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Abstract

In this paper we present a number of regression models that aim to analyse the herring
population’s evolution in Östersjön in a span of ten years. The models mathematical properties
are of interest as well as the condition of the herring population.
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1 Inledning

Industritr̊alarna har de senaste åren börjat fiska allt närmre kusten. Samtidigt sker det pelagiska
tr̊alfisket främst under vintern och tidig v̊ar, vilket är den tid p̊a året när sill och strömming ofta
ansamlas för att vandra mot kusten för lek. Östersjöns fiskbest̊and har länge vart h̊art åtsatt av
det kommersiella fisket. Torskbest̊andet har kollapsat och strömmingen ser enligt flera källor ut att
vara p̊a väg mot ett liknande öde i Östersjön. [1] Under åren 2010 – 2014 f̊angades i genomsnitt
29 procent av all Östersjösill i kustnära omr̊aden. Under 2015 – 2019 var samma siffra 40 procent
vilket betyder att andelen av den totala f̊angsten som f̊angas nära kusterna har ökat. [2] SLU Aqua
skriver att ett s̊adant koncentrerat fiske riskerar att p̊averka lokala lekbest̊and längs kusten.

”Det kan vara stor variation i tillg̊angen p̊a sill/strömming mellan olika kuststräckor. Även
om kunskapsläget är oklart finns sannolikt lokala lekbest̊and av sill/strömming inom de tv̊a stora
förvaltningsenheterna i Östersjön. Ett högt fisketryck lokalt kan riskera att kraftigt minska förekomsten
av lokala best̊and. Kunskapen om s̊adana lokala lekbest̊and är dock ofullständig, och dagens förvaltning
tar inte hänsyn till s̊adana lokala variationer. Forskning p̊ag̊ar för att förbättra kunskapen om lokala
best̊and.” - SLU Aqua [3]

I detta arbete har regression i huvudsak använts, med m̊alet att bygga en modell som med oli-
ka variabler däribland f̊angstplats och redskap kan beskriva utvecklingen i mängden strömming
f̊angad p̊a olika platser i Östersjön. Den data som ligger till grund för undersökningen är fr̊an ICES
databank där fiskeb̊atarnas egna loggböcker finns sparade. Vi har använt data mellan 2010 och
2020. I arbetet kommer vi hänvisa till ICES grid-karta över Östersjön. Fokus har vart p̊a omr̊adena
27-31. Se figur [1]. Den data som använts är med hjälp av Henrik Svedäng, marinekolog p̊a Stock-
holms universitet hämtad fr̊an det internationella havsforskningsinstitutet (ICES) samt Havs och
Vattenmyndigheten.
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Figur 1: ICES karta över omr̊aden i Östersjön

Datamaterialet best̊ar av ca 33000 loggade uppgifter fr̊an diverse fiskeb̊atar i Östersjön. N̊agra
av variablerna som är av intresse och kommer användas är kvantitet (kg), redskapstyp, ICES-Ruta
(dvs var i Östersjön fisken f̊angades), år och m̊anad. Bilden nedan visar alla loggade f̊angster mellan
2010-2020.
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Figur 2: F̊angst mellan 2010-01-01 och 2020-11-30

Figur 3: Logaritmerad data över perioden

Nedan visas en värmekarta som beskriver mängden strömming som f̊angats i varje ruta genom
åren. Färgskalan till höger i bild visar att desto ljusare bl̊a desto större f̊angst.
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Figur 4: Värmekarta över f̊angster i olika rutor mellan 2010 och 2020

Observera att de blanka rutorna i värmekartan betyder att ingen f̊angst har rapporterats där
det året. Överlag ser f̊angsterna ganska jämna ut med en liten ökning i den högra nedre kvadranten.
Detta tyder p̊a att det har f̊angats större kvantitet strömming under den senare fem̊arsperioden
av v̊ar data än den tidigare. Om vi återigen tar en titt p̊a figur [2] kan man, förvisso inte utan
sv̊arighet utläsa samma mönster.

1.1 Syfte och Fr̊ageställning

Är oron för strömmingen välgrundad? Visar mina resultat samma bild av situationen som tidigare
efterforskningar? [2] (Fr̊an vilka jag f̊att data som ligger till grund för arbetet.) N̊agra av m̊alen
med undersökningen är att ta reda p̊a om den kustnära f̊angade strömmingen år 2020 utgjorde en
större andel av den totala f̊angsten än den gjort tidigare år samt hur mycket p̊averkar fiskeflottans
användning av tr̊al best̊anden. Det är ocks̊a viktigt att f̊a ett m̊att p̊a hur bra v̊ar modell är. Ett sätt
att göra det är att ta bort data fr̊an slutet av 2020 och sen simulera en uppskattning av ”framtida”
värden som vi kan jämföra med den ursprungliga datan. Mer om det i avsnittet om prediktion.
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2 Metod

Regression bygger p̊a att man med hjälp av en linjär modell av ett antal oberoende variabler x
estimerar en s̊a kallad svarsvariabel Y .

Yi = α+ β1xi1 + · · ·+ βpxip + εi, εi ∼ N(0, σ2) i = 1, . . . , n (1)

I grundmodellen ovan är α en konstant som bestämmer var den approximerade linjen skär y-
axeln, parametrar βi beskriver den uppskattade förändringen i svarsvariabeln Y relativt förändring
i regressionsvariabeln xi samt εi som är en normalfördelad variabel som estimerar felet av modellen.

AIC, kort för Akaike’s Information Criterion är ett m̊att p̊a hur bra en modell passar data som
undersöks. Ett s̊a l̊agt värde som möjligt är önskvärt. Tanken bakom AIC är att p̊a ett snabbt sätt
jämföra olika modeller och att man p̊a s̊a vis kan bestämma vilken som passar bäst. AIC straffar
d.v.s. ger ett högt värde p̊a modeller som är för komplexa. För att f̊a ett l̊agt värde krävs att model-
lens parametrar är tillräckligt m̊anga för att beskriva svarsvariabeln väl men inte fler. Matematiskt
defineras AIC som i ekvationen nedan.

AIC := log
RSSp

n
+

n+ 2p

n
,

där RSSp är kort för Residual Sum of Squares, och p är antalet parametrar i modellen.

RSSp :=

n∑
i=1

(yi − f(xi))
2

Här i sin tur är yi i:te värdet av svarsvariabeln Y . Och f(xij) i:te uppskattade värdet av yi. Notera
att f(xij) beror av alla oberoende variabler x i modellen.
BIC, kort för Bayesian Information Criterion är ett annat m̊att för att jämföra modeller. Iden är
densamma som för AIC men formeln ser lite annorlunda ut. BIC tenderar att ge bättre resultat för
stora datamängder medan AIC är bättre vid mindre datamängder.

BIC := log
RSSp

n
+

p log(n)

n

För att göra en utförlig statisk analys av en datamängd är det viktigt att använda data som är
normalfördelad. En BoxCox-transformation är en transformmetod för att göra icke-normala bero-
ende variabler normalfördelade. BoxCox-transformationen presenterades av statistikerna Box,Cox
(1964). L̊at y vara data som ska transformeras och λ en parameter d̊a ges formeln för transforma-
tionen av.

y 7−→
{

yλ−1
λ om λ ̸= 0

log y om λ = 0

Notera att formeln är obestämd vid λ = 0 men,

yλ − 1

λ
=

eλ log y − 1

λ

d

dλ
(eλ log y − 1) = log y · eλ log y → log y d̊a λ → 0
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d

dλ
(λ) = 1

L’Hospital’s regel ger
yλ − 1

λ
→ log y d̊a λ → 0

S̊aledes kan vi definiera yλ−1
λ som log y för λ = 0.

Förklaringsgraden betecknad R2 beskriver hur stor andel av svarsvariabeln som kan beskrivas av
de oberoende variablerna x. Exempelvis R2 = 0 ingen linjär relation och R2 = 1 variablerna x
beskriver Y exakt.

R2 := 1− RSSp∑
(yi − ȳ)2

Där ȳ är medelvärdet för den observerade datan:

ȳ =
1

n

n∑
i=1

yi

Vi definierar även en justerad R2 som straffar komplexa modeller.

R2
a := 1− (1−R2)(n− 1)

n− p− 1

Korsvalidering är en metod för att utvärdera och jämföra uppskattade fel i modeller, specifikt
RMSE, Root Mean Squared Error och MAE, Mean Absolute Error. Metoden eller algoritmen g̊ar
ut p̊a att dela upp data i tv̊a segment, ett används för att träna modellen och ett för att testa
(validera) modellen. Den vanligaste typen av uppdelning och den vi kommer använda oss av här
kallas k-delad korsvalidering. Den delar in datan i k ungefär lika stora delar där k − 1 används
för träning och en sparas för test. Detta upprepas k g̊anger, det vill säga alla delar används som
test exakt en g̊ang. Slutligen presenteras ett medelvärde av de k prediktionsfelen och presenteras
som RMSE och MAE. Vi har genomg̊aende använt k = 10 och resultaten av korsvalideringen för
modellerna finns i tabell 2.

RMSE :=

√√√√ n∑
i=1

(ŷi − yi)2

n

MAE :=
1

n

n∑
i=1

|ŷi − yi|

Där ŷ är det uppskattade värdet av y.
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3 Modeller

Modellen byggs steg för steg och bit för bit. Under hela processen görs olika varianter av modeller
som jämförs i varje steg. Här utg̊ar vi fr̊an en linjär modell p̊a formen som beskrivs i (1) under
metod. Där de oberoende variablerna antas ha en p̊averkan p̊a svarsvariabeln kvantitet.
De olika modellerna som hänvisas i denna sektion återfinns i appendix och best̊ar av utskrifter fr̊an
arbetet i R-Studio. R har en inbyggd funktion lm för regression som används genom hela proces-
sen. Med lm f̊ar man direkt ut alla koefficienter för de oberoende variablerna i modellen, märkt
”Estimate”. Vidare är följande ocks̊a av intresse p-värdet för att försäkra statistisk signifikans och
R2.

Den första modellen som testades hade kvantitet som svarsvariabel, ICES Ruta, Redskapstyp, month
och Year som oberoende variabler. Den r̊aa samlade data av kvantitet gav en skev bild av mo-
dellen. Ett bra sätt att g̊a till väga med s̊adan data är att prova att transformera den till mer
normalfördelad data. Vi använder BoxCox metoden fr̊an avsnitt 2. R har ett kommando ”boxcox”
i biblioteket (MASS) där det optimala värdet p̊a λ utifr̊an den linjära modellen visas i en plot.
Observera att denna modell inte är med i appendix d̊a den helt enkelt var för d̊alig.

Figur 5: BoxCox plot för den optimala parametern för transformationen

Vi ser fr̊an figuren ovan att λ ≈ 0, allts̊a kan logaritmering av datan vara en bra ide innan vi
börjar bygga modellen. Vi tar s̊aledes log(kvantitet).

I modell 1 har alla rutor i ICES gridkarta använts, n̊agot som gör modellen stor. Det är in-
te önskvärt men heller inte en omöjlighet att fortsätta med en stor modell redan fr̊an början.
Förklaringsgraden är R2 = 0.678. Notera vidare att Tr̊al (märkt Tral i figur 10) är den enda red-
skapstypen med statistisk signifikans, p-värde < 0.05. Om vi tittar p̊a Koefficienterna i modell 1
ser vi att tr̊al är det redskapet med störst ökande p̊averkan p̊a f̊angsten. För redskap är referen-
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svariabeln fällor och ryssjor. Vi noterar ocks̊a att koefficienten för Year är positiv det vill säga att
f̊angsten har ökat med åren.

Figur 6: Histogram för residualer i modell 1

I histogrammet ovan visar residualerna en tendens till normalfördelning. Detta överensstämmer
med ett av grundantagandena för regression, att feltermerna d.v.s residualerna är normalfördelade
med medelvärde 0. Vi fortsätter med ytterligare en metod som används för att undersöka resi-
dualernas normalitet, nämligen QQ-plot. Det är en visuell metod i form av en graf där en helt
normalfördelad datamängd representeras av en rät linje. I figur [7] nedan är inte linjen helt rät men
tillräckligt för att ett antagande om normalfördelning kan göras.
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Figur 7: QQ-plot för residualer i modell 1

Samma residualanalys har gjorts för alla modeller för att undersöka normalfördelning av resi-
dualerna i respektive modell. Vi nöjer oss med att bara presentera resultaten för modell 1 här och
hänvisar till appendix för resterande modeller.

Figur 8: Residualer mot anpassade värden, modell 1

En annan vanlig del av residualanalys är en ’Residualer mot anpassade värden plot’. Det är en
scatter plot med residualer längs y-axeln och anpassade värden längs x-axeln. Den används för att
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upptäcka icke-linjäritet, icke-konstant varians i feltermerna och eventuella outliers i datan.

• Residualerna är slumpmässigt utspridda runt 0, detta tyder p̊a att antagandet om linjäritet
är rimligt.

• Residualerna formar grovt sett ett band runt 0, detta tyder p̊a att variansen är samma för
alla feltermer.

• Det finns n̊agra residualer som sticker ut i plotten, detta kan tyda p̊a att det finns outliers.
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I modell 2 görs ett försök att f̊a ned antalet termer genom att i ICES-gridkarta, se figur 1 g̊a
ifr̊an de mindre rutorna och istället utnyttja de grövre indelningarna, d.v.s indelningarna 27-31.
Samt införa en dummy-variabel vars värde är 1 om f̊angsten togs intill kusten och 0 annars. En
f̊angst räknas till kusten ifall den mindre rutan den är f̊angad i har en kustremsa.

Modell 2 är som väntat betydligt mindre än modell 1. Vi kan se att Omr̊ade och Kusten b̊ada
är statistiskt signifikanta. Tr̊al fortsätter vara redskapet med störst p̊averkan, det överensstämmer
bra med hur fiskeindustrin ser ut. I modell 2 är det i referensvariabeln januari som det f̊angas mest
strömming. Detta eftersom resterande koefficienter för m̊anad är negativa. Här skiljer sig modell 2
lite fr̊an modell 1. I modell 1 indikerar att det är i maj/juni som det f̊angas mest, dock är januari
och februari även här bland de m̊anaderna som producerar störst f̊angster. Överlag fiskas och f̊angas
det mycket strömming under den första halvan av året, framförallt i samband med att strömmingen
samlas inför lek. N̊agot v̊ar modell reflekterar. Vidare i modell 2 ser vi att koefficienten för kusten
är negativ allts̊a f̊angas det färre strömming längs kusten än längre ut till havs. Detta var väntat
men vad som kan vara av intresse är att se om andelen strömming som f̊angas längs kusten har
ökat med åren. Vi undersöker i modell 2b därför interaktionen mellan år och kusten, se figur 12 i
appendix. Där g̊ar det att avläsa att effektiviteten av variabeln kusten p̊averkas positivt av år, det
vill säga precis att det f̊angades mer strömming längs kusten under de senare åren av v̊ar data.
Förklaringsgraden för modell 2 är R2 = 0.613 och är allts̊a lägre än den i modell 1. Det visar sig
att modell 1 ocks̊a har lägre AIC än modell 2. Det följer en tabell över AIC och BIC för de olika
modellerna senare.

En alternativ metod till som kan vara fördelaktigt i jakten p̊a att höja förklaringsgraden kan som
sagt vara att undersöka eventuella interaktioner mellan variabler. Detta genom att implementera
s̊a kallade samspelsvariabler. Ett exempel p̊a hur en enkel modell med en samspelsvariabel kan se
ut visas i ekvation (2) nedan.

Y = α+ β1x1 + β2x2 + β3x1x2 + ε (2)

Det är värt att uppmärksamma att flera samspelsvariabler i samma modell är möjligt och vi kom-
mer använda det i modell 4. Det kan ocks̊a vara värt att notera att storleken p̊a modeller ökar
snabbt med införandet av samspelsvariabler. V̊ar redan fr̊an början stora modell 1 kommer allts̊a
bli än större med samspel. Det kan skapa problem med l̊anga beräkningstider men rent matematiskt
är det ingen skillnad mot en mindre modell.

I modell 3 har modell 1 + samspel mellan variablerna ICES Ruta och Redskapstyp använts. Det
saknas en del termer i bilden d̊a modellen blir för stor med alla kombinationer av rutor och redskap.
R2 för modell 1 var 0.678, med samspel har vi för modell 3: R2 = 0.719. Det finns en del ”NA”
värden i denna modell. Det beror p̊a att det saknas s̊adana kombinationer. T.ex. i ruta 48G8 har
det inte fiskas med Garn/not.

Vi fortsätter som sagt att utnyttja samspelsvariabler i nästa modell. Denna g̊ang lägger vi till
ytterligare tv̊a: f(month)*ICES Ruta och Year*ICES Ruta. Alla kombinationer av svarsvariabler
testades men de nu totalt tre samspelsvariabler i modellen visade sig ha högst p̊averkan p̊a svars-
variabeln. Modell 4 har en förklaringsgrad R2 = 0.764. Samspelet mellan m̊anad och ruta hade
en i synnerhet hög p̊averkan p̊a Y. Det stämmer väl överens med det vi nämnde i inledningen att
strömmingen samlas i stora stim innan de vandrar för att leka. Det vill säga är en fiskeb̊at p̊a rätt
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plats vid rätt tillfälle p̊a året kan de fiska p̊a stora stim strömming. Övergripande för alla modeller
är att år har en positiv (ökande) p̊averkan p̊a svarsvariabeln samt att tr̊al är det mest effektiva
redskapet.
R2 ger som sagt ett m̊att p̊a hur bra en modell beskriver svarsvariabeln. Ett problem som tas upp
i kapitel 5 och 11 av Draper och Smith (1998)[2] är att höga värden p̊a R2 kan vara missledande.
I synnerhet noterar vi att R2 tenderar att öka när fler och fler termer läggs till i modellen. En
justerad R2 som straffar komplexa modeller R2

a definierad i metod finns ocks̊a med i utskrifterna i
appendix. Vi konstatera att skillnaden mellan R2 och R2

a är genomg̊aende liten för alla modeller,
allts̊a är ingen modell vad man skulle kalla onödigt komplex.

Fyra modeller har skapats och vi gör en sammanställning i tabellerna nedan.

Modell # Variabler

1 ICES-Ruta, Red, f(month), Year

2 f(Omrade), Red, f(month), Year, Kust

2b f(Omrade), Red, f(month), Year, Kust, Kust:Year

3 ICES-Ruta, Red, f(month), Year, ICES-Ruta:Red

4 ICES-Ruta, Red, f(month), Year, ICES-Ruta:Red, ICES-Ruta:f(month), ICES-Ruta:Year

Tabell 1: Modellernas variabler

Modell # AIC BIC R2 RMSE MAE

1 116419 117201 0.678 1.3955 1.0395

2 122438 122648 0.613 1.5275 1.1785

2b 122434 122653 0.613 1.5273 1.1783

3 112008 113303 0.719 1.3071 0.96784

4 107325 113364 0.764 1.2243 0.90409

Tabell 2: AIC/BIC och värden för olika modeller efter korsvalidering, k = 10.

Vi ser att AIC är lägre för modell 4 medan lägst BIC f̊as av modell 3. För att f̊a klarhet i vilken
modell vi ska välja ser vi över till resultaten av korsvalideringen, där är RMSE och MAE b̊ada är
lägst för modell 4. Modell 4 blir s̊aledes den modell som i nästa avsnitt används i försök att göra
uppskattningar om framtida (framtida för den data vi använder) f̊angster av strömming.

4 Prediktion

Nu när vi arbetat fram en modell vill vi som sagt undersöka huruvida den g̊ar att använda för att
göra framtida uppskattningar av f̊angster. Att en modell kan användas till detta är i och för sig
en självklarhet men vi önskar att v̊ar modell gör detta p̊a ett s̊a väl överensstämmande sätt med
verkligheten som möjligt. Prediktionen g̊ar till som följer, en liten del av den totala datan läggs
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åt sidan, här motsvarar det perioden mellan 2020-10-15 och 2020-12-31. Sedan skattas modellen
p̊a den kvarvarande datan. Slutligen används R’s inbyggda funktion predict med den nu upplärda
modellen och den data som lades åt sidan i början. I figur [9] nedan kan vi jämföra de anpassade
värdena fr̊an v̊ar modell med de uppmätta. Även ett prediktionsintervall med övre/lägre gränser
visas. Data i figur 9 är p̊a logaritmisk form.

Figur 9: Prediktion fr̊an 2020-10-16 till 2020-12-31

Det är sv̊art att avgöra exakt hur m̊anga punkter som ligger utanför prediktionsintervallet
bara genom att titta p̊a grafen. Men med lite trixande i R kan vi f̊a fram att det är 6 punkter
över den röda linjen och 14 under den bl̊a. Det vill säga totalt 20 av 391 punkter ligger utanför
intervallet. Det motsvarar cirka 5.1%, v̊art prediktionsintervall inneh̊aller allts̊a cirka 94.9% av de
riktiga värdena för perioden. Detta tyder p̊a att vi kan anta 95% säkerhet för modellen. Dvs att
prediktionsintervallen som skapas med modellen med 95% säkerhet inneh̊aller det riktiga värdet.
Vi noterar vidare att modellen var sämre p̊a att f̊anga upp l̊aga värden än höga. Det kan vara ett
tecken p̊a att v̊ar modell överskattar den totala f̊angsten av strömming.
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5 Diskussion

I modell 2B bekräftas fr̊ageställningen om andelen strömming som f̊angats längs kusten under v̊ar
tidsperiod ökat. Detta eftersom koefficienten för samspelet mellan Year och Kusten är positiv. Re-
sultat överensstämmer med vad forskarna i [1] kom fram till. Vidare kan vi snabbt konstatera att
användning av tr̊al har en mycket stor p̊averkan p̊a storleken av f̊angster. Att det är s̊a är inte
förv̊anande, tr̊al är ett väldigt effektivt redskap som används flitigt i fiskeindustrin. Men eftersom
det f̊angas s̊a väldigt mycket strömming med redskapet riskerar vi att inte hinna se förändring i
populationer i tid och därmed riskera att best̊and kollapsar. Ett exempel p̊a hur snabb utvecklingen
inom en bransch/industri kan f̊a best̊aende konsekvenser.
Med v̊ar slutgiltiga modell kan vi skapa prediktioner av framtida f̊angster med en säkerhet p̊a un-
gefär 95%. Målet att ta fram en modell som kan beskriva utvecklingen av f̊angst i Östersjön f̊ar
s̊aledes anses som lyckad. Om v̊ar modell är kapabel till att förutsp̊a en eventuell kollaps eller en
kraftig ökning är dock sv̊art att uttala sig om. Om vi tittar p̊a figur 9 ser vi ingen trend i grafen.
Värt att ha i åtanke här är dock att prediktionen bara är ca 2.5 m̊anad fram̊at i tiden, en kort
tidsperiod för att förväntas se n̊agon trend. I en fortsatt studie hade det varit intressant att ha data
fr̊an l̊at säga de senaste 50 åren, undersöka f̊angst för de första 40 åren och göra prediktion för att
se om modellen plockar upp n̊agon eventuell trend under de sista 10 åren.

Vi s̊ag att modellens prediktionsintervall missade totalt 20 punkter, varav 6 l̊ag över intervallet
och 14 under. Detta kan som sagt vara ett tecken p̊a att modellen överskattar den totala f̊angsten
av strömming men att fördelningen blev 6 mot 14 beror av slumpen kan inte uteslutas. Även här
hade en längre prediktion, d.v.s. med fler index varit intressant.
I alla modeller återfinns variabeln factor(month). Vid en närmare titt p̊a koefficienterna för varia-
beln upptäcker vi att m̊anaderna med bäst fiske skiljer sig för de olika modellerna. Koefficienterna
beskriver en delad bild över verkligheten. I modell 1 ger m̊anad 2,5,6 en positiv p̊averkan p̊a svars-
variabeln. I Modell 2 har ingen månad en positiv p̊averkan relativt referensm̊anaden januari. I
Modell 3 och 4 har m̊anaderna 3,7,10,11 en positiv p̊averkan. En anledning till detta kan vara att
m̊anadernas p̊averkan ändras relativt vilka andra variabler som finns i modellen. Att det är tre s̊a
drastiska ändringar är dock märkligt och kanske även det värt att undersöka mer i en vidare studie.

Vi kan avslutningsvis dra slutsatsen att åtminstone ett par, kanske flera strömmingsbest̊and be-
finner sig i ett utsatt läge och riskerar att försvinna. Detta eftersom SLU Aqua skriver att ett
koncentrerat fiske längs kusten riskerar att p̊averka lokala lekbest̊and och att b̊ade vi och Svedäng
& Berkow konstaterar att just det fisket har ökat.
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6 Appendix
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Figur 10: Modell 1, logaritmering.
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Figur 11: Modell 2, omr̊ade + kust
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Figur 12: Modell 2b med samspelsvariabel kust*Year
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(a) Histogram för residualer i modell 2 (b) QQ-plot för residualer i modell 2

Figur 13: Histogram och QQ-plot för modell 2

Figur 14: Anpassade värden mot residualer, modell 2
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Figur 15: Modell 3, Samspel.
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(a) Histogram för residualer i modell 3 (b) QQ-plot för residualer i modell 3

Figur 16: Histogram och QQ-plot för modell 3

Figur 17: Anpassade värden mot residualer, modell 3
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Figur 18: Modell 4, tre olika samspelsvariabler
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(a) Histogram för residualer i modell 4 (b) QQ-plot för residualer i modell 4

Figur 19: Histogram och QQ-plot för modell 4

Figur 20: Anpassade värden mot residualer, modell 4
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Figur 21: Heatmap över f̊angster i olika rutor m̊anadsvis
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