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SAMMANFATTNING 

 

En inom skogssektorn relativt ny metod för att underlätta för skoglig planering är att använda 

sig av skoglig fjärranalys för att effektivt kunna prediktera skogsvolym och modellera 

vegetation. Med data från laserskanningar utförda i samband med lantmäteriets produktion av 

en nationell höjdmodell skapades en databas med kartor över skog och mark, där de för kartorna 

aktuella skogliga responsvariablerna modellerades en åt gången. En eventuell problematik med 

att modellera varje responsvariabel enskilt är att det inte tar hänsyn till eventuella icke 

observerade faktorer, som påverkar samtliga responsvariabler, och därmed förbises denna 

information. Syftet med denna studie var att istället prova att modellera de aktuella 

skogsvariablerna samtidigt med den multivariata metoden Seemingly Unrelated Regressions 

(SUR), och utvärdera huruvida resultaten skiljer sig från modellering med linjär regression 

(LR). Mätstickorna som jämfördes var Root Mean Square Error (RMSE) respektive medelfelen 

för parameterskattningarna. I studien användes ett datamaterial med skoglig data tillhandahållet 

av Sveriges lantbruksuniversitet. Resultaten visade att SUR gav upphov till lägre estimerad 

RMSE (än vad som erhölls med LR) i 22.5 % av fallen, medan medelfelen för 

parameterskattningarna (med SUR) blev mindre i 59.8 % av fallen, (och lika i resterande fall). 

 

ABSTRACT 
 

Prediction of Forest Variables Using Airborne Laser Scanning 

 

Within the forest sector, remote sensing is a relatively new method employed to facilitate the 

efficient modeling of vegetation, as well as the prediction of forest stand volume. A national 

database with forest maps was produced by using airborne laser scanning data from The 

National Mapping Authority’s production of a national digital elevation model. In the 

production of the database each forest variable was estimated separately. A potential issue with 

this approach is that it does not take the possibility of unobserved common factors that may 

influence all forest variables into account, and hence such information tends to be overlooked. 

The purpose of this study was to model the current forest variables using the multivariate model 

Seemingly Unrelated Regressions (SUR), and then to evaluate whether the results obtained 

differ from the outcome obtained by the previous method used (Linear Regression). The 

measures compared were Root Mean Square Error (RMSE) and standard errors of the parameter 

estimates, respectively. The data used in this study were provided by Swedish University of 

Agricultural Sciences. The results showed that lower RMSE values were obtained by SUR in 

only 22.5 % of the cases, whilst the standard errors of the parameter estimates decreased in 59.8 

% of the cases (and were identical in the remaining ones) using SUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 
 

En inom skogssektorn relativt ny metod för att underlätta för skoglig planering är att använda 

sig av skoglig fjärranalys för att effektivt kunna prediktera skogsvolym och modellera 

vegetation. Med hjälp av data från laserskanningar utförda i samband med lantmäteriets 

produktion av en nationell höjdmodell skapades en databas med kartor över skog och mark, där 

de för kartorna aktuella skogliga variablerna modellerades en åt gången. En eventuell 

problematik med att modellera varje skogsvariabel enskilt är det inte tar hänsyn till eventuella 

icke observerade faktorer, som påverkar samtliga skogsvariabler, och därmed förbises denna 

information. Tanken med denna uppsats var att istället prova att modellera de aktuella 

skogsvariablerna samtidigt, för att undersöka om prediktionerna blir bättre då. Modellen som 

användes kallas Seemingly Unrelated Regressions. Resultatet visade att Seemingly Unrelated 

Regressions inte gav upphov till bättre prediktioner än när de skogliga variablerna modellerades 

en åt gången, men däremot blev spridningen för ekvationernas skattade parametrar mindre med 

denna metod. 
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1. INLEDNING 
 

Skoglig planering är en central del inom skogsindustrin då effektiv kartläggning av skog, samt 

att kunna upptäcka förändringar i vegetation, etc. är av stor betydelse för att underlätta för ett 

långsiktigt hållbart skogsbruk med en god avkastning (Sveaskog 2016). En metod som blivit 

allt vanligare på senare år är att använda sig av flygburen laserskanning för att uppskatta olika 

skogliga mått som exempelvis beståndsvolym och medelträdhöjd för ett visst bestånd (Nӕsset 

et al. 2004). Vidare skriver Nӕsset et al. (2004) att studier från flera av de nordiska länderna 

indikerar att speciellt skattning av stamvolym och medelträdhöjd fungerar väl med flygburen 

laserskanning i jämförelse med traditionella metoder. Ett annat troligt skäl till det ökade 

intresset för flygburen laserskanning är kostnaden, som dessutom förväntas sjunka ytterligare i 

framtiden (Eid et al. 2000).  

 

Laserskanningen går till på så sätt att ett flygplan färdas över aktuellt område och skickar ut 

laserpulser ifrån en sensor. Dessa laserpulser reflekteras sedan mot något objekt på markytan, 

och genom att registrera tiden det tar från att laserpulsen sänts ut, till att den (eller någon del av 

den, då pulsen kan delas upp vid reflektionen) återvänder till sensorn, kan avståndet till det 

träffade föremålet beräknas. Eftersom flygplanets koordinater i markplanet är känt, erhålls 

genom det beräknade avståndet en tredimensionell koordinat för den på objektet träffade ytan. 

Detta i kombination med den mycket höga frekvens som laserpulserna skickas från sensorn 

med, gör det möjligt att avbilda landskapet för aktuellt område, och på så vis kartlägga eventuell 

vegetation. Med hjälp av olika klassificeringsmetoder kan laserpulserna filtreras och de objekt 

som inte utgör markytan delas in i olika kategorier, till exempel vegetation (Klang 2009, 1). De 

insamlade laserdata utgörs av ett punktmoln (Lantmäteriet 2015, 3), ur vilket lasermetriker så 

som höjdpercentiler etc. kan beräknas, och sedan relateras mot skoglig fältdata.  

 

Fältdata samlas ofta in genom inventering av systematiskt utvalda provytor (Naesset 2002; 

Naesset et al. 2004; Nilsson et al. 2015), varefter eventuella samband mellan lasermetriker och 

fältdata påvisas med någon metod som exempelvis linjär regression (LR) eller K-Nearest 

Neighbours. Just regressionsmodeller är något som har använts flitigt inom skoglig 

modellering, (se exempelvis Naesset 2002; Nӕsset et al. 2004). En av fördelarna med linjära 

regressionsmodeller är att de kan ge adekvata prediktioner även utanför sina mätområden, det 

vill säga de (under förutsättning att det linjära sambandet modellerna utgår ifrån upprätthålls 

även utanför mätområdena) lämpar sig för extrapolering (Junttila 2011, 31).  

 

I en relativt ny inhemsk studie (Nilsson et al. 2015) nyttjades just LR då data från luftburen 

laserskanning relaterades till riksskogstaxeringens fältmätningsdata för att kartlägga Sveriges 

skogslandskap. Detta projekt (vilket data i denna uppsats härrör från) gav upphov till 

prediktioner av stamvolym, grundyta, grundytevägd medelhöjd och grundytevägd 

medeldiameter med Root Mean Square Error% (RMSE%) i intervallen 17.2-23.3 %, 15.0-18.3 

%, 6.2-9.7 % och 9.3-14.5 % . Även då detta är sämre resultat än vad som uppnåtts i flera andra 

snarlika studier i Norden, (Nӕsset et al. 2004), så är det lika bra eller bättre än vad som erhållits 

med traditionella mätmetoder, och den färdiga produkten (databas med skogskartor) mottogs 

väl av såväl privata skogsägare som yrkesverksamma inom skogsbranschen (Nilsson et al. 

2015).  

 

Trots att ovan nämnda studier visar att LR lämpar sig väl för att prediktera skogliga variabler, 

så torde det inte vara optimalt. Exempelvis så skriver Junttila (2011, 31) att en potentiell nackdel 

med till exempel LR (estimerad med Ordinary Least Squares (OLS)) är att olika fältmätta 

skogsvariabler skattas separat, och att information från korrelation mellan till exempel 
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residualer därmed förbises. Ett sätt att kringgå detta kan vara att använda sig av multivariata 

regressionsmodeller som estimerar alla parametrar samtidigt (Junttila 2011, 31). Ett exempel 

på en sådan metod är Seemingly Unrelated Regressions (SUR) och enligt tidigare studier (Rose 

Jr & Lynch 2001) kan variansen hos parameterskattningar (för stora stickprov) estimerade med 

SUR bli mindre än om de estimeras med OLS. 

 

Det är dock värt att notera att resultat (i form av ackurata prediktioner) ofta endast skiljer sig 

marginellt mellan olika skattningsmetoder (för estimering av skogliga variabler) då de till stor 

del beror på egenskaper hos insamlade data. Finns det till exempel ingen korrelation mellan 

respons- och förklaringsvariabler så uppnås inte ackurata skattningar, oavsett metod (Junttila 

2011, 31).  

 

1.1 Syfte 
 

Målet med denna studie är att undersöka huruvida SUR fungerar bättre eller sämre än enskilda 

linjära regressionsmodeller för att prediktera de fältmätta skogliga variablerna grundytevägd 

medelhöjd, grundytevägd medeldiameter, stamvolym, trädbiomassa och genomsnittlig 

grundyta ovanför mark, med hjälp av lasermetriker från lantmäteriets nationella laserskanning. 

 

Mer specifikt ämnar uppsatsen att besvara följande frågeställningar: 

 

1. Vilken av modellerna (SUR kontra enskilda linjära regressionsmodeller) resulterar i 

lägst estimerad RMSE vid prediktion av ovan nämnda skogliga variabler? 

 

2. Hur skiljer sig skattningarna av medelfelen för regressionskoefficienterna mellan SUR 

och de enskilda modellerna? 

 

2. MATERIAL 
 

De data som användes i samband med denna uppsats härrör från ett projekt utfört av 

skogsstyrelsen i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), där ändamålet var att 

skapa en databas med nationstäckande skogskartor. Till detta användes data från fältstudier, 

samt laserdata från lantmäteriets produktion av en nationell höjdmodell (2009-2015). 

Datainsamlingen för detta projekt beskrivs kortfattat nedan, för en utförligare beskrivning (se 

Nilsson et al. 2015). 

 

2.1 Datainsamling 

 

I samband med lantmäteriets framställning av den nya höjdmodellen så laserskannades större 

delen av Sverige. För detta delades hela landet in i 397 stycken rektangulära zoner (block), där 

varje zon hade en storlek på cirka 25x50km. Överlag så skannades norra Sverige under 

lövsäsong, medan det för södra Sverige skedde under vår- och höstperioderna, då träden var 

utan löv. Till detta användes 13 olika skannrar. Varje block skannades med endast en 

skannertyp, och detta skedde från flyghöjder på mellan 1700-2300 meter. Vidare användes en 

maximal skanningsvinkel på 20°, en positionsnoggrannhet på 0.3 meter (0.1 meter i höjdled för 

hårda ytor), och en punkttäthet på 0.5-1 laserskott/m2. Se Nilsson et al. (2015) för fler detaljer 

kring laserskanningen. De för provytorna aktuella lasermetrikerna (som till exempel 

höjdpercentiler) beräknades med hjälp av CloudMetrics i programvaran Fusion (McGaughey 

2015). 
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De fältdata som nyttjades för produktionen av kartdatabasen samlades in av 

riksskogstaxeringen mellan åren 2009-2013 genom systematiska fältmätningar inom cirkulära 

provytor, där varje provyta hade en radie på 10 meter. Dessa provytor var utspridda över Sverige 

och totalt användes cirka 11500 ytor (för varje block de 350 närmaste ytorna), samtliga belägna 

på produktiv skogsmark. Placeringen av ytorna skedde på sådant sätt att de i studien antogs 

vara spatialt oberoende, detta genom att placera dem i kluster med fyra till åtta ytor i varje, med 

ett avstånd på 300-600 meter ytorna emellan (Nilsson et al. 2015).                                                                          

Koordinaterna för provytorna fastställdes med hjälp av GPS-mottagare, vilket ledde till en 

positionsprecision på omkring 5 meter i norra Sverige, medan den i de södra delarna av landet 

varierade mellan cirka 1-5 meter beroende på vilken GPS-mottagare som användes. Inom varje 

provyta mättes ett antal skogliga variabler, som exempelvis trädhöjd och stamvolym.  

 

I produktionen av kartdatabasen användes modeller med lasermetriker som förklaringsvariabler 

för att prediktera skogliga fältmätta variabler inom provytorna landet över, och på så vis 

skapades skogskartorna. Eftersom laserskanningen över ett visst block inte alltid tidsmässigt 

sammanföll med fältmätningarna inom samma område, så användes olika tillväxtmodeller för 

att relatera aktuella provytor till det år som laserskanningen utfördes. Vidare rensades cirka 20 

% av de för varje block 350 närmaste provytorna bort, till exempel på grund av att provytorna 

var felaktigt sammankopplade med aktuell laserdata som resultat av felaktig positionering, eller 

att det skett röjning/avverkning/storm/brand etc. i området mellan tiden för laserskanningen och 

fältmätningarna. För ytterligare information om bortrensning av provytor (se Nilsson et al. 

2015). 

 

2.2 Aktuellt datamaterial  

 

För denna uppsats tillhandahölls endast en liten del av de data som det ursprungliga projektet 

gav upphov till, och detta datamaterial var till stor del redan 

bearbetat enligt principen i föregående stycken. Vid en 

kontroll framkom dock att de missat att radera en 

observation med en skillnad i fältobserverad trädhöjd och 

den 95:e höjdpercentilen större än 5 meter (sådana 

observationer räknades som felaktiga), varför dessa togs 

bort. Vad som beskrivs i nedanstående sektion är alltså den 

del av det ursprungliga datamaterialet som den här 

uppsatsen baseras på. De studerade områdena består av fyra 

stycken blockformade zoner med för varje block tillhörande 

provytor. Två av zonerna är lokaliserade i norra Sverige, 

medan de resterande två härrör från de södra delarna av 

landet (se Figur 1). För var och ett av de fyra blocken 

innehöll datamaterialet mellan 260-275 stycken provytor, 

med ett i varje provyta antal tillhörande fält-

/responsvariabler. I föreliggande uppsats ligger fokus på de 

fältvariabler som redovisas i Tabell 1. Medelvärden samt 

spridningen för dessa fältvariabler åskådliggörs i Tabell 17 

(Bilaga 3). Aktuella förklaringsvariabler/lasermetriker 

presenteras i Tabell 2. 

 
 
 
 

Figur 1. Positionerna för de 

fyra studerade områdena är 

blåmarkerade.  

Källa: Jonas Jonzén, SLU 
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Tabell 1. Aktuella fältvariabler. 

Variabel  Definition 

Grundyta  Grundyta ges i m2/hektar och mäts vanligen i brösthöjd. Grundytan 

  definieras som arean av ett tvärsnitt genom en trädstam. Vid flera  

  träd summeras tvärsnitten för alla träd inom en hektar. 

Höjd Grundytevägd medelträdhöjd i meter för aktuellt bestånd (provyta). 

Beräknas i relation till grundytan genom att varje träds höjd 

multipliceras med dess grundyta, varefter alla värdena summeras för 

att därefter divideras med summan av grundytorna. 

Biomassa  Trädbiomassa ges i ton torrsubstans/hektar för aktuellt bestånd och 

  är massan av hela trädet ovan jord, det vill säga stam, grenar, barr,

  kottar, stubbar etc. 

Volym Stamvolym mäts i skogskubikmeter per hektar (m3sk/hektar) och är 

ett mått på stammens volym där stammen utgör trädet (grenarna 

borträknade) ovan stubbskäret samt barken.  

Diameter  Grundytevägd medeldiameter i cm. Erhålls genom att beräkna 

  medeldiametern i förhållande till grundytan. Varje träds  

  diameter multipliceras med dess grundyta, varefter alla värdena 

  summeras för att därefter divideras med summan av grundytorna. 

 

 

Tabell 2. Aktuella lasermetriker. 

Variabel  Definition 

Förstareturer         Antalet förstareturer av laserpunkter 1.5 meter eller mer över 

marken. 

Förstareturer_total  Det totala antalet förstareturer av laserpunkter. 

Vegetationskvot Antalet förstareturer av laserpunkter 1.5 meter eller mer över 

marken dividerat med det totala antalet förstareturer. 

Standardavvikelse Standardavvikelse i höjdled för laserpunkter 1.5 meter eller mer 

över markytan. 

Percentiler Avser höjden över markytan för vilken en viss procentandel av 

laserpunkterna är placerade under. 

 
 

 

 

 

 

 

Källa: Skogsstyrelsen 2016 
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3. SEEMINGLY UNRELATED REGRESSIONS  
 

I många situationer är det av intresse att beskriva fenomen som kräver nyttjande av flera 

separata regressionsekvationer, där varje ekvation beskriver sin egen företeelse. Ofta har de 

enskilda ekvationerna egna unika förklaringsvariabler, och under villkoret att ingen av 

förklaringsvariablerna i någon ekvation samtidigt är responsvariabel i en annan, så kan det vid 

en första anblick verka som om ekvationerna är helt orelaterade (Srivastava & Giles 1987, 1). 

I en studie (Zellner 1962) visades att så inte behöver vara fallet, då de till synes icke-relaterade 

regressionerna kan innehålla mellan ekvationerna korrelerade feltermer, och därav myntades 

uttrycket ”Seemingly Unrelated Regressions”. 

 

Genom att istället för att endast betrakta ett system av separata regressionsekvationer, dra nytta 

av den vidare information de korrelerade feltermerna tillhandahåller, är det möjligt att 

åtminstone asymptotiskt mer effektivt skatta modellens parametrar, vilket även detta visades av 

Zellner (1962). Tillika blir vinsten i effektivitet desto större om det i varje ekvation används 

förklaringsvariabler som är lågt (jämfört med högt) korrelerade med förklaringsvariablerna i de 

andra ekvationerna, men det finns även ett positivt samband mellan graden av korrelation 

mellan de olika ekvationernas feltermer och vinsten i effektivitet. Vidare gäller att vinsten i 

effektivitet blir som störst då båda dessa kriterier är uppfyllda (Zellner 1962).  

 

Ett exempel (Srivastava & Giles 1987, 2f) på en situation då SUR skulle kunna lämpa sig väl 

kan vara då olika regressionsekvationer beskriver något specifikt ekonomiskt fenomen i olika 

geografiska regioner i en stat. Även om dessa ekvationer tycks vara orelaterade torde det vara 

troligt att andra, ej observerade, nationstäckande faktorer influerar det ekonomiska fenomenet 

i samtliga regioner. Om då variansen hos feltermerna i en av ekvationerna avseglas i 

utelämnandet av några icke-observerbara variabler, så är det rimligt att samma exkluderade 

variabler påverkar feltermernas varians i de övriga regressionerna, och på så vis är feltermerna 

mellan de olika ekvationerna korrelerade.  

 

Nedan presenteras en mer matematisk beskrivning av Zellners SUR-modell och dess 

antaganden (Zellner 1962; Srivastava & Giles 1987, 4). 

  

3.1 Modellen 

 

Antag att vi har följande modell beståendes av M stycken multipla regressionsekvationer och 

N stycken observationer 

 

yni =  ∑ xnijβij
Ti
j=1 + eni          (n = 1, … , N;   i = 1, … , M)  (1) 

För varje observation n finns alltså M stycken beroende variabler, yn1, … , ynM, där yni är 

observation n på responsvariabeln för ekvation i. Vidare gäller att xnij utgör den n:te 

observationen på den j:te förklaringsvariabeln i ekvation i, och för varje observation gäller att 

βij är koefficienten för den j:te förklaringsvariabeln i ekvation i. Slutligen så utgör eni den 

slumpmässiga feltermen för observation n i den i:te ekvationen. 
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Låt nu 

 

yi = [

y1i
y2i

⋮
yNi

] , 𝐱𝐢 = [

x1i1 x1i2 ⋯
x2i1 x2i2 ⋯

⋮
xNi1

⋮
xNi2

⋱
⋯

     

x1iTi

x2iTi

⋮
xNiTi  

] , βi=[

βi1

βi2

⋮
βiTi

] , ei=[

e1i
e2i

⋮
eNi

] (2) 

Alltså är yi en N×1-vektor innehållandes elementen y1i, … , yNi, 𝐱𝐢 en N × Ti-matris där varje 

kolumn innehåller de N observationerna, βi en Ti ×1 vektor med koefficienterna βi1, … , βiTi
 , 

medan ei utgör en N×1-vektor med de slumpmässiga feltermerna för ekvation i. 
Med hjälp av (2) kan varje enskild ekvation i skrivas som 

 

yi = 𝐱𝐢 βi + ei     (3) 

Då det dessutom gäller att i = 1, … , M så kan de olika ekvationerna kombineras och skrivas på 

följande kompakta form:     

     

y = [

y1
y2

⋮
yM

] , 𝐗 = [

𝐱𝟏 𝟎 ⋯
𝟎 𝐱𝟐 ⋯
⋮
𝟎

⋮
𝟎

⋱
⋯

     

𝟎
𝟎
⋮

𝐱𝐌 

] , β = [

β1

β2

⋮
βM

] , e = [

e1
e2

⋮
eM

]  (4)  

så att 

 

y = 𝐗β + e       (5) 

Eftersom varje yi som bekant har dimension N×1, och det finns M stycken ekvationer, så 

kommer y vara en NM×1-vektor. Med analogt resonemang följer att också e är av dimension 

NM×1. Matrisen 𝐗 kan ses som den direkta summan av matriserna 𝐱𝟏,…, 𝐱𝐌 varför det följer 

att 𝐗 är av storlek NM×T där T= ∑ T𝑖𝑖 . Slutligen så har β dimension T×1, vilket kan inses från 

(4) i kombination med matrismultiplikationen i (5). 

 

Ett antal ytterligare antaganden förväntas vara uppfyllda, vilka är: 

 

För i = 1, … , M: 

De vanliga villkoren för linjär regression: 

 

 𝐱𝐢  är konstant med rang (𝐱𝐢 
) = Ti 

 

 lim
N→∞

1

N
𝐱𝐢

′𝐱𝐢 = 𝐐𝐢𝐢  där 𝐐𝐢𝐢 är inverterbar med ändliga och konstanta element och 𝐱𝐢
′ 

betecknar transponatet av 𝐱𝐢.  

Vidare antas elementen i ei följa en multivariat sannolikhetsfördelning med: 

 

 E[ei] = 0   
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 E[eiei
′] = σiiIN för (i = 1, … , M) där σii (för varje observation) är variansen för 

feltermerna i ekvation i, medan IN är en identitetsmatris av storlek N×N. Notera även 

att då E[ei] = 0, V[ei] = E[eiei
′]. 

Specifika villkor för SUR: 

 

 lim
N→∞

1

N
𝐱𝐢

′𝐱𝐤 = 𝐐𝐢𝐤  där 𝐐𝐢𝐤 är inverterbar med ändliga och konstanta element. 

 

 E[eiek
′ ] = σikIN  för (i, k = 1, … , M) där det för varje observation gäller att σik är 

kovariansen mellan feltermerna från de i:te och k:te ekvationerna. Här gäller det att 

Cov[ei, ek]= E[eiek
′ ], vilket är en direkt implikation av att de enskilda väntevärdena hos 

feltermerna är noll.  

Vidare gäller att 

 

 E[e] = 0 

 

 E[ee′] =  [

σ11IN σ12IN ⋯
σ21IN σ22IN ⋯

⋮
σM1IN 

⋮
σM2IN 

⋱
⋯

     

σ1MIN 

σ2MIN 

⋮
σMMIN  

] = ∑ ⊗ IN = ψ    (6) 

där ⊗ betecknar den så kallade kroeneckerproduktoperatorn, ∑ = ((σik)) är en M×M positiv 

definit symmetrisk matris, medan ψ är av storlek MN×MN.  

 

Ur (6) följer även att 

 

 Variansen för eni är konstant för alla n.  

 Den ”samtida” kovariansen mellan eni och enk är konstant för alla n (generalisering av 

heteroskedasticitetsantagandet för linjär regression). 

 Den ”intertemporala” kovariansen mellan eni och elk är noll för alla i och k under 

villkoret att n ≠  l. (generalisering av antagandet om seriellt icke-korrelerade feltermer) 

Observera att benämningarna ”samtida” respektive ”intertemporala” inte här innebär att data 

behöver vara i tidsserieform, även om de kan vara det.  

 

3.2 Parameterskattning 

 

För parameterskattning i ett system av linjära regressionsekvationer nyttjas ofta någon variant 

av minsta kvadratmetoden, och vilken version som används beror i regel på strukturen hos 

ekvationssystemet. Ett tillvägagångsätt är att använda sig av OLS och låta 

parameterestimeringen ske i varje ekvation var för sig. Ett sådant förfarande innebär att 

parametrarna skattas som om ekvationerna vore icke-relaterade, och torde därför inte vara 

optimalt för en SUR-modell som ju består av system med mellan ekvationerna korrelerade 

feltermer. I följande underavsnitt presenteras estimationsmetoder som istället kan skatta 

parametrarna i alla ekvationer samtidigt. 
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3.2.1 Generalized Least Squares 

 

En annan skattningsmetod är Generalized Least Squares (GLS). Denna metod tar hänsyn till 

mellan ekvationerna korrelerade feltermer, och på så vis utnyttjas den extra information som 

feltermernas korrelation tillhandahåller, vilket (om inte annat än asymptotiskt) möjliggör för 

effektivare parameterskattningar. Notera dock att det för en SUR-modell inte finns någon 

garanti för att GLS alltid kommer ge fördelaktigare skattningar, då andra attribut inverkar, till 

exempel egenskaper hos ändliga stickprov. Nedan presenteras GLS-estimatorn för β i 

matematisk form: 

 

bG = (𝐗′ψ−1𝐗)−1𝐗′ψ−1y = [𝐗′(∑−1⨂IN)𝐗]-1𝐗′(∑−1⨂IN)y  (7) 
 

Vidare går det att verifiera att under villkoret att ∑ är känd och icke-stokastisk så gäller att bG 

är den bästa linjära väntevärdesriktiga estimatorn till β, men detta utelämnas i denna uppsats 

(se Srivastava & Giles 1987, 13 för ytterligare detaljer). 

 

3.2.2 Feasible Generalized Least Squares 

 

Generellt sett så är inte matrisen ∑ (och därav inte heller ψ) känd, och därmed kan inte formeln 

i (7) användas för att estimera β. Ett sätt att hantera problemet är att skatta ∑ med en känd M×M 

matris S = ((sik)), där sik är någon estimator till σik. Med detta erhålls den så kallade FGLS-

estimatorn för β: 

 

bF = [𝐗′(S−1⨂IN)𝐗]-1𝐗′(S−1⨂IN)y    (8) 

 
Här antas att S är en icke-singulär matris. Notera att det finns olika möjligheter för val av S, 

men två vanliga sätt är att med hjälp av OLS använda sig av restrikterade respektive icke-

restrikterade residualer (se Srivastava & Giles 1987, 13; Stenshorne 2011, 24 för vidare 

information om dessa skattningsmetoder). 

 

4. MODELLVAL OCH METODIK 
 

För de metoder och tillvägagångssätt som beskrivs nedan för att skatta och ta fram modeller, 

analysera data etc. har den statistiska programvaran R (R Core Team 2016) använts. Som 

tidigare nämnts användes data från fyra stycken rektangulära zoner, vilka hädanefter benämns 

som block 1, block 2, block 3 och block 4, med de två förstnämnda zonerna belägna i norr, och 

de resterande två i södra Sverige (se Figur 1). Dock är det för aktuell region inte specificerat 

vilket av blocken som är vilket. Prediktionen av fältvariablerna skedde blockvis och därför 

upprepades de nedanstående procedurerna för varje zon.  

 

I denna uppsats användes dels kandidatmodeller från studien av Nilsson et al. (2015), men även 

egna kandidatmodeller skapades. Följaktligen skapades det för varje fältvariabel två olika 

slutgiltiga modeller, varav den ena är från ovanstående studie medan den andra utgjorde en av 

de egna kandidatmodellerna. Därefter bildade ekvationerna från Nilsson et al. (2015) ett system 

(system A), medan resterande ekvationer fick utgöra system B.  

 

De slutgiltiga modeller som används i föreliggande uppsats har valts ut genom en 

sammanvägning av följande kriterier: predikterad RMSE, modelldiagnostik, signifikans hos de 
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oberoende variablerna, samt antal förklaringsvariabler. Modellselektionen och tillhörande mått 

beskrivs mer detaljerat nedan. 

 

4.1 Korsvalidering (KV) och Root Mean Square Error (RMSE) 

 

För att utvärdera prediktionsförmågan hos olika modeller användes k-faldig korsvalidering med 

k=5 för att estimera RMSE. Valet av k=5 baserades på empiriska studier vilka visat att 

korsvalidering med k=5 samt k=10 generellt sett ger upphov till estimeringar med varken 

speciellt hög bias eller varians, varför dessa värden ofta används då de är effektiva ur ett ”bias-

variance tradeoff”- perspektiv (James et al. 2013, 184). Beslutet att använda sig av just RMSE 

grundar sig på att det är ett vanligt mått inom skogsinventering (Junttila 2011, 26). Då de i 

studien av Nilsson et al. (2015) också använde sig av RMSE% nyttjades även detta mått för att 

underlätta för jämförelse av resultat. De matematiska formlerna för RMSE, RMSE%, samt 5-

faldig korsvalidering med RMSE ges i Bilaga 4. 

 

4.2 Val av linjära (univariata) respektive SUR-modeller 

 

Inledningsvis analyserades datamaterialet genom att diverse lasermetriker plottades mot 

varandra och aktuell fältvariabel för att undersöka eventuella samband och finna lämpliga 

förklaringsvariabler till de olika modellerna, men även korrelationsmatriser nyttjades för detta 

ändamål. Därefter användes glm-funktionen i R för att skapa ett stort antal linjära 

kandidatmodeller (skattade med OLS) baserade på ovanstående analys. Modellerna 

utvärderades sedan utifrån estimerad RMSE (skattad med KV) samt signifikanstest (där 

signifikansnivån var 0.05) av de oberoende variablernas parametrar. Dock erhölls i flera fall 

lägre skattad RMSE genom att inkludera fler förklaringsvariabler, men på grund av risk för 

överanpassning prioriterades enkla modeller med få variabler. Vidare togs stor hänsyn till 

vilka variabler och linjära modeller tidigare studie (Nilsson et al. 2015) på området använt sig 

av för att prediktera analoga fältvariabler.   

 

Fortsättningsvis kontrollerades huruvida modellerna uppfyllde antagandena för LR genom att 

inspektera de diagnostiska plottar som finns tillgängliga för glm-funktionen i R. Vid denna 

bedömning provades även diverse modeller med transformerade fältvariabler, men 

standardtransformationer låg i fokus, då dessa ofta leder till både mer symmetriska fördelningar, 

och mer linjära relationer (Maindonald & Braun 2007, 186). Detta är också är ett av huvudmålen 

med transformering (a.a. s. 212). Modeller vilka tydligt uppfyllde de aktuella antagandena 

eftersträvades, men då minsta kvadratmetoden är robust mot smärre avvikelser från 

antagandena (Rose Jr & Lynch 2001), så accepterades mindre undantag då inga modeller 

uppfyllde alla antagandena perfekt. Ett viktigt kriterium för de slutgiltiga modellerna var 

således att; de innehåller förhållandevis få variabler, de uppfyller antagandena, och de ger låg 

estimerad RMSE.  

 

När LR-modellerna valts ut användes R-paketet systemfit (Henningsen & Hamann 2007) för 

att med FGLS skatta (residualkovariansmatrisen skattades med standardinställningarna i 

systemfit) koefficienterna för ett system av ekvationer innehållande samma variabler som de 

utvalda LR-modellerna ovan. Efter att koefficienterna i SUR-ekvationerna estimerats, så 

kontrollerades att antagandena för SUR var uppfyllda genom att dels inspektera diagnostiska 

plottar, men även korrelationsmatriser (se Figur 2 & 3 i Bilaga 2) mellan de olika ekvationernas 

residualer användes för att verifiera SUR-antagandet om korrelerade feltermer. 
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4.3 Utvärdering av SUR och linjära (univariata) regressionsmodeller 
 

För att jämföra prediktionsförmågan hos de linjära ekvationerna kontra SUR-ekvationerna 

estimerades RMSE (med KV) för de olika fältvariablerna skattade med respektive metoder, och 

dessa RMSE-värden jämfördes sedan mellan de olika metoderna för var och en av 

fältvariablerna. Avslutningsvis skattades de linjära respektive SUR-modellerna om på all data 

i varje block, varefter skattningarna av medelfelen för regressionskoefficienterna jämfördes 

mellan de två metoderna i en tabell.  

 

5. RESULTAT 
 

I tabellerna i föreliggande avsnitt presenteras resultaten för system A. Motsvarande tabeller 

med resultat för system B ges på grund av utrymmesskäl i Bilaga 1. Nedan följer en definition 

av de variabelförkortningar som används i tabellerna: 

 

Biomassa* = √Biomassa 

Volym* =  √Volym 

hpx = x:te höjdpercentilen 

vr = vegetationskvot  

std(lh)   = standardavvikelse (se Tabell 2) 
(a ∗ b) = interaktionsterm mellan variablerna a och b  

Tot1stRet = förstareturer_total (se Tabell 2) 

 

De slutgiltiga modellerna för respektive metod åskådliggörs i Tabell 3 & 4. I Tabell 5 

presenteras RMSE-värden och i Tabell 6-9 visas respektive parameterskattningar för de båda 

metoderna. Notera att de värden som presenteras är avrundade. 

 

Tabell 3. De slutgiltiga modellerna skattade med OLS för respektive block i system A. 
Block Variabel  Linjär regressionsmodell 

1 Höjd  ℎ𝑖 = 1.773+0.852ℎ𝑝95  

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 = 4.2 − 0.024ℎ80 + 0.005(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) + 0.761𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)            

 √Volym  √𝑣𝑖 = 3.459 + 0.258ℎ90 + 0.006(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) + 0.031𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)    

 Diameter  𝑑𝑖 =  2,676 + 1.687ℎ90 − 0.008(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟)        

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 =  6.667 +  0.02(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.377𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

2 Höjd  ℎ𝑖 = 0.831 + 0.909ℎ𝑝90  

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 =  3.003 + 0.111ℎ90 + 0.006(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) + 0.243𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)        

 √Volym  √𝑣𝑖 = 2.505 + 0.279ℎ90 + 0.007(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟) − 0.089𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)       

 Diameter  𝑑𝑖 =   0.701 + 1.873ℎ90 − 0.008(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟)     

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 =  4.063 + 0.022(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.662 𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

3 Höjd  ℎ𝑖 = 0.795 + 0.943ℎ𝑝95  

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 = 3.966 + 0.102ℎ80 + 0.006(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟) − 0.008𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)

 √Volym  √𝑣𝑖 = 2.675 + 0.342ℎ90 + 0.006(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.473𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

 Diameter  𝑑𝑖 =  0.076 + 1.861ℎ90 − 0.007(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟)       

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 =  5.985 + 0.019(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.998𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

4 Höjd  ℎ𝑖 = 0.32 + 1.006ℎ𝑝95  

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 = 4.375 + 0.039ℎ90 + 0.006(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.016𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)         

 √Volym  √𝑣𝑖 = 3.551 + 0.242ℎ80 + 0.007(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.413𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)     

 Diameter  𝑑𝑖 =  −1.253 + 1.769ℎ90 − 0.004(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟)  

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 =  7,198 + 0,019(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 1,703𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 
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Tabell 4. De slutgiltiga modellerna skattade med FGLS för respektive block i system A. 
Block Variabel  Linjär regressionsmodell 

1 Höjd  ℎ𝑖 = 2.148+0.819ℎ𝑝95  

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 = 3.972 + 0.079ℎ80 + 0.005(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) +  0.534𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

 √Volym  √𝑣𝑖 = 3.451 + 0.274ℎ90 + 0.006(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.025𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)

 Diameter  𝑑𝑖 =  3.322 + 1.598ℎ90 − 0.007(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟)       

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 = 6.608 + 0.02(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.379𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

2 Höjd  ℎ𝑖 = 0.925 + 0.901ℎ𝑝95  

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 = 2.827 +  0.194ℎ90 + 0.005(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) + 0.117𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)

 √Volym  √𝑣𝑖 = 2.366 + 0.317ℎ90 + 0.006(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟) − 0.036𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)     

 Diameter  𝑑𝑖 =   0.773 + 1.88ℎ90 − 0.008(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟)     

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 =  4.133 + 0.021(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.398𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

3 Höjd  ℎ𝑖 = 0.988 + 0.931ℎ𝑝95  

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 = 4.081 + 0.1ℎ80 + 0.006(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟) + 0.05𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)  

 √Volym  √𝑣𝑖 =  2.854 + 0.3ℎ90 + 0.006(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.323𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)  

 Diameter  𝑑𝑖 =  0.409 + 1.808ℎ90 − 0.007(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟)       

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 =  6.391 + 0.018(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.844𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

4 Höjd  ℎ𝑖 = 0.531 + 0.994ℎ𝑝95  

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 = 4.188 + 0.113ℎ90 + 0.005(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.15𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)            

 √Volym  √𝑣𝑖 = 3.447 + 0.289ℎ80 + 0.006(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.446𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)     

 Diameter  𝑑𝑖 =  −1.206 + 1.797ℎ90 − 0.004(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟)   

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 =  7.332 + 0.019(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 1.782𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

 

För system A ger SUR upphov till lägre estimerade RMSE-värden endast i 25 % av fallen i 

alla block sammantaget (se Tabell 5). Nedan följer en blockvis granskning av SUR-metodens 

(och indirekt även de linjära regressionernas) RMSE-skattningar: 

 

 Block 1: RMSE för SUR är lägre i 40 % av fallen (för volym* och diameter) 

 Block 2: RMSE för SUR är lägre i 0 % av fallen. 

 Block 3: RMSE för SUR är lägre i 40 % av fallen (för biomassa* och diameter) 

 Block 4: RMSE för SUR är lägre i 20 % av fallen (för volym*) 

 

RMSE% värdena (alla block sammanslagna) för både SUR och OLS ligger i intervallen 7.36-

11.45 % (höjd), 11.45-13.32 % (biomassa*), 10.08-12.07 % (volym*), 16.67-19.85 % 

(diameter), 18.51-22.49 % (grundyta). 

 

I Tabell 12 i Bilaga 1 syns att SUR ger upphov till lägre estimerade RMSE-värden i 20 % av 

fallen för system B. I 20 % av fallen blir RMSE-skattningarna identiska för SUR och LR. Nedan 

presenteras en (för system B) blockvis granskning av SUR-metodens (och indirekt även de 

linjära regressionernas) RMSE-skattningar: 

 

 Block 1: RMSE för SUR är lägre i 20 % av fallen (för diameter) och lika i 20 % av fallen 

(höjd)  

 Block 2: RMSE för SUR är lägre i 0 % av fallen och lika i 40 % av fallen (höjd och 

biomassa*) 

 Block 3: RMSE för SUR är lägre i 40 % av fallen (för biomassa* och diameter) och lika 

i 20 % av fallen (höjd). 

 Block 4: RMSE för SUR är lägre i 20 % av fallen (för volym*) 
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RMSE% värdena (alla block sammanslagna för system B) för både SUR och OLS ligger mellan 

7.64-11.09 % (höjd), 11.13-13.34 % (biomassa*), 10.13-11.84 % (volym*), 16.36-19.84 % 

(diameter), 18.36-22.62 % (grundyta). 
 

Tabell 5: Estimerade RMSE% och estimerad RMSE med tillhörande standardavvikelse för de 

respektive metoderna tillhörandes system A. 
Block Variabel                SUR                LR  

    RMSE%       RMSE   SERMSE               RMSE%         RMSE    SERMSE         

 

1 Höjd     11.45             1.311      0.093       11.40              1.305      0.10 

 √𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚     13.32             1.160      0.089                   13.24              1.153      0.103                      

√𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦     11.31             1.078      0.059                   11.33              1.081      0.066 

 Diameter     19.85             3.289      0.357      19.85              3.290      0.358 

 Grundyta     22.49             3.725      0.454                   22.49              3.724      0.453 

2 Höjd     8.98               1.056      0.101                   8.97                1.055      0.103 

 √𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚     11.55             0.987      0.078                   11.45              0.979      0.069 

 √𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦     10.18             0.974      0.061                   10.08              0.964      0.065 

 Diameter     16.68             2.870      0.421                   16.67              2.869      0,425 

 Grundyta     18.62             3.025      0.214                   18.51              3.007      0.247 

3 Höjd     8.28               1.303      0.144                    8.27               1.301      0.142 

 √𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚     12.38             1.390      0.095                    12.39             1.391      0.097 

 √𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦     10.85             1.369      0.057                    10.83             1.366      0.041 

 Diameter     17.86             3.755      0.323                    17.86             3.756      0.316 

 Grundyta     20.51             4.584      0.288                    20.48             4.576      0.255 

4 Höjd     7.37               1.261      0.094                    7.36               1.260      0.095 

 √𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚     12.54             1.445      0.212                    12.51             1.441      0.213 

 √𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦     12.06             1.638      0.162                    12.07             1.639      0.156 

 Diameter     17.64             4.004      0.625                    17.62             4.000      0.626 

 Grundyta     21.25             5.113      0.337                    21.24             5.111      0.340 

 

De skattade parametrarna i SUR-modellen för system A har lägre estimerade medelfel än 

motsvarande parameterskattningar i LR i 61.4 % av fallen (alla block tillsammans) (se Tabell 

6-9). I resterande fall är skattningarna (efter avrundning) identiska. För system B (se Tabell 13-

16 i Bilaga 1) observeras att parametrarna i SUR-modellen har lägre skattade medelfel i 58.1 

% av fallen (alla block tillsammans). I resterande fall är skattningarna (efter avrundning) lika. 

 

Tabell 6. Parameterskattningar och dess standardavvikelser för system A-modeller i block 1. 
Block 1        SUR  LR   

Variabel            Parameter Skattning SE Skattning SE

Höjd 𝜷𝟏       0.819          0.021 0.852 0.022 

√𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝜷𝟏 0.079 0.023 -0.024 0.050 

 𝜷𝟐 0.005 0.000 0.005 0.000 

 𝜷𝟑 0.534 0.101 0.761 0.134 

√𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦 𝜷𝟏 0.275 0.017 0.258 0.052 

 𝜷𝟐 0.006 0.000 0.006 0.000 

 𝜷𝟑 -0.025 0.094 0.032 0.153 

Diameter 𝜷𝟏 1.599 0.083 1.687 0.088 

 𝜷𝟐 - 0.007 0.001 - 0.008 0.001 

Grundyta 𝜷𝟏 0.020 0.001 0.020 0.001 

 𝜷𝟐 - 0.379 0.288 - 0.377 0.296 
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Tabell 7. Parameterskattningar och dess standardavvikelser för system A-modeller i block 2. 
Block 2        SUR  LR   

Variabel            Parameter Skattning SE Skattning SE

Höjd 𝜷𝟏 0.901 0.015 0.909 0.016 

√𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝜷𝟏 0.194 0.021 0.111 0.039 

 𝜷𝟐 0.005 0.000 0.006 0.000 

 𝜷𝟑 0.117 0.091 0.243 0.118 

√𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦 𝜷𝟏 0.317 0.015 0.279 0.039 

 𝜷𝟐 0.006 0.000 0.007 0.000 

 𝜷𝟑 - 0.036 0.082 - 0.089 0.116 

Diameter 𝜷𝟏 1.880 0.079 1.873 0.082 

 𝜷𝟐 -0.008 0.001 - 0.008 0.001 

Grundyta 𝜷𝟏 0.021 0.001 0.022 0.001 

 𝜷𝟐 - 0.398 0.252 - 0.662 0.260 

 

Tabell 8. Parameterskattningar och dess standardavvikelser för system A-modeller i block 3. 

Block 3         SUR  LR   

Variabel            Parameter Skattning SE Skattning SE

 Höjd 𝜷𝟏 0.931 0.014 0.943 0.015 

√𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝜷𝟏 0.100 0.024 0.102 0.043 

 𝜷𝟐 0.006 0.000 0.006 0.000 

 𝜷𝟑 0.050 0.083 0.008 0.109 

√𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦 𝜷𝟏 0.296 0.014 0.342 0.042 

 𝜷𝟐 0.006 0.000 0.006 0.000 

 𝜷𝟑 - 0.323 0.074 - 0.473 0.113 

Diameter 𝜷𝟏 1.808 0.072 1.861 0.076 

 𝜷𝟐 - 0.007 0.001 - 0.007 0.001 

Grundyta 𝜷𝟏 0.018 0.001 0.019 0.001 

 𝜷𝟐 - 0.844 0.240 - 0.998 0.243 

 

Tabell 9. Parameterskattningar och dess standardavvikelse för system A-modeller i block 4. 
Block 4        SUR  LR 

Variabel            Parameter Skattning SE Skattning SE

Höjd 𝜷𝟏 0.994 0.013 1.006 0.013 

√𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝜷𝟏 0.113 0.026 0.039 0.051 

 𝜷𝟐 0.005 0.000 0.006 0.000 

 𝜷𝟑 - 0.150 0.103 - 0.016 0.137 

 √𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦 𝜷𝟏 0.289 0.018 0.242 0.057 

 𝜷𝟐 0.006 0.000 0.007 0.000 

 𝜷𝟑 - 0.446 0.102 - 0.413 0.144 

Diameter 𝜷𝟏 1.797 0.092 1.769 0.096 

 𝜷𝟐 -0.004 0.001 -0.004 0.001 

Grundyta 𝜷𝟏 0.020 0.001 0.019 0.001 

 𝜷𝟐 - 1.783 0.322 - 1.703 0.324 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

Inledningsvis observerar vi att även då de estimerade RMSE%-värden som erhölls i denna 

uppsats överlag var aningens högre än motsvarande värden från studien vår data grundar sig på, 

så skilde sig resultaten inte markant (för jämförelse, se resultatdel samt Nilsson et al. 2015). 

Detta indikerar att de skattade modellerna i denna uppsats fungerar åtminstone skapligt, vilket 

vi ansåg vara betydelsefullt för att kunna besvara uppsatsens syfte på ett meningsfullt sätt. 

 

Den här studien gick ut på att undersöka huruvida SUR-metoden lämpar sig för att prediktera 

skogliga fältmätta variabler. I uppsatsen fokuserades på RMSE, samt på eventuell skillnad 

(SUR i jämförelse med LR) mellan parameterskattningarnas medelfel. För detta användes två 

olika system (system A & system B) med olika modeller som testades. Tanken med att även 

skapa egna modeller (system B) var att vi ville testa att ha en större variation av variabler mellan 

de olika ekvationerna, då Zellner (1962) menar att SUR lämpar sig bättre då 

förklaringsvariablerna (ekvationerna emellan) i de olika ekvationerna endast är lågt korrelerade. 

Dock skilde sig inte resultaten från de olika systemen nämnvärt och detta skulle kunna bero på 

att de förklaringsvariabler som fanns att tillgå i datamaterialet överlag var högt korrelerade med 

varandra. Följaktligen diskuteras inte de enskilda resultaten, utan vad som följer är en 

sammanslagning av de båda systemens utfall.   

 

Angående medelfelen för parameterskattningarna så visade resultaten att SUR gav upphov till 

lägre skattningar i 59.8 % av fallen, och i resterande fall erhölls identiska värden. Notera att 

innan avrundning så gav SUR lägre medelfel i 100 % av fallen. Att medelfelen blev mindre för 

SUR stämmer överens med tidigare studier (Rose Jr & Lynch 2001) då dessa visat att variansen 

hos parameterskattningar för stora stickprov (vi hade stickprovsstorlek > 250) estimerade med 

SUR kan bli mindre än om de skattas med OLS. Dock var det ändå förvånande att resultatet var 

så pass tydligt till SURs fördel, även om skillnaden mellan skattningarna inte var markant.  

 

Vidare så blev skattningarna av RMSE generellt sett högre med SUR (i 77.5 % av fallen). Enligt 

Zellner (1962) ska ju SUR ge effektivare parameterskattningar då feltermerna är korrelerade 

mellan de olika ekvationerna, vilket de enligt residualkorrelationsmatriserna verkade vara. 

Dock skilde sig graden av korrelation mycket beroende på vilka ekvationer som jämfördes, det 

vill säga både hög och låg korrelation observerades (se Figur 2 & 3 i Bilaga 2). Som tidigare 

nämnts skriver Zellner (1962) att effekten blir som störst då förklaringsvariablerna i de olika 

ekvationerna endast är lågt korrelerade (ekvationerna emellan) med varandra, samtidigt som 

korrelationen mellan feltermerna är hög, vilket skulle kunna förklara resultatet. De 

förklaringsvariabler som fanns att tillgå i datamaterialet var överlag högt korrelerade med 

varandra, och i många fall användes samma eller liknande förklaringsvariabler i de olika 

ekvationerna. Tillika var inte korrelationen alltid hög mellan ekvationernas residualer. 

Naturligtvis hade det gått att testa att till exempel för System B använda sig av regressioner 

vars lasermetriker skiljer sig än mera mellan de olika ekvationerna, men då det även 

eftersträvades att modellantagandena skulle vara uppfyllda, valdes modeller som i största 

möjliga mån tillgodosåg detta. 

 

Vad gäller skillnaderna mellan skattningsmetodernas RMSE-värden så blev de generellt sett 

inte speciellt stora (se Tabell 5 samt Tabell 12 i Bilaga 1). Detta stämmer överens med vad 

Junttila (2011, 31) skriver; att skattningarna ofta blir lika olika metoder emellan, och att 

resultatet huvudsakligen beror på egenskaper hos insamlade data. 
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Gällande resultatens generaliserbarhet så användes för den här uppsatsen data från endast fyra 

stycken zonområden, vilket gör att det kan vara svårt att dra slutsatser om hur resultaten skulle 

se ut om studien upprepats med data från andra delar av Sverige. De enda variabler för vilka 

RMSE-värdena blev lägre med SUR var biomassa*, volym* och diameter. Däremot skilde det 

sig åt mellan blocken huruvida dessa variabler predikterades bättre med SUR kontra LR, och 

inget tydligt mönster observerades. Det mönster som noterades var att SUR generellt sett (för 

alla block) gav upphov till högre RMSE-värden, varför det torde vara troligt att liknande resultat 

bör gälla om studien gjordes om för andra områden, även om detta inte undersökts.  

 

För att besvara frågeställningarna så visar resultaten att medelfelen för parameterskattningarna 

blir mindre med SUR jämfört med LR, men att den senare metoden överlag ger lägre estimerad 

RMSE. Slutsatsen blir således att om endast korrekta prediktioner är av intresse fungerar LR 

bättre, men prioriteras liten varians hos parameterskattningarna är SUR att föredra. 

Resultatmässigt var de skillnader som erhölls relativt små. 

 

Förslag till framtida studier är att om möjligt använda förklaringsvariabler som är mindre 

korrelerade med varandra. Slutligen skulle man kunna testa att i systemfit skatta 

residualkovariansmatrisen med någon annan algoritm än den som används som standardmetod 

för att se om det blir någon skillnad.  
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BILAGA 1 
 

I föreliggande bilaga presenteras resultaten för system B. De slutgiltiga modellerna för 

respektive metod åskådliggörs i Tabell 10 & 11. I Tabell 13-16 ges RMSE-värden respektive 

parameterskattningar för de båda metoderna. Notera att de värden som presenteras är 

avrundade. För definition av variabelförkortningar, se kapitel 5. 

 

Tabell 10. De slutgiltiga modellerna skattade med OLS för respektive block i system B. 
Block Variabel  Linjär regressionsmodell 

1 Höjd  ℎ𝑖 = 2.021+0.9ℎ𝑝90   

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 = 3.642 + 0.15ℎ99 + 0.005(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟) + 0.322𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)            

 √Volym  √𝑣𝑖 = 2.58 + 0.27ℎ90 + 0.006(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) + 0.004𝑇𝑜𝑡1𝑠𝑡𝑅𝑒𝑡     

 Diameter  𝑑𝑖 =  2.676 + 1.689ℎ90 − 0.008(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟)        

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 =  6.543 + 0.019(ℎ95 ∗ 𝑣𝑟) − 0.48𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

2 Höjd  ℎ𝑖 = 1.124 + 0.949ℎ𝑝90  

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 = 2.022 + 0.199ℎ99 + 0.004(ℎ95 ∗ 𝑣𝑟) + 0.017𝑣𝑟         

 √Volym  √𝑣𝑖 = 2.397 + 0.258ℎ90 + 0.007(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟)       

 Diameter  𝑑𝑖 =   0.501 + 1.898ℎ90 − 0.009(ℎ60 ∗ 𝑣𝑟)     

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 =  4.733 + 0.023(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.274ℎ90 

3 Höjd  ℎ𝑖 = 1.169 + 0.971ℎ𝑝90  

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 = 3.791 + 0.117ℎ90 + 0.005(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.0004𝑇𝑜𝑡1𝑠𝑡𝑅𝑒𝑡

 √Volym  √𝑣𝑖 = 2.682 + 0.316ℎ95 + 0.007(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟) − 0.421𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

 Diameter  𝑑𝑖 =  −0.753 + 1.809ℎ95 − 0.008(ℎ70 ∗ 𝑣𝑟)       

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 =  6.257 + 0.02(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟) − 0.923𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

4 Höjd  ℎ𝑖 = 0.755 + 1.035ℎ𝑝90  

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 = 4.238 + 0.049ℎ99 + 0.005(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟)           

 √Volym  √𝑣𝑖 = 3.511 + 0.274ℎ50 + 0.006(ℎ95 ∗ 𝑣𝑟) − 0.295𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)     

 Diameter  𝑑𝑖 =  −2.060 + 1.699ℎ95 − 0.003(ℎ70 ∗ 𝑣𝑟)  

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 =  6.935 + 0.019(ℎ95 ∗ 𝑣𝑟) − 1.832𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

 

Tabell 11. De slutgiltiga modellerna skattade med FGLS för respektive block i system B. 
Block Variabel  Linjär regressionsmodell 

1 Höjd  ℎ𝑖 = 1.935+0.908ℎ𝑝90  

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 = 3.733 + 0.178ℎ99 + 0.004(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟) +  0.301𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)

 √Volym  √𝑣𝑖 = 3.246 + 0.31ℎ90 + 0.005(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.001𝑇𝑜𝑡1𝑠𝑡𝑅𝑒𝑡     

 Diameter  𝑑𝑖 =  2.563 + 1.677ℎ90 − 0.007(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟)       

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 =  7.126 + 0.016(ℎ95 ∗ 𝑣𝑟) − 0.003𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

2 Höjd  ℎ𝑖 = 1.112 + 0.95ℎ𝑝90  

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 = 2.265 + 0.172ℎ99 + 0.005(ℎ95 ∗ 𝑣𝑟) + 0.015𝑣𝑟  

 √Volym  √𝑣𝑖 = 2.622 + 0.213ℎ90 + 0.007(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟)       

 Diameter  𝑑𝑖 =   0.82 + 1.826ℎ90 − 0.008(ℎ60 ∗ 𝑣𝑟)     

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 =  5.348 + 0.024(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.376ℎ90   

3 Höjd  ℎ𝑖 = 1.286 + 0.963ℎ𝑝90  

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 = 3.559 + 0.16ℎ90 + 0.005(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟) − 0.00003𝑇𝑜𝑡1𝑠𝑡𝑅𝑒𝑡

 √Volym  √𝑣𝑖 =  2.521 + 0.312ℎ95 + 0.006(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟) − 0.277𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

 Diameter  𝑑𝑖 =  −0.69 + 1.792ℎ95 − 0.007(ℎ70 ∗ 𝑣𝑟)       

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 =  5.781 + 0.019(ℎ80 ∗ 𝑣𝑟) − 0.484𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 

4 Höjd  ℎ𝑖 = 0.925 + 1.025ℎ𝑝90  

 √Biomassa  √𝑏𝑖𝑜𝑖 =  4.055 + 0.09ℎ99 + 0.005(ℎ90 ∗ 𝑣𝑟)           

 √Volym  √𝑣𝑖 = 3.429 + 0.288ℎ50 + 0.006(ℎ95 ∗ 𝑣𝑟) − 0.134𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ)     

 Diameter  𝑑𝑖 =  −1.979 + 1.701ℎ95 − 0.004(ℎ70 ∗ 𝑣𝑟)   

 Grundyta  𝑏𝑎𝑖 =  6.723 + 0.018(ℎ95 ∗ 𝑣𝑟) − 1.325𝑆𝑡𝑑(𝑙ℎ) 
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Tabell 12. Estimerad RMSE% samt estimerad RMSE med tillhörande standardavvikelse för 

de respektive metoderna tillhörandes system B. 

Block Variabel               SUR                LR  

    RMSE%       RMSE   SERMSEq               RMSE%        RMSE    SERMSE         

 

1  Höjd     11.09             1.269      0.119                    11.08             1.269      0.118 

 √𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚     13.34             1.162      0.076                    13.25             1.154      0.086 

 √𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦     11.32             1.079      0.067                    11.20             1.068      0.054 

 Diameter     19.84             3.288      0.355                    19.85             3.290      0.358 

 Grundyta     22.62             3.747      0.466                    22.32             3.696      0.487 

2 Höjd     8.83               1.037      0.106                    8.83               1.037      0.106 

 √𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚     11.13             0.951      0.095                    11.13             0.951      0.097 

 √𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦     10.18             0.974      0.058                    10.13             0.969      0.056 

 Diameter     16.40             2.822      0.364                    16.36             2.816      0.331 

 Grundyta     18.41             2.991      0.216                    18.36             2.982      0.217 

3 Höjd     8.09               1.273      0.148                    8.09               1.273      0.148 

 √𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚     12.12             1.362      0.073                    12.18             1.368      0.077 

 √𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦     10.91             1.377      0.053                    10.88             1.372      0.053 

 Diameter     17.76             3.735      0.394                    17.77             3.738      0.391 

 Grundyta     20.65             4.615      0.308                    20.53             4.589      0.290 

4 Höjd     7.65               1.310      0.086                    7.64               1.308      0.142 

 √𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚     12.47             1.436      0.224                    12.46             1.435      0.097 

 √𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦     11.84             1.608      0.176                    11.84             1.608      0.041 

 Diameter     17.16             3.896      0.509                    17.12             3.887      0.316 

 Grundyta     21.22             5.107      0.279                    21.14             5.087      0.255 

 

Tabell 13. Parameterskattningar och dess standardavvikelser för system B-modeller i block 1. 

Block 1  SUR  LR   

Variabel            Parameter Skattning SE Skattning SE 

Höjd 𝜷𝟏 0.908 0.022 0.900 0.022 

√𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝜷𝟏 0.178 0.025 0.147 0.054 

 𝜷𝟐 0.004 0.000 0.005 0.000 

 𝜷𝟑 0.301 0.094 0.322 0.198 

√𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦 𝜷𝟏 0.310 0.016 0.269 0.029 

 𝜷𝟐 0.005 0.000 0.006 0.000 

 𝜷𝟑 -0.001 0.001 0.004 0.002 

Diameter 𝜷𝟏 1.677 0.080 1.687 0.088 

 𝜷𝟐 -0.007 0.001 -0.008 0.001 

Grundyta 𝜷𝟏 0.016 0.001 0.019 0.001 

 𝜷𝟐 -0.003 0.151 -0.480 0.298 
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Tabell 14. Parameterskattningar och dess standardavvikelse för system B-modeller i block 2. 
Block 2  SUR  LR 

Variabel            Parameter Skattning SE Skattning SE 

Höjd 𝜷𝟏 0.950 0.016 0.949 0.016 

√𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝜷𝟏 0.173 0.021 0.199 0.032 

 𝜷𝟐 0.005 0.000 0.004 0.001 

 𝜷𝟑 0.015 0.003 0.017 0.007 

√𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦 𝜷𝟏 0.214 0.024 0.258 0.028 

 𝜷𝟐 0.007 0.000 0.007 0.000 

Diameter 𝜷𝟏 1.826 0.072 1.898 0.077 

 𝜷𝟐 - 0.008 0.001 - 0.009 0.001 

Grundyta 𝜷𝟏 0.024 0.001 0.023 0.001 

 𝜷𝟐 -0.376 0.074 - 0.274 0.085 

 

Tabell 15. Parameterskattningar och dess standardavvikelser för system B-modeller i block 3. 

Block 3  SUR  LR 

Variabel            Parameter Skattning SE Skattning SE 

Höjd 𝜷𝟏 0.963 0.014 0.971 0.015 

√𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝜷𝟏 0,161 0.018 0.117 0.027 

 𝜷𝟐 0.005 0.000 0.005 0.000 

 𝜷𝟑 -0.000 0.001 - 0.000 0.002 

 √𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦 𝜷𝟏 0.312 0.012 0.316 0.043 

 𝜷𝟐 0.006 0.000 0.007 0.000 

 𝜷𝟑 -0.277 0.045 -0.421 0.117 

Diameter 𝜷𝟏 1.792 0.069 1.809 0.073 

 𝜷𝟐 - 0.007 0.001 -0.008 0.001 

Grundyta 𝜷𝟏 0.019 0.001 0.020 0.001 

 𝜷𝟐 -0.484 0.158 -0.924 0.242 

 

Tabell 16. Parameterskattningar och dess standardavvikelser för system B-modeller i block 4. 

Block 4  SUR  LR 

Variabel            Parameter Skattning SE Skattning SE 

Höjd 𝜷𝟏 1.025 0.014 1.035 0.014 

√𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝜷𝟏 0.090 0.019 0.049 0.030 

 𝜷𝟐 0.005 0.000 0.005 0.000 

√𝐕𝐨𝐥𝐲𝐦 𝜷𝟏 0.288 0.014 0.274 0.049 

 𝜷𝟐 0.006 0.000 0.006 0.000 

 𝜷𝟑 - 0.134 0.060 - 0.295 0.114 

Diameter 𝜷𝟏 1.701 0.079 1.699 0.084 

 𝜷𝟐 - 0.004 0.001 - 0.004 0.001 

Grundyta 𝜷𝟏 0.018 0.001 0.019 0.001 

 𝜷𝟐 - 1.325 0.220 - 1.832 0.326 
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BILAGA 2 
 

Figur 2 & 3 presenterar matriser med korrelationer mellan de olika SUR-ekvationernas 

residualer. Matriserna är framtagna med hjälp av systemfit (Henningesen & Hamann 2007) i 

R. Signifikanta (signifikansnivån är 0.05) korrelationer är markerade med * (1:orna i 

diagonalen är ej inräknade).  

 

Eq1 är ekvationen för fältvariabeln höjd 

Eq2 är ekvationen för fältvariabeln biomassa* 

Eq3 är ekvationen för fältvariabeln volym* 

Eq4 är ekvationen för fältvariabeln diameter 

Eq5 är ekvationen för fältvariabeln grundyta 

 
 

 block 1 Eq1 Eq2 Eq3 Eq4 Eq5 

Eq1 1.00 -0.16* 0.15* 0.50* -0.25* 

Eq2 -0.16* 1.00 0.82* 0.09 0.88* 

Eq3 0.15* 0.82* 1.00 0.12 0.87* 

Eq4 0.50* 0.09 0.12 1.00 -0.03 

Eq5 -0.25* 0.88* 0.87* -0.03 1.00 
 

 

block 2 Eq1 Eq2 Eq3 Eq4 Eq5 

Eq1 1.00 -0.07 0.23* 0.34* -0.09 

Eq2 -0.07 1.00 0.80* 0.20* 0.84* 

Eq3 0.23* 0.80* 1.00 0.14* 0.88* 

Eq4 0.34* 0.20* 0.14* 1.00 0.08 

Eq5 -0.09 0.84* 0.88* 0.08 1.00 
 

 

 block 3 Eq1 Eq2 Eq3 Eq4 Eq5 

Eq1 1.00 0.10 0.30* 0.35* -0.06 

Eq2 0.10 1.00 0.85* 0.17* 0.80* 

Eq3 0.30* 0.85* 1.00 0.12 0.88* 

Eq4 0.35* 0.17* 0.12 1.00 0.09 

Eq5 -0.06 0.80* 0.88* 0.09 1.00 
 

 

Block 4 Eq1 Eq2 Eq3 Eq4 Eq5 

Eq1 1.00 0.21* 0.35* 0.32* 0.05 

Eq2 0.21* 1.00 0.91* 0.17* 0.88* 

Eq3 0.35* 0.91* 1.00 0.16* 0.92* 

Eq4 0.32* 0.17* 0.16* 1.00 0.11 

Eq5 0.05 0.88* 0.92* 0.11 1.00 
 

Figur 2. Matriserna visar korrelationer mellan de olika ekvationernas residualer i system A. 

 
 

 block 1 Eq1 Eq2 Eq3 Eq4 Eq5 

Eq1 1.00 -0.12 0.18* 0.58* -0.22* 

Eq2 -0.12 1.00 0.82* 0.07 0.88* 

Eq3 0.18* 0.82* 1.00 0.12 0.87* 

Eq4 0.58* 0.07 0.12 1.00 -0.06 

Eq5 -0.22* 0.88* 0.87* -0.06 1.00 
 

 

block 2 Eq1 Eq2 Eq3 Eq4 Eq5 

Eq1 1.00 -0.03 0.29* 0.39* -0.07 

Eq2 -0.03 1.00 0.79* 0.21* 0.86* 

Eq3 0.29* 0.79* 1.00 0.15* 0.89* 

Eq4 0.39* 0.21* 0.15* 1.00 0.08 

Eq5 -0.07 0.86* 0.89* 0.08 1.00 
 

 

 block 3 Eq1 Eq2 Eq3 Eq4 Eq5 

Eq1 1.00 0.13 0.28* 0.36* -0.10 

Eq2 0.13 1.00 0.89* 0.16* 0.85* 

Eq3 0.28* 0.89* 1.00 0.13 0.89* 

Eq4 0.36* 0.16* 0.13 1.00 0.10 

Eq5 -0.10 0.85* 0.89* 0.10 1.00 
 

 

Block 4 Eq1 Eq2 Eq3 Eq4 Eq5 

Eq1 1.00 0.23* 0.36* 0.35* 0.03 

Eq2 0.23* 1.00 0.91* 0.14* 0.88* 

Eq3 0.36* 0.91* 1.00 0.14* 0.91* 

Eq4 0.35* 0.14* 0.14* 1.00 0.09 

Eq5 0.03 0.88* 0.91* 0.09 1.00 
 

Figur 3. Matriserna visar korrelationer mellan de olika ekvationernas residualer i system B. 
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BILAGA 3 
 

I föreliggande bilaga presenteras en överblick över de aktuella fältvariablerna för respektive 

block.  

 

Tabell 17. Medelvärden samt spridningen i data för respektive fältvariabel och block. 
Block Variabel     Enhet  Medelvärde      Spridning 

1 

 Trädhöjd      m        11.450              3.177   -   21.670        

 Diameter       cm        16.570              4.145   -   36.413     

 Stamvolym        m3sk/hektar        98.760              2.301   -   273.600   

 Biomassa      ton/hektar        81.460              1.739   -   223.200                                       

 Grundyta      m3/ton        16.560              0.883   -   37.670                        

2                                         
 Trädhöjd      m        11.750              3.067   -   22.170                                       

 Diameter       cm        17.210              3.631   -   40.360                              

 Stamvolym        m3sk/hektar        103.700            3.033   -   431.200                                           
 Biomassa      ton/hektar        81.190              2.604   -   288.300                        

                                 Grundyta      m3/ton        16.240              0.733   -   43.260 

 
3                                                                                 
 Trädhöjd      m        15.730              3.029   -   26.100                                         

 Diameter      cm        21.030              3.438   -   46.210                               

 Stamvolym        m3sk/hektar        176.90              0.000   -   547.600                                        
 Biomassa      ton/hektar        137.40              0.000   -   395.800                           

                                 Grundyta      m3/ton        22.35                0.000   -   48.2800                  
               
4 

 Trädhöjd      m        17.120              3.191   -   30.660                         

                               Diameter      cm        22.700              3.267   -   53.710   
 Stamvolym        m3sk/hektar        205.600            0.157   -   558.300                                        

 Biomassa      ton/hektar        144.900            1.622   -   394.900                                     

 Grundyta      m3/ton        24.070              0.440   -   52.990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 24 

BILAGA 4 
 

I föreliggande bilaga presenteras de matematiska formlerna för RMSE, RMSE%, samt 5-faldig 

korvalidering med RMSE. 

 

RMSE & RMSE%: 

 

n = (1, … , N), N = Antalet provytor 

i = 1,…,5 

yni = Observerat värde på fältvariabel i för provyta n  

ŷni = Estimerat värde på fältvariabel i för provyta n  

y̅i= Medelvärdet för den i:te fältvariabeln 

RMSEi =  √MSEi  = √∑ (ŷni−yni)2N
n=1

N
   

RMSEi% = 
RMSEi 

y̅i
× 100% 

 

5-faldig korsvalidering med RMSE:  

 

i = 1,…,5 

l = (1, … 5) där l är index för det l:te facket. 

KVi5RMSE = 
1

5
 ∑ RMSEil

5
l=1  

 


