 22.26979 0.725269 7903.145 0.7348 

11 DGV 3.920643 14.17174 0.6913257 3888.975 0.7009 

12 VOL (DOM) 51.93435 22.08536 0.854961 682385.7 0.8679 
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4.2 kNN  

kNN  har applicerats på samma data som regressionsmodellerna. Tre olika typer av kNN har 

genomförts där skillnaden mellan typerna ligger i hur avstånden mellan observationerna 

definieras. Euklidiskt avstånd (otransformerade variabler), Mahalanobis-avståndet samt MSN-

avståndet har använts. kNN-modellerna med MSN-avstånd skapades separat för varje 

fältvariabel. Prediktioner av observationerna har baserats på ett viktat medelvärde av de k 

närmaste grannarna där inversen av det euklidiska avståndet använts för att vikta grannarna i 

prediktionen.  

 

 

Delete-(n/2) korsvalidering har bara använts för variabelselektionen i kNN-modellerna som 

predikterar VOL. Detta på grund av att metoden krävde alltför långa beräkningstider i 

programmet R. Variabelselektionen i övriga kNN-modeller har skett genom backward-

eliminering där 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣 använts som kriterium för val av bästa modell. I backward 

elimineringen har k fixerats till 10. Efter val av variabler i modellen har parametern k valts 

genom LOOKV.   

 

 

I tabell 4, 5 och 6 kan vi se 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣 för de olika kNN-modellerna. Modellerna med MSN-

avstånd genererar bättre modeller för samtliga fältvariabler. När vi jämför MSN-modellerna 

med de bästa regressionsmodellerna ser vi att HGV och VOL kan predikteras med en lägre 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣 i regressionsmodellerna jämfört med MSN-modellerna. Fältvariablerna  

NUMTREES, G och DGV predikteras dock med ett lägre 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣 i MSN-modellerna jämfört 

med de bästa regressionsmodellerna. Det optimala värdet på parametern k ligger mellan 3 och 

12 för de olika modellerna. 

 

 

Tabell 4: Sammanfattande information från kNN (MSN) 

𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒍 𝑭ä𝒍𝒕𝒗𝒂𝒓 𝑹𝑴𝑺𝑬𝒗 𝑹𝑴𝑺𝑬𝒗 %  k 

13 HGV 1.54822 7.860675 9 

14 VOL 57.50986 24.45637 12 

15 NUMTREES 164.7526 29.25776 10 

16 G 5.515431 21.97636 11 

17 DGV 3.697204 13.36409 10 
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Tabell 5: Sammanfattande information från kNN (euklidiskt) 

𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒍 𝑭ä𝒍𝒕𝒗𝒂𝒓 𝑹𝑴𝑺𝑬𝒗 𝑹𝑴𝑺𝑬𝒗 %  k 

18 HGV 1.634347 8.297962 10 

19 VOL 64.76820 27.54302 3 

20 NUMTREES 176.8782 31.41110 10 

21 G 6.113506 24.35941 10 

22 DGV 4.143451 14.97712 7 

 

 

Tabell 6: Sammanfattande information från kNN (Mahalanobis) 

𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒍 𝑭ä𝒍𝒕𝒗𝒂𝒓 𝑹𝑴𝑺𝑬𝒗 𝑹𝑴𝑺𝑬𝒗 %  k 

23 HGV 1.593415 8.090141 8 

24 VOL 61.24867 26.04632 9 

25 NUMTREES 185.1804 32.88545 10 

26 G 5.659546 22.55059 10 

27 DGV 4.153688 15.01412 11 

 

5. Diskussion 

I regressionsmodellerna kunde grundytevägd medelhöjd predikteras med en 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣  (%) på 

cirka 7% ,vilket är i paritet med värden som fåtts vid liknande studier. Regressionsmodellerna 

för ”volym per hektar ” samt ”antal träd per hektar” ger även dem 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣  (%) värden som är 

i jämförelse med modeller från tidigare jämförbara studier.
48

 Det är dock svårt att få en 

perfekt jämförelse med andra studier eftersom det finns flera faktorer som kan variera och ha 

en betydelse för kvaliteten på modellerna, exempelvis pulsintensiteten på lasern, storleken på 

fotavtrycket och skogsområdets karaktär. Genom att inkludera det dominerande trädslaget i 

regressionsmodellerna som predikterar volym per hektar kunde modellerna förbättras. Om 

fältrutan domineras av gran eller tall verkar dock inte förklara något extra i prediktionerna av 

volym per hektar, dock har lövträdsdominans respektive barrträdsdominans en signifikant 

betydelse i modellen. 

 

                                                           
48 Næsset, E., (2002) Predicting forest stand characteristics with airborne scanning laser 

using a practical two-stage procedure and field data, Remote Sensing of Environment, 80, 88– 99 
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kNN-modellerna med euklidiskt- och mahalanobisavstånd genererade sämre modeller för 

samtliga fältvariabler jämfört med regressionsmodellerna. kNN-modellerna med MSN-

avstånd lyckades dock bättre i prediktionerna av 3 fältvariabler i jämförelse med  

regressionsmodellerna.  I multipel regression är volym per hektar och grundytevägd 

medelhöjd de fältvariabler som går bäst att modellera med laserdata när vi ser på hur stor del 

av variationen i fältvariablerna som vi kan förklara med modellerna. Det är också dessa 

fältvariabler som predikteras med mindre medelfel med regressionsmodellerna jämfört med 

kNN-modeller med MSN-avstånd. De fältvariabler som är ”svårare” att prediktera med 

laserdata (träd per hektar, grundyta och grundytevägd diameter)  predikteras istället bättre 

med kNN (MSN-avstånd). Det faktum att kNN med MSN-avstånd genererar bättre 

prediktioner av vissa fältvariabler kan förklaras av att sambanden mellan vissa laservariabler 

och dessa fältvariabler möjligtvis är icke-linjära. Trots att metoden använder kanonisk 

korrelation för att definiera avstånden mellan observationerna antas inte linjära samband i 

själva prediktionen av observationer. I jämförelse med linjär regression är därmed kNN med 

MSN-avstånd mindre känsligt för icke linjära samband mellan prediktionsvariablerna och 

målvariabeln.  

 

Regressionsmodellerna för volym per hektar har ett relativt högt 𝑄𝟐  jämfört med modellerna 

för grundytevägd diameter men har ett betydligt sämre 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣  (%). Vi kan förklara en stor 

del av variansen i volym per hektar med laserdata men på grund av att volym per hektar 

varierar kraftigt mellan olika fältytor kan vi ändå inte nå en riktigt låg 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣  (%). 

I modellerna som applicerats har det antagits att fältytorna är oberoende av varandra. 

Uppfyllandet av detta antagande är oklart då fältytorna kommer från ett begränsat 

skogsområde.  

 

Trots att en stor del av laservariablerna plockats bort finns det höga parvisa korrelationer kvar 

i datamaterialet. Detta leder till att regressionsmodellerna blir olika beroende på vilken metod 

som används för modellbyggnad. Som kan ses i figur 6 är observationerna 147 och 211 

väldigt extrema och borde ha undersökts närmare för att utröna om de möjligtvis borde 

exkluderats ur modellerna. 

 

En stepwiseprocedur kan generera en till viss del annan modell än en modell som skapas 

genom leaps and bounds-algoritmen. Då det primära inte är att dra slutsatser om enskilda 

laservariablers betydelse utan att skapa modeller med maximala noggrannheter i prediktioner 



22 
 

är inferens om enskilda parametrar av mindre intresse. Att vi får större modeller då vi 

använder AIC i modellvalet jämfört med delete-d korsvalidering är naturligt då det är känt att 

AIC tenderar att överspecificera regressionsmodellen. Vi får även en aning bättre modeller 

när AIC används i modellvalet, men det är dock oklart om detta faktum beror på att vi 

använder LOOKV för att utvärdera modellerna, när LOOKV är asymptotiskt ekvivalent med 

AIC. Att modellerna som predikterar HGV blir de bästa är väntat eftersom lasertekniken i 

huvudsak genererar höjdmätningar av vegetationen. 

 

Vid modelbyggnad i kNN fixerades parametern k till 10 när backward-elimineringen utfördes 

för att sedan optimeras efter variabelinkluderingen genom LOOKV. Att välja parametern k 

simultant med variabler i modellen har inte varit möjligt på grund av alltför långa 

beräkningstider. Om mer tid hade funnits hade alternativa metoder till backward-eliminering 

kunnat testas då det finns till exempel mer sofistikerade metoder som under vissa 

förutsättningar genererar bättre modeller (men till kostnaden av mer avancerade beräkningar).  

Om mer tid funnits hade även delete-(n/2) korsvalidering kunnat utföras på alla kNN-

modeller. kNN med MSN-avstånd har dock visat sig robust när olika typer av validering 

använts i modellval och prediktering. 

 

6. Tilkännagivanden 

Jag vill tacka människorna på FORAN Remote Sensing för ett bra samarbete med ett 

intressant uppsatsförslag och tillgodoseende av datamaterial. Jag vill även ge ett stort tack till 

min handledare Magnus Ekström på Biostokastikum för en engagerad och utmärkt 

handledning. 
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Appendix A:Variabler 
 

   Tabell 7: laservariabler 

nr variabel beskrivning 

1 Density Pixlar > 3m / Totalt antal pixlar (DSM-DTM) 

2 PERC_10 10 percentilen(totala returer) 

3 LPERC_10 10 percentilen(sista och mittenreturer > 3m) 

4 LPERC_50 50 percentilen(sista och mittenreturer > 3m) 

5 FPERC_10 10 percentilen(singel och förstareturer > 3m) 

6 FPERC_50 50 percentilen(singel och förstareturer > 3m) 

7 FPERC_90 90 percentilen(singel och förstareturer > 3m) 

8 LSPERC_10 10 percentilen (singel och sistareturer > 3m) 

9 LSPERC_50 50 percentilen (singel och sistareturer > 3m) 

10 LSPERC_90 90 percentilen(singel och sistareturer > 3m) 

11 P1 Medelhöjd DSM-DTM 

12 P4 Singelreturer över 3m/ Totalt antal singelreturer 

13 P5 Singelreturer / Totalt antalet returer 

14 P13 Sista och singelreturer > 3m / Totalt antal sista och singelreturer 

15 P14 Sista och singelreturer > 6m / Totalt antal sista och singelreturer 

16 P16 Första och singelreturer > 6m / Totalt antal fösta och singelreturer 

17 P17 Första och singelreturer > 9m / Totalt antal fösta och singelreturer 

18 P19 Första och singelreturer > 3 +2* bin / Totalt antal första och singelreturer 

  

bin = (max(singel, first) - 3)/3 

 

 

 

 

 

 
 



26 
 

Appendix B: Figurer 
 

 

Figur 3 

 

  

 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣 för olika värden på k  (kNN-modeller med MSN-avstånd) 
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Figur 4 

 

 

 

Predikterade värden plottade mot observerade värden (regressionsmodeller AIC) 
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Figur 5 

  

  

 

Predikterade värden plottade mot observerade värden (kNN-modeller med MSN-avstånd) 
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Appendix C: Modeller 
 

Signifikans-koder:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

               Modell 1                                                                                  Modell 2 

  

Koefficienter Estimat    Sig    

(Intercept)  -0.82222        

FPERC_90      0.46367    **  

log_LPERC_10  0.87320    *   

log_P19      -0.57677    **  

LSPERC_50     0.19363    *** 

LSPERC_90     0.31570    .   

P13           3.05247    *** 

  

  

 

                                                                                                

 

                 Modell 3                                                                             Modell 4 

 

 Koefficienter             Estimat  Sig 

(Intercept)    6.09657  *** 

P16            2.26888  *** 

log_FPERC_10  -0.28280  .   

log_LPERC_10  -0.38911  *   

log_LSPERC_10  0.16997  *   

log_PERC_10    0.33936  *   

LPERC_50       0.06612  **  

LSPERC_50     -0.02155      

LSPERC_90     -0.08517  *** 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Koefficienter  Estimate  sig    

(Intercept)      3.58754   **  

FPERC_90         0.26166   *** 

log_FPERC_10    -2.07662   *   

log_LSPERC_10    0.67985       

log_P19          0.52292   .   

log_PERC_10      1.64343   .   

P1               0.43194   *** 

P13            -13.85187   **  

P14             20.82225   *** 

                       

Koefficienter            Estimate Sig 

(Intercept)    11.2674  **  

log_FPERC_10   -6.6375  *   

log_P19         2.1575  *   

log_PERC_10     5.4133  .   

P1              1.3679  *** 

P13           -41.1251  *** 

P14            57.6388  *** 
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     Modell 5                               Modell 6 

 

Koefficienter Estimat  Sig 

(Intercept)    0.2271      

P4            -6.6688   *  

P5            12.9191   *  

P17           -6.7388   *  

log_LPERC_10   2.4161   .  

log_PERC_10   -3.5094   ** 

LPERC_50      -0.6744   ** 

FPERC_90       0.7745   .  

LSPERC_50      0.3398   .  

LSPERC_90      0.9580   *  

 

 

 

 

 

 

     Modell 7                              Modell 8 

 

Koefficienter Estimate  Sig 

(Intercept)  0.13217      

P14          2.86264  *** 

log_P19     -0.60570  **  

FPERC_90     0.76358  *** 

LSPERC_50    0.25619  *** 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koefficienter  Estimat  Sig 

(Intercept)      3.32841  **  

FPERC_90         0.22660  *** 

log_FPERC_10    -2.16898  **  

log_LSPERC_10    0.40002      

log_P19          0.37038      

log_PERC_10      2.42732  **  

P1               0.46565  *** 

P13             -7.51108  .   

P14             12.60972  *   

DOM_tree[T.2]   -2.26463  *** 

Koefficienter Estimate  Sig 

(Intercept)   2.46222   *** 

P1            0.50390   *** 

P13          16.46332   *** 

P14          24.30581   *** 

FPERC_90      0.25179   *** 
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      Modell 9                               Modell 10 

 

Koefficienter Estimate  Sig 

(Intercept)  5.81924   *** 

LSPERC_90   -0.06561   *** 

P16          2.40918   *** 

 

 

 

 

 

  

    Modell 11                                Modell 12                                                   

                                                                                                                        

Koefficienter Estimate Sig 

(Intercept)  5.84500  *** 

P17         -5.23790  **  

log_PERC_10 -3.75466  *** 

LSPERC_90    1.73285  *** 

 

 

   

   

   

    

 

 

 

 

Tabell 8: kNN-modeller med MSN-avstånd 

model laservariabler i modell 

13 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18 

14 1,2,5,7,14,15,16,18 

15 1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18 

16 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17 

17 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Koefficienter Estimat Sig 

(Intercept)   2.5623  *   

P1            1.6053  *** 

P13         -29.2482  **  

P14          46.3327  *** 

Koefficienter  Estimat  Sig 

(Intercept)   2.95595   *** 

P1            0.56616   *** 

P13          -9.19643   **  

P14          14.93261   *** 

FPERC_90      0.22312   *** 

DOM2[T.2]    -2.22619   *** 
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Appendix D: Residualplottar 
 

 

Figur 6 
 

 

  Residualplottar modell 1 
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Figur 7 

 

Residualplottar modell 2 
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Figur 8 

 
Residualplottar modell 3 
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Figur 9 

 
Residualplottar modell 4 
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Figur 10 

Residualplottar modell 5 

 

 

 

 

 

 


