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Abstract 

The Swedish Energy Agency conducted a project which is called “Improved 

energy statistics for buildings”. This report focuses on one field of the project: 

“households’ electricity use on device level”.  

Various regression models are used in the analysis to analyze the relationship 

between electricity usage and different explanatory variables, for instance: 

background variables for the household, type of household, geographical 

setting, usage of different electrical devices and quantity of electrical devices 

used.   

The data material consists of 389 households which are spread around the 

region of Märlardalen except for a few households from the communities of 

Kiruna and Malmö. 

The conclusion we can draw from this thesis shows that the background 

variables for a household, its type, its geographical setting and the amount and 

type of devices it contains all have a contribution to the electricity usage in the 

household. 



 
 

  



 
 

Sammanfattning 

Energimyndigheten har drivit ett projekt kallat ”Förbättrad energistatistik i 

bebyggelsen” för att få mer kunskap om energianvändningen i byggnader.  

Denna rapport fokuserar på ”Mätning av hushållsel på apparatnivå” som var ett 

delprojekt.  

Diverse regressionsmodeller används i denna rapport för att undersöka 

sambandet mellan elanvändningen och de olika förklarande variablerna, som 

exempelvis hushållens bakgrundsvariabler, hushållstyp och geografiska läge, 

elförbrukningen av olika elapparater samt antalet elapparater. 

Datamaterialet innefattar 389 hushåll där de flesta är spridda runt om i 

Mälardalen. Ett fåtal mätningar gjordes på hushåll i Kiruna och Malmö. 

Slutsatsen vi kan dra från denna uppsats är att hushållens bakgrund, hustyp, 

geografiska läge och antal elapparater samt dessa apparaters typ har relevans 

för elförbrukningen i ett hushåll. 
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1. Inledning 

Hur ser energiförbrukningen ut i Sverige? Energimyndigheten har utfört 

mätningar på 389 svenska hushåll för att kunna besvara denna fråga. Detta 

kapitel omfattar en beskrivning om Energimyndigheten och projektet som drivs 

av dem, syftet och frågeställningar till den här uppsatsen samt en förklaring om 

datamaterialet. 

 

1.1 Bakgrund 

Energi används för att driva apparater och fordon, samt för att ge oss värme. 

Den är en av de viktigaste tillgångarna för tillverkning av material och 

produkter. Därför är det viktigt att ha ett väl fungerande energisystem. Dagens 

energisystem innehåller de fyra stegen tillförsel, omvandling, distribution och 

användning av energin. I de två första stegen erhålls energi i form av råolja, gas, 

biomassa, kol, vind, sol, vatten och uran för att sedan omvandlas till el, 

fjärrvärme, fjärrkyla och förädlade bränslen. De två påföljande och sista stegen 

sänder ut energiformerna till slutanvändarna genom el- och gasledningar och 

transporter. Dagens energisystem är emellertid inte perfekt. Det förbrukar 

jordens resurser och försämrar förutsättningarna för framtiden. Detta har lett 

till en prisökning på de begränsade bränsleresurserna sedan sekelskiftet. För 

att sänka kostnaderna behövs effektivare energianvändning i våra hushåll och i 

servicesektorn.1 

 

1.1.1 Energimyndigheten 

Energimyndigheten får sina uppdrag från regeringen och ska hjälpa EU och 

svenska riksdagen att uppfylla målen för effektivisering av elanvändningen och 

en ökad andel förnybar energi. De arbetar för närvarande med att utveckla ett 
                                                           
1
 Energimyndigheten, Energimyndigheten : En hållbar energiförsörjning och en smart energianvändning, 2010,  



3 

energisystem som är tryggt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Med andra ord 

ska energi finnas för förmånliga priser och tillförandet samt användningen av 

energin ska utföras genom att människor och miljön tar mindre skada av det. 

Energimyndigheten bearbetar detta uppdrag genom att stödja forskning och 

teknikutveckling, hjälpa företag att effektivisera sin energianvändning, 

samarbeta internationellt och ge de svenska hushållen information om en 

smartare energianvändning. Genom att finansiera forskning och utföra 

oberoende tester, fås ny teknik fram för att effektivisera både tillförseln och 

användningen av energi.2 

 

1.1.2 Projektet ”Förbättrad energistatistik för bebyggelsen” 

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att driva ett projekt för att 

förbättra statistiken över energianvändningen för byggnader. Syftet är att få en 

bättre och mer utvecklad energistatistik för bebyggelsen och industrin. 

Projektet påbörjades med en förstudie år 2003 och avslutades år 2011.3  

Projektet är indelat i flera delprojekt och denna uppsats kommer att behandla 

delprojektet ”Mätning av hushållsel på apparatnivå”. Energimyndigheten 

gjorde mätningar på apparatnivå i 389 hushåll, både hus och lägenheter. Dessa 

mätningar bestod av all elanvändning i vardagen, som exempelvis belysning, 

matlagning, disk och TV. Mätningarna påbörjades den 1 september 2005 och 

avslutades i mitten av juni 2008. Urvalet gjordes av Statistiska centralbyrån och 

hushållen var i huvudsak spridda runt om i Mälardalen. Det gjordes även ett 

                                                           
2
Energimyndigheten, Energimyndigheten : En hållbar energiförsörjning och en smart energianvändning, 2010,  

3
 Energimyndigheten, Förbättrad energistatistik i bebyggelsen, 2011-05-16, hämtad 2012-02-07 från  

http://www.energimyndigheten.se/sv/Statistik/Forbattrad-energistatistik-i-bebyggelsen/ 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Statistik/Forbattrad-energistatistik-i-bebyggelsen/
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mindre antal mätningar i norra respektive södra Sverige. 40 av hushållen deltog 

i mätningarna under ett helt år, medan resterande hushåll deltog i en månad.4 

 

1.1.3 Tidigare rapporter 

En tidigare kandidatuppsats har författats av Anna-Lena Johansson vid 

Linköpings universitet år 2007 på samma delprojekt som är grunden för vår 

rapport. Eftersom mätningarna inte var klara vid det tillfället, bestod hennes 

datamaterial av endast 61 av totalt 389 hushåll.5 Vi funderade på om man 

skulle kunna göra en jämförelse mellan hennes studie och vår, men efter att ha 

granskat hennes rapport insåg vi att det inte skulle vara möjligt med anledning 

av att hon inte hade möjligheten att utföra så många statistiska analyser med 

sitt lilla datamaterial.  

En slutrapport har gjorts av Energimyndigheten på datamaterialet år 2009 som 

heter ”End-use metering campaign in 400 households in Sweden”.6 I denna 

rapport förekommer dock inga analyser utan endast beskrivning av 

datamaterialet. 

Slutligen gjordes ett examensarbete år 2011 på datamaterialet av Do Thi Kim 

Yen vid högskolan i Skövde. Arbetet bestod av en klusteranalys för att 

undersöka olika hushålls beteendemässiga mönster på elanvändningen via 

belysning.7 

  

                                                           
4
 Energimyndigheten, Mätning av hushållsel på apparatnivå, 2011-07-28, hämtad 2012-02-07 från 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Statistik/Forbattrad-energistatistik-i-bebyggelsen/Matning-av-
hushallsel-pa-apparatniva-/ 
5
 Johansson, Anna-Lena, Förbrukning av hushållsel – en studie I samband med olika förklaringsvariabler 

6
 Zimmermann, Jean-Paul, End-use metering campaign in 400 households in Sweden 

7
 Yen, Do Thi Kim, Data Modelling of Electricity Data in Sweden 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Statistik/Forbattrad-energistatistik-i-bebyggelsen/Matning-av-hushallsel-pa-apparatniva-/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Statistik/Forbattrad-energistatistik-i-bebyggelsen/Matning-av-hushallsel-pa-apparatniva-/
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1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka sambandet mellan svenska hushållens 

elanvändning och de olika förklarande variablerna, samt att få en allmän bild 

över elförbrukningen i Sverige under 2003 till 2008.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Finns det samband mellan energianvändning via belysning och 

bakgrundsvariablerna inkomst, antal personer i hushållen, antal rum, 

area, familjetyp samt landsdel? 

 Finns det samband mellan den totala elförbrukningen och förbrukningen 

av olika elapparater? 

 Finns det samband mellan den totala elförbrukningen och antalet 

elapparater per hushåll? 

 Finns det en skillnad mellan elförbrukningen i lägenhet och hus? 

 Finns det en skillnad mellan Norra Sveriges och Södra Sveriges 

elförbrukning?  

 

1.4 Datamaterial 

Datamaterialet kommer ifrån Energimyndigheten och består av 389 hushåll. 

Eftersom antalet hushåll är för få för att erhålla ett urval som är representativt 

på geografisk ort, valdes de flesta av hushållen från hushåll som ligger i 

Mälardalen. Ett antal mätningar gjordes på hushåll i Kiruna och Malmö för att 

kunna få en uppfattning om klimat och ljusförhållanden påverkar 

hushållselförbrukningen. 

 Större delen av urvalet har gjorts av Statistiska Centralbyrån, medan en mindre 

del av hushållen har valts fram av Miljöförvaltningen i Stockholm, Vattenfall 
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och Energimyndigheten. Statistiska centralbyrån gjorde ett stratifierat obundet 

slumpmässigt urval på 2000 hushåll. 656 av hushållen svarade, som ger en 

svarsfrekvens på cirka 33 procent. På grund av bland annat tidsbrist gjordes det 

mätningar på endast 353 av dessa hushåll (54 procent). Hushållen som har valts 

av Miljöförvaltningen i Stockholm härstammar från projektet ”Konsumera 

smartare – minska växthuseffekten”. 23 av de 50 hushållen som deltog i detta 

projekt valdes av Energimyndigheten till urvalet, eftersom de ansåg att de 

hushållen gav en mer heltäckande bild av elförbrukningen i Sverige. Vattenfall 

gjorde ett urval till Energimyndighetens projekt kallad Hushållselsprojektet 

(HEL-projektet), där 3 av de 66 deltagna hushållen valdes till urvalet för att 

Energimyndigheten ville undersöka om energianvändningen i de hushållen har 

utvecklats över tiden. Slutligen valde Energimyndigheten 10 hushåll för att 

både hinna med tidplanen och för att få en bättre balans mellan hushållstyper. 

De sistnämna tre urvalen har inte gjorts slumpmässigt.8 

  

                                                           
8
 Egil Öfverholm, Energimyndigheten, 2012 
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1.4.1 Variabelförklaring 

Datamaterialet består av de variabler som har sammanställts i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Beskrivning på vårt datamaterials variabler. 

Variabelnamn Variabeltyp Möjliga värden/enhet Variabelförklaring 

Hushållens 

inkomstsnivå 

Numerisk 

(Intervall) 

1: 0 – 8000 SEK 

2: 8001 – 17000 SEK 

3: 17001 – 25000 SEK 

4: 25001 – 33000 SEK 

5: 33001 – 42000 SEK 

6: 42000+ SEK 

Totala inkomsten före 

skatt inklusive bidrag för 

hela hushållet i månaden.  

 

Antal personer Numerisk  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Antal personer/hushåll. 

Antal rum Numerisk 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Antal rum/hushåll. 

Area Numerisk Kvadratmeter (m2) Bostadsyta i hushållen. 

Familjetyp Kategorisk 

(Nominal) 

1: småbarnsfamilj 

2: mellanbarnsfamilj 

3: tonåringsfamilj 

4: pensionär 

5: vuxen 

Kategorisering av 

hushållen baserad på 

ålder. 

Landsdel Kategorisk 

(Ordinal) 

1: Norrland 

2: Svealand  

3: Götaland  

Kategorisering av 

hushållen baserad på 

region. 

Hustyp Kategorisk 

(Nominal) 

1: hus 

0: lägenhet 

Bostadstyperna som 

mätningen gjordes på. 

Totala 

elförbrukningen 

Numerisk Kilowattimmar (kWh) Den totala elanvändningen 

exklusive uppvärmning. 
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AV Numerisk Kilowattimmar (kWh) Audio & video apparater, 

t.ex. TV, radio och DVD. 

Kall apparat Numerisk Kilowattimmar (kWh) Kyl, frys och sval.  

Dator Numerisk Kilowattimmar (kWh) Dator + tillbehör.  

Matlagning Numerisk Kilowattimmar (kWh) Spis, ugn, mikro och andra 

hushållsapparater.  

Diskmaskin Numerisk Kilowattimmar (kWh) Diskmaskin. 

Spelkonsol Numerisk Kilowattimmar (kWh) Spel, t.ex. XBOX, 

Playstation 

Tvätt Numerisk Kilowattimmar (kWh) Tvättmaskin och 

torkutrustning. 

Belysning Numerisk Kilowattimmar (kWh) Alla belysningskällor. 

Ventilation Numerisk Kilowattimmar (kWh) Förflyttning och utbyte av 

luft i hushållen. 

Övrigt Numerisk Kilowattimmar (kWh) El från andra källor som 

inte kunde särskiljas vid 

mätningen. 

 

 

1.4.2 Beskrivning av data 

Variabeln familjetyp i Tabell 1 har skapats för att inkludera en kategorisering på 

olika familjetyper i analyserna och därmed kunna ta hänsyn till åldersnivåer i 

varje hushåll. Definition av barn har utförts på samma sätt som Anna-Lena 

Johansson9 gjorde, det vill säga Statistiska centralbyråns generella definition. 

Småbarn inkluderar barn 0-5 år, mellanbarn 6-12 år och tonåringar 13-17 år. 

Hushåll med barn från olika grupper kategoriseras till den grupp som 

                                                           
9
 Johansson, Anna-Lena, Förbrukning av hushållsel – en studie I samband med olika förklaringsvariabler 
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majoriteten av barnen klassas till. Om ett hushåll har lika många barn från flera 

grupper kategoriseras det till den äldsta gruppen på grund av att det är mer 

troligt att den äldsta gruppen konsumerar mera el och därmed undviks en 

överskattning för den/de andra gruppen/grupperna. Därefter har en 

klassindelning gjorts på övriga hushåll, där pensionär är 65 år eller äldre, och 

vuxen är yngre än 65 år. Ett hushåll med personer från båda grupperna, 

kategoriseras till den grupp där medelåldern hamnar. Se Bilaga 1 för den kod i 

programmet R10 som använts för kategoriseringen till de olika familjetyperna. 

Vidare i rapporten kommer variablerna Inkomst, Antal personer, Antal rum, 

Area, Familjetyp och Landsdel att definieras som bakgrundsvariabler, och 

variablerna med varje apparatgrupps elförbrukning definieras som 

mätvariabler. För varje mätvariabel innehåller datamaterialet antal apparater 

per hushåll för respektive apparatgrupp. 

Datamaterialet innehåller saknade observationer på bakgrundsfrågorna, där 

ungefär 21 procent av hushållen har inte besvarat vissa eller inte någon av 

bakgrundsfrågorna. Dessa hushåll har imputerats för att inte gå miste om dem i 

modellbyggandet, se avsnitt 2.2 för mer information om imputeringsmetoden 

och Bilaga 2 för R koden på imputeringen. 

 

 

                                                           
10

 http://www.r-project.org/ 

http://www.r-project.org/
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2. Metod 

Detta kapitel innehåller teorier som berör denna uppsats. Multipel imputering 

med Markov Chain Monte Carlo metoden används för att imputera saknade 

värden i vårt datamaterial. Regressionsanalys används för att undersöka 

samband mellan responsvariabeln och olika förklarande variablerna. Tre typer 

av regressionsmodeller kommer att användas för diverse ändamål. 

Programmen R11, SAS version 9.2, Minitab version 16 och Microsoft Excel 

version 2010 har används i denna uppsats.   

 

2.1 Regressionsanalys 

 

2.1.1 Enkel linjär regression 

Vid intresse av att studera sambandet mellan den totala elförbrukningen och 

förbrukningen för olika elapparater kan en enkel linjär regressionsmodell 

tillämpas. Modellen för enkel linjär regression är:  

             

där Y är responsvariabeln som i denna rapport mestadels står för variabeln 

Total elförbrukning och X är den förklarande variabeln som exempelvis kommer 

att vara en mätvariabel såsom AV, Tvättmaskin, etc. Intercepten    och 

regressionskoefficienten    i modellen bestämmer hur linjen ser ut.     är det 

förväntade värdet på Y då X variabeln har värdet noll.    är förändringen i (det 

förväntade värdet på) Y då X ökar eller minskar med en enhet. Slutligen är ε 

feltermen.12 
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Ett antal krav måste vara uppfyllda för att kunna använda denna modell. För 

det första måste variablerna X och Y ha ett linjärt samband. Detta kan 

undersökas genom att göra ett punktdiagram mellan dessa variabler. Om Y-

värdena ökar eller minskar linjärt då X-värdena ökar, och X-Y punkterna är 

spridda runt den raka linjen, är det troligt att förhållandet mellan X och Y kan 

beskrivas med enkel linjär regression. De övriga kraven är att feltermerna ska 

vara normalfördelade med medelvärdet noll, ha konstant varians och vara 

oberoende.13  

Ett mått finns på två variablers linjära samband och den kallas för 

korrelationskoefficienten, ρ. Den antar ett värde mellan -1 och 1. Om ρ har 

värdet 1 innebär det att det är ett perfekt positivt linjärt samband mellan 

variablerna X och Y, medan ett perfekt negativt linjärt samband råder mellan 

variablerna då ρ har värdet -1. Ett positivt samband mellan variablerna innebär 

i sin tur att när värdena på X ökar så ökar även värdena på Y, medan ett 

negativt samband innebär att Y-värdena minskar då X-värdena ökar. Om ρ 

antar värdet noll betyder det att det inte finns något linjärt samband mellan de 

två variablerna. För enkel linjär regression är den skattade 

korrelationskoefficienten r i kvadrat lika med förklaringsgraden (R2), som är ett 

mått på hur väl regressionslinjen anpassar data. Den antar ett värde i procent, 

där större värden på R2 innebär bättre anpassad regressionsmodell. För att 

signifikant säkerställa att det finns ett samband mellan X och Y, kan ett t-test 

utföras för att undersöka om regressionskoefficienten är lika med noll eller är 

skild från noll. Om p-värdet blir mindre än vald signifikansnivå innebär det att 

regressionskoefficienten är statistiskt signifikant skild från noll, medan större 
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värden innebär att den inte är statistiskt signifikant skild från noll. Lägre värde 

på p-värdet innebär starkare samband mellan X och Y.14 

 

2.1.2 Multipel linjär regression 

Multipel linjär regression används för att undersöka sambandet mellan en 

responsvariabel och två eller flera oberoende förklarande variabler. Den 

kommer bland annat att användas i vår rapport då sambandet mellan 

elförbrukningen för belysning och bakgrundsvariablerna undersöks.  

Modellen för multipel linjär regression är: 

                               

där Y är responsvariabeln som i denna rapport kommer att beteckna variabeln 

Belysning, och X-variablerna är de förklarande variablerna som kommer att 

beteckna bakgrundsvariablerna. Intercepten    är det förväntade värdet på Y 

då alla X-variablerna är lika med noll och regressionskoefficienterna 

           är koefficienterna för varje förklarande variabel X1, X2, …, Xp. För 

att kunna använda denna modell ska det förväntade värdet hos Y och varje X-

variabel ha ett linjärt samband. Samma antaganden på feltermerna görs som i 

enkel linjär regression. Om antagandet om normalitet inte är uppfyllt, kan en 

transformation på Y utföras för att normalisera datamaterialet och därmed 

erhålla ett mer linjärt samband.15 

För att undersöka om alla regressionskoefficienterna i modellen är statistiskt 

signifikant lika med noll eller om minst en av dem är skild från noll kan ett f-test 

utföras. Ett p-värde mindre än vald signifikansnivå innebär att minst en av 
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regressionskoefficienterna är skilda från noll, medan större värden på p-värdet 

innebär att de är lika med noll. För att sedan välja den bästa modellen, kan 

bland annat bakåt eliminering användas. Den utgår från en regressionsmodell 

med p potentiella förklarande variabler (i vårt fall, alla bakgrundsvariablerna). 

Ett värde på alfa sätts innan proceduren börjar och alfa är i detta fall det högsta 

värde p-värdet får anta. För varje förklarande variabel utförs ett t-test för att 

undersöka om varje regressionskoefficient är skild från 0 eller inte. Den 

förklarande variabeln med det högsta p-värdet väljs och om p-värdet är mindre 

än det valda alfa-värdet, väljs en regressionsmodell med alla p förklarande 

variablerna. Om den förklarande variabeln har ett p-värde lägre än alfa-värdet, 

tas denna variabel bort från modellen och proceduren fortsätter på samma sätt 

för resterande förklarande variabler.16 

 

2.1.3 Dummyvariabler 

För att kunna använda de kategoriska variablerna Familjetyp, Landsdel och 

Hustyp som förklarande variabler i en regressionsmodell, måste kvantitativa 

indikatorer tillämpas på dessa variablers klasser. Ett sätt att göra detta på är att 

använda dummyvariabler, som antar värdena noll och ett. En kategorisk 

variabel med c klasser kommer att representera c-1 dummyvariabler. 

Tolkningen av en sådan variabel presenteras med hjälp av följande 

regressionsmodell: 

             , där X = {
      
       

Om X = 1 blir den förväntade responsen: E{                     

Om X = 0 blir den förväntade responsen: E{                
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Regressionskoefficienten    visar hur mycket högre eller lägre medelvärdet för 

Y är för klass a än för klass b. Om    är signifikant för en given signifikansnivå, 

innebär detta att det finns en signifikant skillnad mellan de två klasserna. Om 

den kvalitativa variabeln har c klasser där c > 2, indikerar värdena på 

koefficienterna              hur mycket högre eller lägre responsen i 

genomsnitt är för klasserna 1, 2, …, c-1 jämfört med klass c (om denna kodas 

med värdet 0).17 

 

2.1.4 Interaktionsvariabler 

En regressionsmodell kan innehålla interaktionsvariabler, om förhållandet 

mellan responsvariabeln Y:s väntevärde och en av de förklarande variablerna 

beror på värdet på en annan förklarande variabel. Om en regressionsmodell 

har två förklarande variabler X1 och X2, blir interaktionsvariabeln X1X2.
18 

Interaktionsvariabler kommer att användas för att undersöka om det 

geografiska läget och hustyp påverkar varandras förhållande till 

elförbrukningen. 

 

2.1.5 Multikollinjäritet 

Ett resultat från en anpassad multipel linjär regressionsmodell kan visa på icke 

signifikanta förklaringsvariabler trots att varje individuell X-variabel har en 

signifikant påverkan på Y-variabeln. Detta kan bero på att två X-variabler är 

starkt korrelerade med varandra och att de bidrar med i princip samma 

information. Detta problem kallas multikollinjäritet och ger i sin tur en obalans i 

minsta-kvadratskattningarna av parametrarna. För att upptäcka 

multikollinjäritet kan korrelationen mellan de förklarande variablerna 
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undersökas. Höga absoluta korrelationer indikerar problem med 

multikolinjäritet och speciellt värden högre än 0,9. Vidare finns mer generella 

mått på multikolinjäritet, såsom ”variance inflation factor (VIF)”19. Värden 

större än tio hos VIF ger indikation på multikolinjäritet. 

 

2.1.6 Generaliserad additiv modell (GAM) 

Generaliserad additiv modell (GAM) används då responsvariabeln och de 

förklarande variablerna har ett icke-linjärt eller icke-monotont samband. I 

denna rapport kommer modellen att tillämpas för att undersöka om den ger en 

bättre modell än den multipla linjära regressionsmodellen.  

Modellen är en utvidgning av additiva modeller, som i sin tur skattar en additiv 

approximation av den multivariata regressionsfunktionen. Responsvariabelns 

fördelning antas tillhöra exponentialfamiljen, där bland annat 

normalfördelningen ingår. Generaliserade additiva modeller fokuserar på icke-

parametrisk explorativ dataanalys, där skattningarna av de individuella 

termerna förklarar hur responsvariabeln förändras med de motsvarande 

förklarande variablerna.20 

För den multipla linjära regressionsmodellen gäller:  

 (  |             (                                      

där Y är responsvariabeln och X1, X2, …, Xp är förklaringsvariablerna. 

Koefficienterna            skattas oftast med minstakvadratmetoden. För en 

additiv modell gäller motsvarande: 

                                                           
19
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 (  |             (                 (      (        (    

där   (              är s.k. ”smooth functions”. Dessa funktioner är 

skattade på ett icke-parametriskt sätt genom så kallad ”scatterplot smoother”, 

dvs. en utjämnande funktion, som till exempel kan vara ett medelvärde, en 

median, en minstakvadratsskattning, eller en spline. Skattningarna på ”smooth 

functions” kan beräknas för antingen alla förklarande variabler eller endast för 

vissa av dem så att resterande variabler skattas linjärt. Det sistnämnda är en så 

kallad semiparametrisk modell, som kan tillämpas då datamaterialet innehåller 

kategoriska variabler eller om en linjär anpassning önskades för vissa 

förklarande variabler. 21 

Generaliserade additiva modeller innefattar en slumpmässig komponent, en 

additiv komponent och en länkfunktion som relaterar de två komponenterna. 

Detta är beskrivningen av GAM i allmänhet, medan tidigare beskrivningar är 

specialfallet där länkfunktionen har definierats som identitetslänken. 

Responsvariabeln Y utgör den slumpmässiga komponenten och antas ha en 

täthetsfunktion som tillhör exponentialfamiljen. Väntevärdet μ hos 

responsvariabeln beror på de förklarande variablerna X1, X2, …, Xp via 

länkfunktionen g(     där  

     ∑  (   

 

   

 

där s1(.), …, sp(.) är ”smooth functions”, η är den additiva komponenten och g(.) 

är länkfunktionen. Den vanligaste länkfunktionen är identitetslänken, dvs. 

g(    .22 
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I proceduren ”GAM” i SAS kan generaliserade additiva modeller modelleras för 

att anpassa parametriska linjära modeller, icke-parametriska additiva modeller 

och semiparametriska modeller. Den använder spline som s.k. ”scatterplot 

smoother” för att skatta trenden på Y. Hur väl splinen skattar trenden beror på 

det värde man anger på utjämningsparametern λ (”smoothing parameter”), 

som är en konstant parameter. Större värden på λ producerar mjukare kurvor 

medan lägre värden producerar slingrigare kurvor. För att kunna välja ett bra 

värde på λ, kan funktionen ”generalized cross validation (GCV) användas. GCV 

funktionen väljer det värde på λ som minimerar prediktionsfelen.23 

 

2.2 Bortfallshantering 

Ungefär 21 procent av hushållen har inte besvarat vissa eller inte någon av 

bakgrundsfrågorna. Detta beror förmodligen på att de hushållen inte vill lämna 

ut personlig information. För att inte gå miste om dessa hushåll i 

modellbyggandet, kommer de saknade värdena att imputeras, vilket innebär 

att de saknade värdena ersätts med rimliga värden. Det finns ett antal olika 

imputeringsmetoder för detta ändamål. Vi har valt att använda så kallad 

multipel imputation med Markov Chain Monte Carlo (MCMC).  

Till skillnad från enkel imputation, som imputerar ett värde för varje saknat 

värde, imputerar multipel imputation flera värden för varje saknat värde för att 

inkludera osäkerheten i de uppskattade värdena. Multipel imputation består av 

tre steg. Det första steget skapar m (som är större än 1) tänkbara varianter av 

den kompletta datamängden genom att imputera varje saknat värde m gånger 

via m oberoende dragningar från en passande imputationsmodell som beror på 
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våra observerade data, se figur 1. Om m har värdet 1, blir metoden i princip 

detsamma som enkel imputation.24 

 

Figur 1: Det första steget i multipel imputation (Lacerda m.fl. (2008) ”Sequential Regression 

Multiple Imputation for Incomplete Multivariate Data using Markov Chain Monte Carlo”). 

 

I det andra steget behandlas de m imputerade datamängderna som om de vore 

helt observerade och analyseras därmed var och en för sig med de metoder 

som valts ut för studien. Det tredje och sista steget kombinerar resultaten från 

de m olika analyserna på ett enkelt och lämpligt sätt för att erhålla slutliga 

skattningar med medelfel som avspeglar både stickprovsvariationen och de 

imputerade värdenas osäkerhet.25 

MCMC-metoden innebär att de saknade värdena imputeras med slumpmässiga 

dragningar från de saknade objektens sannolikhetsfördelning, som uppskattas 

efter att ha observerat existerande data. Metoden producerar kedjor där varje 

simulerat värde är svagt beroende av det föregående värdet.26 MCMC- 

metoden ska vara bra att använda då de saknade värdena har ett så kallat 

slumpmässigt mönster. De saknade värdena i ett givet datamaterial kan 
                                                           
24
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antingen ha ett monotont mönster eller ett slumpmässigt mönster. Vad för 

mönster ett datamaterial har, kan undersökas med olika metoder. I proceduren 

”MI” i SAS sorteras data in i olika grupper baserat på om variablerna är 

observerade eller saknade. Monotont mönster innebär att om en observation 

(en individ) har ett saknat värde på en variabel så har även de efterföljande 

variablerna saknade värden för den observationen, och tvärtom. Tabell 2 

illustrerar detta mönster på tre variabler, där ”X” innebär att variabeln är 

observerad och ”.” innebär att variabeln saknas. Slumpmässigt mönster innebär 

att det är slumpmässigt om en observation har saknat eller inte saknat värde 

på en viss variabel oavsett vad för värde en annan variabel för den 

observationen har.27 I Bilaga 2 visas att vårt datamaterial har ett slumpmässigt 

mönster och därmed passar MCMC-metoden bra. 

 
Tabell 2: Monotont mönster. 

Grupp V1 V2 V3 

1 X X X 

2 X X . 

3 X . . 

 

En mer detaljerad beskrivning av multipel imputation med MCMC-metoden, se 

Lacerda m.fl. (2008) ”Sequential Regression Multiple Imputation for Incomplete 

Multivariate Data using Markov Chain Monte Carlo”. För mer information om 

Bayesiansk statistik som metoden använder sig av, rekommenderas boken 

“Probability and Statistics” (DeGroots och Schervish, 2011). 

                                                           
27
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3. Resultat och Analys 

Detta kapitel innehåller beskrivande statistik på vårt datamaterial och alla 

resultat samt analyser som fås från de modeller vi har valt. 

 

3.1 Beskrivande statistik 

Av de 389 hushållen, är 201 hushåll hus och resterande 188 hushåll är 

lägenheter. Procentuellt sett består 52 procent av datamaterialets hushåll av 

hus och 48 procent av lägenheter, se Diagram 1. 

 

Diagram 1: Datamaterialets fördelning på hushållstyperna hus och lägenhet. 
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Diagram 2: Hushållens elförbrukning uppdelad på apparatgrupper. 

 

Enligt Diagram 2 förbrukar hushållen el mest på belysning, som står för cirka 25 

procent av den totala elförbrukningen. Nästan 22 procent av den totala 

förbrukningen kommer från kalla apparater och är den näst största 

apparatgruppen. Allra lägst förbrukar hushållen el på gruppen Spelkonsol, som 

står för endast cirka 0,1 procent av den totala elförbrukningen. 

 

Tabell 3: Lägenheternas och villornas genomsnittliga antal apparater per apparatgrupp. 

Medelvärden på antalet apparater per apparatgrupp för varje hushållstyp 

 AV Dator + 

tillbehör 

Matlagning Kalla 

apparater 

Disk-

maskin 

Tvätt Belysning 

(armatur) 

Hus 5,09 2,91 1,76 1,91 0,65 1,64 30,42 

Lägenhet 
3,66 2,25 1,66 1,59 0,40 0,93 19,35 

 

Tabell 3 visar medelvärden på antalet apparater per apparatgrupp för hus och 

lägenhet. Vi kan se att för varje apparatgrupp har hus i genomsnitt fler 
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apparater än lägenhet. Allra störst skillnad är det på Belysning, där hus har i 

genomsnitt ungefär elva fler armaturer än lägenhet. 

Vidare kommer diagram att redovisas för varje bakgrundsvariabel på den 

imputerade datamängden, eftersom det är denna datamängd vi främst 

kommer att använda i våra modeller. På grund av att den imputerade 

datamängden har fått en relativ lik fördelning på varje bakgrundsvariabel 

(undantag Landsdel som inte behövde imputeras) i jämförelse med 

originaldata, anser vi att den imputerade datamängden är representativ. Se 

Bilaga 4 för diagrammen över originaldata och imputerad data.  

 

Diagram 3: Hushållens area fördelat efter hustyp, imputerad data. 

 

Den vanligaste storleken för hus och den minst vanliga storleken för lägenhet 

kan vi i Diagram 3 se är en area större än 125m2 (53,7 procent för hus och 4,8 

procent för lägenhet), medan för lägenhet har de flesta en area på mindre än 

75m2 (47,3 procent) och för hus är det minst vanligt med den sistnämnda arean 

(3,0 procent). 
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Diagram 4: Antal rum per hushåll fördelat efter hustyp, imputerad data. 

 

Diagram 4 visar fördelningen för variabeln Antal rum för hus och lägenhet. För 

hus är det vanligast med fem rum (37,3 procent), och för lägenhet är det tre 

rum (39,9 procent). Minst vanligt är hus med ett rum (0 procent) och lägenhet 

med sju, åtta och nio rum (0 procent).  

 

Diagram 5: Antal personer per hushåll fördelat efter hustyp, imputerad data. 
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Enligt Diagram 5 består mer än 30 procent av hushållen i såväl hus som 

lägenhet av två personer och är den vanligaste storleken på hushåll. Endast 3 

procent av hushållen i hus består av en person eller sex personer, medan ingen 

av hushållen i lägenhet består av sex personer. 

 

Diagram 6: Hushållens sammanlagda inkomst fördelat efter hustyp, imputerad data. 

 

Diagram 6 visar fördelningen på inkomst i hus och lägenhet. 61,7 procent av 

personerna som bor i hus och 24,5 procent av personerna som bor i lägenhet 

har en sammanlagd inkomst på mer än 42000 kr och är den vanligaste 

inkomsten för båda hushållen. Minst vanligast är det med en inkomst mindre 

än 8001 kr för såväl hus som lägenhet då endast 1 procent av hushållen i hus 

och 3,2 procent av hushållen i lägenhet har den inkomsten. 
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Diagram 7: Hushållens familjesammansättningar fördelat efter hustyp, imputerad data. 

 

I Diagram 7 visas hushållens familjesammansättningar i hus och lägenhet. 

Ungefär 35 procent av hushållen i hus och cirka 48 procent av hushållen i 

lägenhet består av icke-pensionärer och är den allra vanligaste familjetypen. 

För hushållen i hus är det minst vanligt att de består av pensionärer (11,9 

procent) och för hushåll i lägenhet är det minst vanligt att de består av 

mellanbarnsfamiljer (9,6 procent). 

 

Diagram 8: Hushållens geografiska läge fördelat efter hustyp, imputerad data. 
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I Diagram 8 visas hushållens geografiska läge för hustyperna. Ungefär 97 

procent av hushållen i hus och cirka 93 procent av hushållen i lägenhet är 

placerade i landsdelen Svealand, som är det vanligaste geografiska läget. 

Endast cirka 1 procent av hushållen i hus är placerade i landsdelen Norrland 

och endast ungefär 3 procent av hushållen i lägenhet är placerade i landsdelen 

Götaland.  

 

3.2 Finns det samband mellan energianvändning via belysning 

och bakgrundsvariablerna? 

För att undersöka sambandet mellan totala elförbrukningen för belysning och 

bakgrundsvariablerna (se sid 8), kommer multipel linjär regressionsanalys att 

utföras. Ett krav är att responsvariabeln har ett linjärt samband med dessa 

variabler, och i Diagram 9 redovisas spridningsdiagram på belysning mot varje 

bakgrundsvariabel för imputerad data. 

Eftersom Familjetyp och Landsdel är kategoriska variabler, har dessa gjorts om 

till dummyvariabler. Vi kan se att det visuellt sett inte råder så starka linjära 

samband mellan Belysning och någon av bakgrundsvariablerna. I jämförelse 

med originaldata, verkar det linjära sambandet mellan variablerna visuellt sett 

vara ungefär detsamma för originaldata och imputerad data. Eftersom 

hushållen med saknade värden antas ha liknande värden som övriga hushåll, 

verkar detta rimligt. 
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Diagram 9: Spridningsdiagram på elförbrukning för belysning mot varje bakgrundsvariabel, 

imputerad data. 

 

Korrelationsmatrisen på variabeln Belysning och bakgrundsvariablerna för både 

originaldata och imputerad data visar att datamängderna har ungefär samma 

korrelationer på variablerna, se Bilaga 5. Vissa av bakgrundsvariablerna är 

starkt korrelerade med varandra, som exempelvis Area och Antal rum. Däremot 

är Belysning inte så starkt korrelerad med någon av bakgrundsvariablerna. 

Tabell 4 redovisar den resulterade skattade modellen med imputerad data. Den 

bästa modellen valdes med bakåt-eliminering med alfa = 0,05. Den skattade 

modellen visar att det finns ett samband mellan Belysning och 

bakgrundsvariablerna Area samt Antal personer. När variabeln Area ökar med 

en kvadratmeter och variabeln Antal personer förblir konstant, ökar 

elförbrukningen på belysning med cirka 4 kilowattimmar. Om Antal personer 
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ökar med en person och Area förblir konstant, ökar elförbrukningen med 

ungefär 164 kWh. 

 
Tabell 4: Skattade multipla linjära regressionsmodeller på elförbrukningen för belysning för 
imputerad data. 

Skattad linjär regressionsmodell på elförbrukningen för belysning 

Data β0 Area Antal personer R2 P-värde 

Koefficient – 91,1 4,3 163,7 21,9 % < 0,001 

VIF  1,2 1,2   

 

Eftersom värdena på VIF är låga råder det inga problem med multikollinjäritet. 

Däremot är modellanpassningen inte så bra, eftersom förklaringsgraden endast 

är 21,9 procent. Detta beror på att sambanden mellan Belysning och varje 

bakgrundsvariabel inte är så linjära, och att residualanalysen tyder på att 

feltermerna i modellen inte är normalfördelade och att de inte verkar ha en 

konstant varians, se Bilaga 6. För att lösa detta, kan en transformation utföras 

på responsvariabeln. Det bästa resultatet på residualanalysen ficks då 

responsvariabeln transformerades till roten ur responsvariabeln. Sambanden 

mellan Belysning och varje bakgrundsvariabel blev även mer linjära. Däremot är 

denna skattade modell svårtolkad. 

Vidare konstruerades en generaliserad additiv modell (GAM) för att undersöka 

om det finns icke-linjära samband mellan Belysning och bakgrundsvariablerna. 

Se Bilaga 7 för koden som användes för att generera skattningen av GAM och 

utskriften som ficks efter att ha exekverat koden. Tabell 5 visar antalet 

frihetsgrader (DF), värdena på Chi-två-statistikan χ2 och p-värdena för de 

numeriska bakgrundsvariablerna i den skattade generaliserade additiva 

modellen. Variablerna Antal rum och Antal personer fick saknade värden på p-
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värdet och detta beror på att antalet frihetsgrader är alldeles för litet för var 

och en av dessa variabler. Detta tolkas som att det inte finns något icke-linjärt 

samband mellan dessa variabler och variabeln Belysning. Eftersom p-värdet för 

variabeln Inkomst blev stort innebär det att det inte heller finns något icke-

linjärt samband mellan denna variabel och variabeln Belysning. Endast 

variabeln Area har ett icke-linjärt samband då p-värdet blev 0,04. 

 
Tabell 5: De numeriska bakgrundsvariablernas värden på frihetsgrader (DF), Chi-två och p-
värde från skattad GAM-modell. 

Numeriska bakgrundsvariablerna från skattade GAM 

 DF χ2 P-värde 

Area 1,9 6,2 0,04 

Antal rum 2,3 * 10-7 0,0 . 

Antal personer 8,6 * 10-8 0,0 . 

Inkomst 1,9 2,2 0,3 

 

På grund av att Antal rum, Antal personer och Inkomst inte blev signifikanta, 

testades att definiera dessa som linjära parametrar. Endast variabeln Antal 

personer fick ett lågt p-värde, vilket innebär att den har ett linjärt samband 

med Belysning, vilket vi tidigare kom fram till då multipel linjär regression 

skattades. Eftersom variablerna Antal rum och Inkomst även här fick höga p-

värden, visar det att de inte har ett linjärt samband med Belysning och kommer 

att tas bort från modellen. De kategoriska variablerna Familjetyp och Landsdel 

blev inte signifikanta och kommer också tas bort från modellen. Den slutgiltiga 

generaliserade additiva modellen är en semiparametrisk modell med Antal 

personer som linjär parameter och Area som icke-linjär parameter, där Antal 

personer fick värdet 154,4 och Area 1,0.  
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3.3 Finns det samband mellan den totala elförbrukningen och 

förbrukningen av olika elapparater? 

På grund av att den totala elförbrukningen är en summering på varje 

apparatgrupps elförbrukning, har en enkel linjär regressionsmodell anpassats 

för att undersöka hur sambandet ser ut mellan den totala elförbrukningen och 

elförbrukningen för varje apparatgrupp. Diagram 10 visar spridningsdiagram på 

variabeln Total elförbrukning mot varje mätvariabel. 
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Diagram 10: Spridningsdiagram på totala elförbrukningen mot varje mätvariabel. 

 

Vi kan se att de flesta mätvariablerna har ett linjärt samband med den totala 

elförbrukningen. Variablerna Spelkonsol, Övrigt och Ventilation verkar inte ha 

ett linjärt samband. Troligtvis beror detta på att endast ett fåtal hushåll äger 

någon spelkonsol och står för en mindre del av den totala elförburkningen. En 

del av hushållen har inte någon elförbrukning för ventilation, vilket förmodligen 
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beror på att det gjordes endast mätningar på köksfläkten för hushåll med 

lägenhet eftersom frånluftsfläkten i lägenheterna ingår i fastighetselen, och det 

är inte säkert att alla hushållen med lägenhet ens har en köksfläkt. En annan 

orsak kan vara att äldre villor har oftast självdrag, det vill säga ingen fläkt, och 

har därmed ingen elförbrukning för ventilation. De tre hushåll med högst 

elförbrukning på Ventilation i Diagram 10 har förmodligen radonfläktar. Många 

av hushållen förbrukar lite el på övriga elkällor. 

 
Tabell 6: Skattade korrelationskoefficienter mellan den totala elförbrukningen och varje 
mätvariabel. 

Skattade korrelationen mellan den totala 

elförbrukningen och varje mätvariabel 

Mätvariabel Korrelation (r) P-värde 

AV 0,52 < 0,001 

Kalla apparater 0,40 < 0,001 

Dator 0,53 < 0,001 

Matlagning 0,52 < 0,001 

Diskmaskin 0,57 < 0,001 

Spelkonsol 0,08 0,101 

Tvätt 0,55 < 0,001 

Belysning 0,70 < 0,001 

Ventilation 0,40 < 0,001 

Övrigt 0,36 < 0,001 

 

Tabell 6 visar skattade korrelationskoefficienter mellan variabeln Total 

elförbrukning och varje mätvariabel. Med korrelationen 0,70 har Belysning det 

starkaste positiva linjära sambandet med den totala elförbrukningen och 
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förklarar ensam bäst den totala elförbrukningen i varje hushåll. Variablerna 

Diskmaskin och Tvätt kommer därefter med korrelationerna 0,57 samt 0,55. 

Som väntat förklaras den totala elförbrukningen minst av variablerna 

Spelkonsol och Övrigt, då de har svagast linjära samband med Total 

elförbrukning. Endast Spelkonsol påvisar inget linjärt samband med den totala 

elförbrukningen eftersom p-värdet fick det höga värdet 0,101. 

 

3.4 Finns det samband mellan den totala elförbrukningen och 

antalet elapparater? 

För att undersöka sambandet mellan den totala elförbrukningen och antalet 

elapparater, utförs enkel linjär regressionsanalys där responsvariabeln är totala 

elförbrukningen och förklaringsvariabeln är antalet elapparater. Den skattade 

modellen blev: 

Total elförbrukning = 641,5 + 75,0 * Elapparat 

där variabeln Elapparat är en summering över totala antalet elapparater per 

hushåll. Eftersom p-värdet är mindre än 0,001 finns det ett starkt linjärt 

samband mellan totala elförbrukningen och antalet elapparater. Detta 

samband stärks med spridningsdiagrammet på variablerna Total elförbrukning 

och Elapparat, se Diagram 11. Notera att på två hushåll har det angetts att de 

inte har någon elapparat samtidigt som de har elförbrukning. Med 

förklaringsgraden 32,5 procent förklarar Elapparat 32,5 procent av Total 

elförbrukning. När Elapparat ökar med en elapparat, ökar Total elförbrukning 

med 75 kilowattimmar. 
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Diagram 11: Spridningsdiagram på den totala elförbrukningen och totala antalet 
elapparater. 

 

Eftersom elförbrukningen och antalet apparater skiljer sig mellan 

mätvariablerna, har även en enkel linjär regressionsanalys utförts med den 

totala elförbrukningen för en viss apparatgrupp som responsvariabel och den 

apparatgruppens antal elapparater som förklarande variabel. Eftersom vi 

saknar information om antalet spelkonsoler, kunde denna inte tas med. 

Diagram 12 visar spridningsdiagram på dessa variabler. Diagrammet visar att 

det inte råder lika starka linjära samband mellan elförbrukningen och antalet 

apparater för varje apparatgrupp som det gjorde mellan totala elförbrukningen 

och totala antalet elapparater. Apparatgrupperna AV och Belysning visar på 

starkast linjära samband med elförbrukningen. 
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Diagram 12: Spridningsdiagram på totala elförbrukningen mot antalet elapparater för varje 

apparatgrupp. 

 

Tabell 7 visar resultatet från skattade enkla linjära regressionsmodeller för 

varje apparatgrupp. Eftersom p-värdena är låga för varje skattad 

regressionsmodell, innebär det att det finns samband mellan elförbrukningen 

och antal elapparater per apparatgrupp. Variablerna Belysning, Tvätt och AV 

har starkast samband med totala elförbrukningen med förklaringsgraderna 

18,4 procent, 18,3 procent och 14,6 procent. Diskmaskin, Kalla apparater och 

Matlagning har de svagaste sambanden med förklaringsgraderna 9,8 procent, 

8,2 procent och 2 procent. När exempelvis antal armaturer ökar med en, ökar 

den totala elförbrukningen med 27,7 kilowattimmar. Samma tolkning blir på 

resterande regressionsmodeller. 
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Tabell 7: Skattade enkla linjära regressionsmodeller på varje apparatgrupp, där 
elförbrukningen är responsvariabeln och antalet elapparater är förklarande variabeln. 

Skattade linjära regressionsmodeller på varje 

apparatgrupps elförbrukning och antal elapparater 

Mätvariabel β0 β1 R2 P-värde 

AV 228,1 33,7 14,6 % < 0,001 

Kall apparat 463,0 139,5 8,5 % < 0,001 

Dator 160,9 82,1 13,5 % < 0,001 

Matlagning 281,4 46,3 2,0 % 0,005 

Diskmaskin 108,1 104,9 9,8 % < 0,001 

Tvätt 51,9 143,8 18,3 % < 0,001 

Belysning (armatur) 172,0 27,7 18,4 % < 0,001 

 

Den största anledningen till att förklaringsgraderna inte är högre för varje 

apparatgrupp, är att hushållen kan ha en elförbrukning på en viss apparat, 

samtidigt som det är angett att de inte har någon apparat för den 

apparatgruppen, och tvärtom. Tydligen innehåller vårt datamaterial ett antal 

fel, och det kan antingen bero på att antalet apparater har angivits fel eller att 

det har blivit något fel vid mätningarna på hushållens apparater.  

 

3.5 Finns det skillnad mellan elförbrukningen i lägenhet och villa? 

Om det finns skillnader på hushållens elförbrukning med avseende på hustyp, 

undersöks genom att utföra enkel linjär regressionsmodell. I tabell 1 

definierades hustyp som en dummyvariabel där hus har värdet ett medan 

lägenhet har värdet noll. 
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Tabell 8: Skattade enkla linjära regressionsmodeller där varje mätvariabel är responsvariabel 
och Hustyp är förklarande variabel. 

Skattad linjär regressionsmodell med varje mätvariabel som 

responsvariabel och variabeln Hustyp som förklarande variabel. 

Y β0 β1 R2 P-värde 

AV 431,2 135,3 7,3 % < 0,001 

Kall apparat 795,4 200,4 7,3 % < 0,001 

Dator 414,2 108,9 1,3 % 0,027 

Matlagning 404,3 92,8 4,7 % < 0,001 

Diskmaskin 211,4 110,5 10,9 % < 0,001 

Spelkonsol 3,3 2,9 0,2 % 0,330 

Tvätt 331,0 238,9 15,5 % < 0,001 

Belysning 1021,2 460,5 12,2 % < 0,001 

Ventilation 211,9 168,1 2,1 % 0,004 

Övrigt 173,3 126,3 3,0 % 0,001 

 

Tabell 8 redovisar resultaten från de skattade enkla linjära 

regressionsmodellerna med varje mätvariabel som responsvariabel Y och 

variabeln Hustyp som förklarande variabel. Endast variabeln Spelkonsol visar på 

ett svagt linjärt samband med Hustyp eftersom p-värdet blev 0,330 och därmed 

finns det ingen statistisk signifikant skillnad mellan hushåll med hus och hushåll 

med lägenhet för elförbrukning för spelkonsol. Övriga skattade 

regressionsmodeller fick väldigt små värden på p-värdet, vilket visar att det 

finns statistiska signifikanta skillnader mellan hushåll med hus och hushåll med 

lägenhet för elförbrukningen för dessa skattade modellers mätvariabler. 

Värdena på de signifikanta skattade modellernas regressionskoefficient  1 visar 

hur mycket större elförbrukningen i kilowattimmar är för hushåll i hus än för 
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hushåll i lägenhet på Y-variabeln. En av orsakerna till att hushåll med hus har i 

genomsnitt högre elförbrukning för dessa Y-variabler än hushåll med lägenhet 

är att hus har fler apparater för varje apparatgrupp än lägenhet, se Tabell 3. 

Som det konstaterades tidigare ingår alla mätningarna på ventilation i hushåll 

med hus, medan hushåll med lägenhet endast har mätningar på köksfläkten, 

och detta kan vara orsaken till att det råder en signifikant skillnad mellan 

hustypernas elförbrukning för ventilation. För variabeln Övrigt kan det främst 

bero på att hus har i överlag större area än lägenhet och kan tänkas ha fler 

apparater som hamnar i kategorin Övrigt. 

 

3.6 Finns det skillnad mellan Norra Sveriges och Södra Sveriges elförbrukning? 

För att på bästa sätt undersöka om det finns en geografisk skillnad i 

elförbrukningen, har variabeln Landsdel gjorts om till två dummyvariabler som i 

avsnitt 3.2. 

Tabell 9 visar resultaten från skattade multipla linjära regressionsmodeller med 

varje mätvariabel som responsvariabel Y och dummyvariablerna Norrland och 

Götaland som förklarande variabler. Endast den skattade regressionsmodellen 

med Kalla apparater som responsvariabel visar på ett linjärt samband med 

dummyvariablerna, då p-värdet blev mindre än 0,05. Detta innebär att det 

finns ett linjärt samband mellan elförbrukningen för kalla apparater och 

Sveriges landsdelar. Eftersom resterande skattade regressionsmodeller fick 

höga värden på p-värdet är det statistiskt säkerställt att det inte finns ett linjärt 

samband mellan elförbrukningen för dessa modellers Y-variabler och Sveriges 

landsdelar. 
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Tabell 9: Skattade multipla linjära regressionsmodeller där varje mätvariabel är 
responsvariabel och dummyvariablerna Norrland och Götaland är förklarande variabler. 

Skattade linjära regressionsmodeller på hushållens geografiska läge.  

Y β0 Norrland Götaland R2 P-värde 

AV 365,4 12,5 3,1 0,0 % 0,988 

Kall apparat 686,2 287,8 191,6 2,1 % 0,015 

Dator 359,9 – 19,9 83,1 0,1 % 0,859 

Matlagning 361,9 – 70,7 -25,3 0,3 % 0,555 

Diskmaskin 158,2 – 3,3 -6,2 0,0 % 0,992 

Spelkonsol 4,3 – 4,3 19,3 1,2 % 0,099 

Tvätt 219,0 – 66,2 -66,6 0,2 % 0,636 

Belysning 807,2 – 140,0 -191,6 0,3 % 0,543 

Ventilation 133,3 – 118,6 16,4 0,1 % 0,813 

Övrigt 111,8 70,9 -52,3 0,2 % 0,747 

 

Eftersom det kan existera interaktion mellan de två kategoriska variablerna 

Hustyp och Landsdel, har en modell skapats för varje mätvariabel med dessa 

två variabler samt med de två interaktionstermerna Hus*Norr och Hus*Göt. 

Denna modell kommer vidare i rapporten att kallas för Modell 1. Då hushåll 

med hus har i genomsnitt större area än hushåll med lägenhet, skapades en till 

modell som tar hänsyn till detta. Modellen kallas för Modell 2 och innehåller, 

förutom de variabler som definierades i Modell 1, variabeln Area och dess 

interaktionstermer för varje kombination av Area, Hustyp och Landsdel. 

Utifrån Modell 1 valdes den bästa modellen med bakåt-eliminering i Minitab 

med alfa = 0,1 och resultatet är sammanställt i Tabell 10. 
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Tabell 10: Linjär regression på varje mätvariabel mot de förklarande variablerna bakåt 
eliminering har valt från modell 1. 

Skattade linjära regressionsmodeller på hushållens hustyp och geografiska läge. 

Modell 1 

Y β0 Hustyp Norrland Götaland Hus * 

Norr 

Hus* 

Göt 

R2 P-värde 

AV 431,2 135,3 - - - - 7,3 % < 0,001 

Kall apparat 586,7 189,3 45,2 207,8 951,1 18,9 13,7 % < 0,001 

Dator 414,2 108,9 - - - - 1,3 % 0,027 

Matlagning 404,3 92,8 - - - - 4,7 % < 0,001 

Diskmaskin 211,4 110,5 - - - - 10,9 % < 0,001 

Spelkonsol 6,6 -4,4 -6,6 -6,6 4,4 63,4 4,3 % 0,005 

Tvätt 331,0 -238,9 - - - - 15,5 % < 0,001 

Belysning 1021,2 -460,5 - - - - 12,2 % < 0,001 

Ventilation 211,9 -168,1 - - - - 2,1 % 0,004 

Övrigt 173,3 -126,3 - - - - 3,0 % < 0,001 

 

De skattade regressionsmodellerna för responsvariablerna AV, Dator, 

Matlagning, Diskmaskin, Tvätt, Belysning, Ventilation och Övrigt fick samma 

resultat som de skattade modellerna i avsnitt 3.5. Värdena med understruken 

linje blev inte signifikanta men ska däremot ingå i modellerna med anledning av 

att båda dummyvariablerna på Landsdel ska ingå om endast en av dem blev 

signifikant, och variablerna som skapade en interaktionsvariabel ska ingå om 

interaktionsvariabeln blev signifikant. Beroende på vad för hushållstyp och 

vilken del av Sverige man befinner sig i, varierar medelvärdet på 

elförbrukningen för kalla apparater och spelkonsol, se Tabell 11.  



40 

Tabell 11: Medelvärden på elförbrukningen för kalla apparater och spelkonsol för varje 
kombination av hustyp och landsdel. 

Medelvärdet på elförbrukningen för kalla apparater och 

spelkonsol för varje kombination av hustyp och landsdel 

Hustyp Landsdel Kalla apparater  Spelkonsol 

Hus Norrland 1772,3 0 

Hus Svealand 776 2,2 

Hus Götaland 1002,7 59 

Lägenhet Norrland 631,9 0 

Lägenhet Svealand 586,7 6,6 

Lägenhet Götaland 794,5 0 

 

De hushåll som förbrukar i genomsnitt mest el på kalla apparater är hushåll 

med hus i Norrland, tabell 11. Hushåll i Norrland har i genomsnitt högre 

elförbrukning på kalla apparater än hushåll i Svealand och Götaland. Detta kan 

bero på att hushållen i Norrland utför mer jakt, fiske och bärplockning än de 

andra hushållen och förbrukar därmed mer el vid infrysning. Andra orsaker kan 

vara att hushållen i Norrland har större storlek på de kalla apparaterna eller att 

de är äldre och drar därmed mer el. För varje landsdel har hushåll i lägenhet 

lägre medelvärden än hushåll i hus och detta beror förmodligen på att 

hushållen i hus i överlag har fler kalla apparater än hushåll i lägenhet, se Tabell 

2.  

Med Spelkonsol som responsvariabel tolkas resultatet från den skattade 

modellen utifrån tabell 11. I genomsnitt förbrukar hushållen i hus mer el på 

spelkonsol än hushåll i lägenhet, där hushåll med hus i Götaland förbrukar i 

genomsnitt mest. Detta kan bero på att antalet spelkonsoler är högre i hushåll 
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med hus än i hushåll i lägenhet. Däremot verkar det inte finnas någon skillnad 

på hushållens elförbrukning för varje landsdel.  

Utifrån Modell 2 valdes den bästa modellen med bakåt-eliminering i Minitab 

med alfa = 0,1 och resultatet är sammanställt i Bilaga 8. Med Ventilation och 

Övrigt som responsvariabler blev de skattade modellerna detsamma som de 

skattade modellerna från Modell 1. Övriga modeller fick signifikanta värden på 

Area eller någon interaktionsvariabel med Area. De skattade modellerna med 

bland annat Area som förklarande värde, fick lägre värden på Hustyp än 

motsvarande skattade modeller i modell 1. Sambandet mellan Hustyp och 

Dator försvann i modell 2 och det råder snarare ett samband mellan Area och 

Dator. Även om Area läggs till i modellen, kan vi fortfarande dra slutsatsen att 

det finns skillnader mellan hustyper och hushållens geografiska läge. 
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4. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel ingår slutsatserna från resultat och analysdelen och en 

diskussion kring denna uppsats.  

 

4.1 Slutsats 

Analysen i denna uppsats visar det att det finns ett antal variabler som 

påverkar elförbrukningen i hushållet.  

Hushållens area och antal personer per hushåll har ett positivt samband med 

elförbrukningen för belysning, det vill säga att om area och antal personer i 

hushållet ökar med en enhet, ökar elförbrukningen för belysningen.  

I samband med att undersöka förhållandet mellan den totala elförbrukningen 

och elförbrukningen per apparatgrupp, har alla apparater förutom spelkonsol 

påvisat ett samband med den totala elförbrukningen. Därtill har belysning, 

diskmaskin och tvättmaskin det starkaste positiva sambandet.  

 Antalet apparater per hushåll har ett positivt linjärt samband med den totala 

förbrukningen. Därtill har antalet apparater för belysning, tvättmaskin samt 

Audio & Video ett relativt starkt samband med den totala elförbrukningen.  

Det finns en signifikant skillnad mellan hustypernas elförbrukning av de olika 

apparatgrupperna, undantag apparatgruppen Spelkonsol. Elförbrukningen för 

varje apparatgrupp är större för hushåll med hus än för hushåll med lägenhet. 

Det finns även en signifikant skillnad på geografiskt läge för elförbrukningen på 

kalla apparater.  Den genomsnittliga elförbrukningen är störst för hushåll med 

hus i norra delen av Sverige och minst för hushåll med lägenhet i mellersta 

Sverige. Resterande apparatgrupper har ingen signifikant skillnad på 

geografiskt läge. 
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4.2 Diskussion kring metoder 

Denna uppsats har i överlag bidragit till mer kunskap om de statistiska metoder 

som har använts. De statistiska metoderna GAM och MCMC har vi tidigare inte 

använt och de har bidragit till mer förståelse om imputering och om icke linjära 

regressionsmodeller. Det är en fördel att data med saknade värden kan 

utnyttjas i modellbyggandet genom imputering, men det kan samtidigt ge 

problem om imputeringen görs felaktigt. Imputeringen vi utförde gav 

exempelvis enstaka negativa värden på saknade data, trots att de variablerna 

inte kan anta negativa värden. Bortsett från detta verkar MCMC-metoden ha 

hittat originaldatas fördelning på variablerna med de saknade värdena, då en 

jämförelse gjordes mellan originaldata och imputerad data.  

Även om linjär regression är smidig att både använda och tolka, är den dock 

begränsad till linjära samband. Transformationer kan användas för att göra 

sambandet mer linjärt men den skattade regressionsmodellen blir däremot 

svårtolkad. GAM är svårare att tolka än vanlig linjär regression, men däremot är 

det en mer anpassad modell till data med icke-linjära samband då den inte 

utgår från någon specifik modell. 

 

4.3 Diskussion kring resultat 

De slutsatser vi har dragit från resultaten kan vara påverkade av det 

inkompletta datamaterialet. Som det nämndes tidigare i rapporten, var 

svarsfrekvensen endast 33 procent i Statistiska centralbyråns urval och ungefär 

54 procent av dessa gjordes det mätningar på. På grund av detta och att övriga 

hushåll i datamaterialet inte valdes slumpmässigt, är tyvärr datamaterialet inte 

proportionerligt till Sveriges hushållsfördelning. Det var tänkt att en 

bortfallsanalys skulle ha gjorts på de hushåll som inte ville delta i mätningarna, 
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men på grund av brist på datainformation kunde detta tyvärr inte göras möjligt. 

Hur mycket de svarande hushållen skiljer sig från de icke svarande hushållen 

förblir obesvarat. 

Ungefär 21 procent av hushållen ville inte lämna ut vissa eller rentav någon 

information om deras bakgrund. Vid vidare undersökning har en del av dessa 

hushåll felaktig information om elförbrukningen och antalet apparater. En av 

orsakerna till detta är att det inte har varit möjligt att mäta på varje hushålls 

apparater. Andra orsaker kan vara att de inte ville lämna ut information om 

antalet apparater eller har missat att fylla i det. Anledningarna kan vara många. 

Slutligen bör resultaten från Norra och Södra Sveriges elförbrukning betraktas 

med försiktighet, på grund av att de geografiska lägena består av endast tio 

hushåll vardera. Exempelvis förbrukar två av hushållen i Norra Sverige mycket 

el för kalla apparater och drar därmed upp medelvärdet en hel del, och kan 

vara orsaken till den signifikanta skillnaden mellan Norra Sveriges och Södra 

Sveriges elförbrukning för kalla apparater. 
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Bilaga 1 

 

R koden på kategorisering av hushållens familjetyp efter ålder. 

 

# Skapar variabeln children som innehåller kolumnerna från data2 med varje 

# persons ålder. 

children <- (data2[,c(6:11)]) 

# Barnen i varje hushåll delas in i kategorier. Den första loopen definierar att vi 

# ska loopa över de 6 kolumnerna i category medan den andra loopen 

# definierar att vi ska loopa över de 389 raderna. Först filtreras NA värdena 

# bort. Sedan kategoriseras barnen i tre olika grupper och får ett heltal (1000, 

# 2000 eller 3000) för att inte blanda ihop heltal med textsträngar i children. 

for(i in 1:6) {  

  for(n in 1:389) { 

    if(is.na(children[n,i])) { } 

    else if(children[n,i] <= 5) { 

      children[n,i] <- 1000 } 

    else if (children[n,i] >= 6 & children[n,i] <= 12) { 

      children[n,i] <- 2000 } 

    else if (children[n,i] >= 13 & children[n,i] <= 17) { 

      children[n,i] <- 3000 } 

    else { } 

  }  

} 

 

# Skapar tomma vektorn category som ska innehålla kategoriseringen av ålder. 

category <- matrix(,389,1) 

 

# Skapar en loop som går igenom alla raderna i children genom att skapa 

# variabeln temp som tilldelas värdena på den n:te raden i children. Loopen 

# lägger in varje hushålls kategori i variabeln category genom if else satser. För 

# att if else satserna ska fungera korrekt, får NA värdena värdet 9999, pga att 

# de annars räknas in i length argumenten. 

for(n in 1:389) { 

  temp <- children[n,] 



 
 

  temp[is.na(temp)] <- 9999 

  if ( (length(temp[temp==1000]) == 0) & (length(temp[temp==2000]) == 0) &   

        (length(temp[temp==3000]) == 0) ) { 

    if (length(temp[temp >= 65 & temp <= 100]) > 0) { 

      if (mean(temp[temp > 0 & temp < 100]) >= 65) { 

        category[n] <- "pensionär" } 

      else { 

      category[n] <- "vuxen" } 

    } 

    else if (length(temp[(temp < 65 & temp >= 20)]) > 0) { 

      category[n] <- "vuxen" } 

    else { 

      category[n] <- "annat" } 

  } 

  else if ( (length(temp[temp==1000]) <= length(temp[temp==3000])) &  

                (length(temp[temp==2000]) <= length(temp[temp==3000])) ) { 

    category[n] <- "tonåringsfamilj" } 

  else if ( (length(temp[temp==1000]) <= length(temp[temp==2000])) &  

                (length(temp[temp==3000]) < length(temp[temp==2000]))) { 

    category[n] <- "mellanbarnsfamilj" } 

  else { 

    category[n] <- "småbarnsfamilj" } 

  }  



 
 

Bilaga 2 

 

Hitta mönster på de saknade värdena I SAS med koden: 

*Ods används för att skapa tabeller i proc mi; 

ods trace on;  

proc mi data=Cuppsats.data1 out=result; 

var Belysning Inkomst Antal_Rum Antal_Personer Region Area; 

*Skapar tabell som visar mönstret på de saknade värdena; 

ods select misspattern;   

*Sparar tabell i Cuppsats.missPatt; 

ods output MissPattern=Cuppsats.missPatt;  

run; 

Resultat:                                    

 

The MI Procedure 

 

Missing Data Patterns 

 

             Antal_    Antal_           

Gr Belysning Inkomst    Rum  Personer  Area  Landsdel  Freq  Percent 

 

 1         X       X      X         X     X         X   301    77.38 

 2         X       X      X         X     .         X     3     0.77 

 3         X       X      X         .     X         X     4     1.03 

 4         X       X      X         .     .         X     1     0.26 

 5         X       X      .         X     X         X    32     8.23 

 6         X       X      .         .     X         X     1     0.26 

 7         X       X      .         .     .         X     4     1.03 

 8         X       .      X         X     X         X     8     2.06 

 9         X       .      X         .     X         X     1     0.26 

10         X       .      X         .     .         X     2     0.51 

11         X       .      .         X     X         X     1     0.26 

12         X       .      .         .     X         X    20     5.14 

13         X       .      .         .     .         X     9     2.31 

14         .       X      X         X     X         X     1     0.26 

15         .       X      .         X     X         X     1     0.26 

 

 

-----------------------------Group Means---------------------------- 

 



 
 

                                     Antal_    

Gr    Belysning   Inkomst Antal_Rum  Personer         Area  Landsdel 

 

 1   833.958140  4.840532  4.308970  2.813953   108.516279  2.016611 

 2   698.833333  5.333333  3.333333  3.666667            .  1.666667 

 3   319.025000  3.250000  2.250000         .    62.250000  2.000000 

 4   207.900000  5.000000  8.000000         .            .  2.000000 

 5   779.240625  4.687500         .  2.312500    88.359375  1.906250 

 6   262.400000  2.000000         .         .    98.000000  2.000000 

 7  1204.075000  5.000000         .         .            .  2.000000 

 8   657.750000         .  3.625000  2.750000    99.625000  2.000000 

 9   806.900000         .  3.000000         .    85.000000  2.000000 

10  1364.450000         .  3.500000         .            .  2.000000 

11   316.500000         .         .  2.000000    85.000000  2.000000 

12   633.450000         .         .         .    81.250000  1.950000 

13   475.700000         .         .         .            .  2.000000 

14            .  6.000000  7.000000  4.000000   182.000000  2.000000 

15            .  5.000000         .  4.000000    98.000000  2.000000 

  



 
 

Bilaga 3 

 

Kod för imputering I programmet R. 

 

Data2 <- read.csv("data2red.csv", sep=";") 

Data2 <- as.matrix(Data2test) # för att kunna använda data sen 

install.packages("mix")  # innehåller MCMC imputering 

library(mix) 

# Prelim.mix utför gruppering och sortering på vår datamängd med saknade 

# värden. Anger att matrisen Data2 innehåller två kategoriska variabler 

# (Inkomst och Familjetyp. Eftersom Inkomst är intervallskala får den här 

# klassas som kategorisk för att den ska anta rätt värden).  

s <- prelim.mix(Data2, 2)     # preliminära manipulationer 

 

margins <- 0 

# diag(..) används för att specificera relationen mellan de kontinuerliga 

# variablerna och de kategoriska variablerna (här Inkomst och Familjetyp). 

# Eftersom Inkomst och Familjetyp innehåller 6 respektive 5 kategorier så ska 

# design vara en 30x30 matris. 

design <- diag(rep(1,30))  

thetahat <- ecm.mix(s, margins, design, maxits=1000)   # hitta ML skattningar 

rngseed(123356)                    # seed för imputeringen 

# dabipf.mix genererar parametrarnas aposterioridragningar med MCMC 

# metoden. 

newtheta <- dabipf.mix(s=s, margins=margins, design=design, start=thetahat) 

imputering <- imp.mix(s, newtheta, Data2test)     #skapar multipla imputationer 

 

# Eftersom variablerna Antal rum och Antal personer fick enstaka negativa tal, 

# fick dessa värdet 1 (kolumn 5 och 6 i variabeln imputering). Resterande 

# imputerade värden på de variablerna och variabeln Area (kolumn 4 i 

# variabeln imputering) avrundades till närmaste heltal. 

test <- imputering[,c(5,6)] 

test[test<1]  <- 1 

imputering[,c(5,6)] <- test 

imputering[,c(4,5,6)] <- round(imputering[,c(4,5,6)],0) 

Bilaga 4 



 
 

 

Diagram på originaldata och imputerad data för varje bakgrundsvariabel 

(undantag Region, som inte behövde imputeras). 
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Korrelationsmatriser på variabeln Belysning och 

bakgrundsvariablerna för både originaldata och imputerad data. 

 

Korrelationsmatris på Belysning och bakgrundsvariablerna, originaldata 

 Belysning Inkomst Antal rum Area Antal 

personer 

Inkomst 0,300     

Antal rum 0,337 0,482    

Area 0,384 0,455 0,791   

Antal 

personer 

0,414 0,494 0,449 0,418  

Familjetyp 1 0,139 0,155 -0,026 0,019 0,341 

Familjetyp 2 0,095 0,079 0,106 0,122 0,305 

Familjetyp 3 0,203 0,154 0,266 0,203 0,434 

Familjetyp 4 -0,148 -0,278 -0,087 -0,069 -0,339 

Norrland -0,034 -0,030 -0,040 -0,078 -0,043 

Götaland -0,046 0,023 -0,024 0,114 0,003 

 Familjetyp 1 Familjetyp 2 Familjetyp 3 Familjetyp 4 Norrland 

Familjetyp 2 -0,154     

Familjetyp 3 -0,171 -0,165    

Familjetyp 4 -0,160 -0,154 -0,171   

Norrland 0,040 -0,009 -0,070 0,040  

Götaland -0,019 -0,015 -0,026 0,081 -0,026 

 

Korrelationsmatris på Belysning och bakgrundsvariablerna, imputerad data 



 
 

 Belysning Inkomst Antal rum Area Antal 

personer 

Inkomst 0,317     

Antal rum 0,375 0,514    

Area 0,393 0,450 0,780   

Antal 

personer 

0,391 0,408 0,438 0,402  

Familjetyp 1 0,117 0,117 -0,046 0,016 0,340 

Familjetyp 2 0,066 0,013 0,090 0,080 0,309 

Familjetyp 3 0,214 0,130 0,272 0,201 0,419 

Familjetyp 4 -0,147 -0,178 -0,031 -0,066 -0,331 

Norrland -0,034 -0,019 -0,075 -0,065 -0,049 

Götaland -0,047 0,037 -0,012 0,110 0,002 

 Familjetyp 1 Familjetyp 2 Familjetyp 3 Familjetyp 4 Norrland 

Familjetyp 2 -0,163     

Familjetyp 3 -0,175 -0,170    

Familjetyp 4 -0,170 -0,165 -0,177   

Norrland 0,026 -0,017 -0,069 0,025  

Götaland -0,020 -0,017 -0,024 0,070 -0,026 
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Utskrift från Minitab då multipel linjär regression gjordes på imputerad data 

med belysning som responsvariabel och bakgrundsvariablerna som förklarande 

variabler. 

The regression equation is 

Belysning = - 91,1 + 4,25 Area + 164 Antal personer 

 

 

Predictor         Coef  SE Coef      T      P    VIF 

Constant        -91,06    93,33  -0,98  0,330 

Area            4,2515   0,8356   5,09  0,000  1,190 

Antal personer  163,65    26,09   6,27  0,000  1,190 

 

 

S = 588,007   R-Sq = 21,9%   R-Sq(adj) = 21,4% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF         SS        MS      F      P 

Regression        2   37321708  18660854  53,97  0,000 

Residual Error  386  133460204    345752 

Total           388  170781913 
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SAS koden på generaliserad additiv modell där responsvariabeln är Belysning 

och förklarande variablerna är bakgrundsvariablerna: 

/* De två kategoriska variablerna Landsdel och Familjetyp anges som 
klassvariabler och som parametriska variabler. Resterande förklarande 
variabler anges som "smoothing" parametrar där gcv metoden väljer värdet på 
"smoothing" parametern. Normalfördelningen väljs till denna modell. */ 
proc gam data=Cuppsats.Imputerad_data; 
class Landsdel Familjetyp; 
model Belysning =  param(Landsdel) 
  param(Familjetyp) 
  spline(Area) 
  spline(Antal_Rum) 
  spline(Antal_Personer) 
  spline(Inkomst) / dist = Gaussian 
    method = GCV; 
run; 

Resultat: 

 

The GAM Procedure 
Dependent Variable: Belysning 

Regression Model Component(s): Landsdel Familjetyp 
Smoothing Model Component(s): spline(Area) spline(Antal_rum) 

spline(Antal_personer) spline(Inkomst) 
 

Summary of Input Data Set 
 
                          Number of Observations                            389 
                          Number of Missing Observations                  0 
                          Distribution                                          Gaussian 
                          Link Function                                          Identity 
 
 

Class Level Information 
 
                           Class             Levels     Values 
 



 
 

                           Landsdel               3     1, 2, 3 
                           Familjetyp            5     1, 2, 3, 4, 5 
 
 

Iteration Summary and Fit Statistics 
 
                  Final Number of Backfitting Iterations                               8 
                  Final Backfitting Criterion                              6.954979E-10 
                  The Deviance of the Final Estimate             127640627.78 
 
 
               The backfitting algorithm converged. 
 
 

Regression Model Analysis 
Parameter Estimates 

 
                                                          Parameter        Standard 
          Parameter                                Estimate                Error    t Value     Pr > |t| 
 
          Intercept                             -327.44259      229.84427        -1.42      0.1551 
          Landsdel 1                            209.14239      265.82720         0.79      0.4319 
          Landsdel 2                            200.61118      191.85140         1.05      0.2964 
          Landsdel 3                                             0                        .               .                  . 
          Familjetyp 1                         112.14234      113.11433         0.99      0.3221 
          Familjetyp 2                           -37.47521     112.70036        -0.33      0.7397 
          Familjetyp 3                          107.91106     113.04817         0.95      0.3404 
          Familjetyp 4                           -14.30043       93.87671        -0.15      0.8790 
          Familjetyp 5                                           0                       .                .                 . 
          Linear(Area)                              4.46504          1.20843         3.69      0.0003 
          Linear(Antal_rum)                  -6.39933        33.67179        -0.19      0.8494 
          Linear(Antal_personer)      119.89537        42.67488          2.81     0.0052 
          Linear(Inkomst)                     29.59311        26.32535          1.12      0.2617 
 
 

 
Smoothing Model Analysis 

Fit Summary for Smoothing Components 
 
                                                                                                                                  Num 
                                                      Smoothing                                                     Unique 
      Component                           Parameter                       DF             GCV          Obs 
 



 
 

      Spline(Area)                           0.999979            1.912272       165500           131 
      Spline(Antal_rum)                 1.000000     0.000000235         18430                9 
      Spline(Antal_personer)        1.000000    8.5905091E-8         23702               6 
      Spline(Inkomst)                      0.486355           1.887531         14352                6 
 
 

Smoothing Model Analysis 
Analysis of Deviance 

 
                                                                                    Sum of 
       Source                                                   DF       Squares    Chi-Square    Pr > ChiSq 
 
       Spline(Area)                               1.91227      2107570           6.1787         0.0417 
       Spline(Antal_rum)            2.348942E-7     6.978783           0.0000                    . 
       Spline(Antal_personer)   8.590509E-8      6.976411          0.0000                    . 
       Spline(Inkomst)                         1.88753        758706           2.2243         0.3060 
 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 8 

 

Resultat på regressionsmodeller från bakåt eliminering på hustyp, area, norra, 

södra och alla interaktionsvariablar för varje kombination av de 4 nämnda 

förklaringsvariablerna, för varje apparatgrupp. De understrukna värdena är de 

förklaringsvariabler som skiljer sig från modell 1. 

Linjär regression på förbrukning för varje apparatgrupp mot hustyp och area 
Modell 2 

Y β0 Area 
(A) 

Hustyp 
(H) 

Norra 
(N) 

Södra 
(S) 

H*A H*N H*S A*N A*S R2 P-värde 

AV 209,7 1,1 85,5 -153 282,3 - - - 2,2 -2,3 9,3 % < 0,001 

Kall apparat 435,6 2,0 496,9 32,4 184,0 -3,2 934,4 119,9 - - 14,9 % < 0,001 

Dator 63,26 2,8 - 414,6 594,0 - - - -4,4 -4,5 4,7 % 0,002 

Matlagning 123,1 2,4 308,6 - - -2,6 - - - - 7,7 % < 0,001 

Diskmaskin -63,5 2,1 217,7 56,7 80,6 -1,7 126,3 247,5 -0,9 -1,5 15,6 % < 0,001 

Spelkonsol -12,0 0,2 11,7 6,3 22,0 -0,2 10,1 101,7 -0,2 -0,4 7,5 % < 0,001 

Tvätt -49,1 1,8 148,8 -16,0 218,8 - - - 0,1 -2,4 18,1 % < 0,001 

Belysning 137,7 5,4 191,6 397,2 592,3 - - - -4,6 -6,9 17,1 % < 0,001 

Ventilation 43,8 - 168,1 - - - - - - - 2,1 % 0,004 

Övrigt 47,0 - 126,3 - - - - - - - 3,0 % 0,001 
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