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Sammanfattning 
Arbetslöshet är ett makroekonomiskt problem som genererar samhällsekonomiska kostnader 

och påverkar många människor i olika utsträckning. I Sverige finns betydande skillnader i 

regional arbetslöshet mellan länen vilket ger skäl till att undersöka vilka faktorer som 

påverkar den regionala arbetslöshetsnivån. Syftet med denna uppsats är att analysera följande 

variablers effekt på den regionala arbetslöshetsnivån i Sveriges län: 

• Procentuell förändring i antal sysselsatta  

• Andelen individer i arbetskraften av populationen  

• Andelen utrikesfödda av populationen  

• Utbildningsnivå  

• Ålderssammansättning  

• Befolkningsmängd per km!   

• Lönenivå  

För att uppfylla syftet har en regressionsmodell skapats som sedan skattats via paneldata där 

ovanstående variablers effekter analyserats. Slutsatsen av studien blev (givet vår modell) att 

en ökning av variablerna procentuell förändring i antal sysselsatta, andelen individer i 

arbetskraften av populationen, befolkningsmängd per km!  samt lönenivå minskar 

arbetslöshetsnivån ceteris paribus. Motsatt effekt visas upp av variablerna andelen 

utrikesfödda av populationen och utbildningsnivå medan variabeln ålderssammansättning är 

svår att uttala sig om. Det finns även omständigheter som pekar på att regressionsmodellen 

och vissa av variablerna behöver utvecklas för att med större säkerhet kunna uttala sig om 

variablernas effekter på den regionala arbetslöshetsnivån i Sveriges län.  

 
Nyckelord: regional, arbetslöshet, variabler, regressionsmodell, paneldata.    
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Arbetslöshet är ett ständigt omdebatterat makroekonomiskt problem som har en inverkan på 

många människor. När det närmar sig riksdagsval i Sverige trappas debatten om 

arbetslösheten ofta upp, och har de senaste valen blivit en kärnfråga vilket påvisar dess 

centrala betydelse för samhället. En hög arbetslöshet medför utebliven produktion samt 

minskat psykiskt och fysiskt välbefinnande för berörda individer vilket genererar 

samhällsekonomiska kostnader och välfärdsförluster1. 

 

Eftersom det utifrån våra erfarenheter främst diskuteras kring arbetslöshet på nationell nivå är 

det lätt att glömma bort den regionala arbetslösheten och vilka faktorer som påverkar den. 

Exempelvis var arbetslöshetsnivån år 2012 i genomsnitt cirka 8,1 % i Sverige medan den i 

Gävleborgs län var 10,2 % och i Uppsalas län 6,3 %2.  

 

 
Figur 1.1. Den faktiska arbetslösheten i procent år 2012 för Sveriges län. 

                                                
1 Forslund, Anders & Holmlund, Bertil. Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik. IFAU – Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering: 2003:6. Uppsala, 2002, s 3.  
2 Se tabell ”faktisk arbetslöshet i procent” i appendix 1. 
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Vad beror dessa skillnader på? Idag är det lite forskning gjord på vad som ger upphov till 

regionala skillnader i arbetslöshet och vilka faktorer som påverkar arbetslösheten regionalt i 

Sverige. Vi har inte hittat någon studie som undersöker detta på länsnivå i Sverige men många 

studier har däremot genomförts där man jämfört den nationella arbetslösheten i olika länder 

och försökt förklara varför skillnader i arbetslöshet mellan länder uppstår. Studierna baseras 

ofta på klassiska teorier där man i sina modeller, för att förklara dessa skillnader, använder sig 

av oberoende variabler som matchningstid, lönenivåer, lönestelhet, skattesystem etcetera.  

 

Att arbetslösheten skiljer sig åt mellan länder är inte så konstigt. Framförallt finns skillnader i 

arbetsmarknadspolitiken länder emellan, men även andra faktorer som kulturella och tekniska 

skillnader kan tänkas påverka arbetslösheten i olika utsträckning. Ytterligare en faktor som är 

av betydelse är skillnaden i definition av arbetslöshet mellan länder3.  

 

Ovannämnda faktorer bör rimligtvis inte ha lika stor inverkan på att arbetslösheten skiljer sig 

åt på regional nivå, eftersom definitionen på arbetslöshet är densamma inom ett land och 

regeringen sätter övergripande mål som styr arbetsmarknadspolitiken inom de olika 

regionerna. Trots detta existerar skillnader i arbetslöshet även på regional nivå vilket indikerar 

att det finns andra faktorer som spelar in. Vilka dessa faktorer är råder det dock delade åsikter 

om. 

1.2 Tidigare forskning 
Flera studier har tidigare gjorts på internationell nivå gällande vilka faktorer som ger upphov 

till regionala arbetslöshetsskillnader. Paul Elhorst, professor vid University of Groningen, har 

sammanställt de mest framstående i en artikel från 2003. I denna artikel har Elhorst jämfört 41 

gjorda empiriska undersökningar och diskuterat vilka modeller och variabler som använts och 

vilka resultat de har medfört. Av de 41 undersökningar som genomförts har fyra olika 

modelltyper, nio olika teorival och 13 olika förklarande variabler använts. Länderna som 

berörs i studien är framförallt England, USA, Nederländerna, Tyskland och Canada. Elhorst 

menar att det är svårt att bestämma en specifik modell som bäst förklarar regionala 

arbetslöshetsskillnader eftersom studierna har visat på olika resultat. 4 

                                                
3 På sikt är det dock rimligt att dessa definitionsskillnader kommer att bli mindre förekommande eftersom allt 
fler länder antar FN-organet ILO:s rekommendationer gällande definitionen av arbetslöshet. 
4 Elhorst, Paul. The Mystery of Regional Unemployment Differentials: Theoretical and Empirical Explanations. 
Journal of Economic Surveys Vol. 17, No. 5, 2003.  
 



 7 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera olika bestämningsfaktorers effekt på den regionala 

arbetslöshetsnivån i Sveriges län under observationsperioden 2002-2012. 
 

Specifik frågeställning: Vilken effekt har följande variabler på den regionala 

arbetslöshetsnivån i Sveriges län? 

• Procentuell förändring i antal sysselsatta  

• Andelen individer i arbetskraften av populationen  

• Andelen utrikesfödda av populationen  

• Utbildningsnivå  

• Ålderssammansättning  

• Befolkningsmängd per km!   

• Lönenivå  

1.4 Forskningsbidrag 
Då vi inte funnit några tidigare studier som fokuserat på regionala arbetslöshetsskillnader i 

Sveriges län kommer vi genom att uppfylla syftet med denna uppsats bidra till forskningen. 

1.5 Val av metod 
För att besvara frågeställningen har en kvantitativ metod använts. Länens arbetslöshetsnivå 

har via en regressionsmodell skattats via paneldata i programmet EViews. Genom paneldata 

kombineras tidsseriedata och tvärsnittsdata vilket ger möjlighet till en mer omfattande analys 

än vid vanliga OLS-skattningar5.  

 

Samtlig data som har använts i studien är hämtad från Statistiska Centralbyrån. På grund av 

definitionsändringen för arbetslöshet i Sverige som skedde år 2005, har siffror för åren 2002-

2004 i några av fallen beräknats fram på egen hand. Utförliga redovisningar för dessa 

uträkningar presenteras i appendix. 

1.6 Disposition  
I uppsatsens inledande del ges en överblick över teorier som används som underbyggnad för 

modellens stomme och som är relevanta gällande regional arbetslöshet. Vidare presenteras 

och motiveras, i samma kapitel, regressionsmodellen och samtliga variabler som ingår i 

studien. I slutet på kapitel två presenteras även en tabell med hypoteser kring variablernas 

                                                
5 Gujarati, Damodar N & Porter, Dawn C. Basic Econometrics. Femte upplagan. New York: McGraw – Hill 
Companies, 2009, s. 591.    
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förväntade effekter utifrån diskussionen kring dessa vilket sammanfattar uppsatsens 

referensram. Därefter redogörs för den valda metoden som använts i studien. Vidare 

presenteras sedan resultaten, och slutsatsen från studien föregås av ett analyskapitel där 

variablernas effekter analyseras. Slutligen ges förslag på fortsatta studier. 
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2. Referensram 

2.1 Arbetslöshetens beståndsdelar  
Inom ekonomisk teori använder man sig ofta av begreppet jämviktsarbetslöshet 6 . 

Definitionsmässigt är detta omtvistat, men en vanligt förekommande tolkning är att 

jämviktsarbetslösheten är den arbetslöshetsnivå som råder om ekonomin inte drabbas av nya 

chocker under en längre period7. För att förklara den faktiska arbetslösheten kan man härleda 

följande samband: 

 

Faktisk arbetslöshet = friktionsarbetslöshet + strukturell arbetslöshet + cyklisk arbetslöshet8  

 

I ovanstående samband utgör friktionsarbetslösheten tillsammans med den strukturella 

arbetslösheten den naturliga arbetslösheten. Den strukturella arbetslösheten uppkommer bland 

annat på grund av arbetsmarknadspolitiska ramverk som inkluderar A-kassa, 

anställningskostnader, lönenivåer etcetera. Gällande nivån på lönerna så förhandlar 

arbetsmarknadens parter om dessa där lönenivåerna tenderar att bli för höga på grund av 

fackförbundens starka position på arbetsmarknaden. Det innebär att lönerna inte anpassar sig 

till en jämviktsnivå där utbudet på arbetskraft är lika med efterfrågan.9 Det uppstår alltså en 

situation där utbudet av arbetskraft (individer som vill arbeta) är större än efterfrågan på 

arbetskraft, det vill säga ett utbudsöverskott av arbetskraft som utgör den strukturella 

arbetslösheten.  

 

Arbetslösheten som orsakas av att det tar tid för potentiella arbetare att hitta nya jobb kallas 

friktionsarbetslöshet och orsakas följaktligen av matchningsproblem på arbetsmarknaden.10  

 

Gällande den cykliska arbetslösheten så utgörs den av differensen mellan den faktiska 

arbetslösheten och den naturliga arbetslösheten och är associerad med kortsiktiga 

fluktuationer i ekonomin11. Dessa fluktuationer påverkar efterfrågan på arbetskraft under 

recessioner och högkonjunkturer och nivån på den cykliska arbetslösheten bestäms således av 
                                                
6 Naturlig arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet används genom uppsatsen synonymt.  
7 Flodén, Martin. Är arbetsmarknadsgapet ett mått på penningpolitikens framgång?. Ekonomisk debatt, No. 4, 
2005, 58 – 61. 
8 Jones, Charles I. Macroeconomics. Andra upplagan. New York: W.W. Norton & Company, 2011, s. 180. 
9 Mankiw, Gregory N. Macroeconomics. Åttonde upplagan. Basingstoke: Palgrave Mcmillan. 2013, s. 181. 
10 Ibid, s. 178. 
11 Jones. Macroeconomics, s. 180. 
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konjunkturläget i ekonomin. När ekonomin går in i en recession så minskar efterfrågan på 

arbetskraft i takt med att den aggregerade efterfrågan minskar vilket ökar den cykliska 

arbetslösheten. I en högkonjunktur sker det omvända, när företagen ökar sin produktion så 

efterfrågas mer arbetskraft vilket leder till att fler människor anställs och den cykliska 

arbetslösheten minskar. 

2.2 Flödet på arbetsmarknaden 
För att förstå vad arbetslösheten består av kan man se på arbetslösheten som ett flöde. Man 

kan tänka sig att inflödet består av individer som går in i arbetslöshet och utflödet består av 

individer som går ut i arbete. Storleken på, och förändringen i arbetslösheten bestäms således 

av storleken på dessa flöden. När inflödet är lika med utflödet råder jämvikt och följaktligen 

jämviktsarbetslöshet. För att illustrera detta tankesätt kan man tänka sig ett badkar där vattnet 

som spolas ner från kranen flödar fritt ner i avloppet. Nivån av vatten i badkaret beror då på 

hur mycket vatten som flödar ner från kranen i relation till hur mycket vatten som rinner ut i 

avloppet. När mängden vatten som spolas ner i badkaret är lika stor som mängden vatten som 

rinner ner i avloppet kommer vattennivån i badkaret att vara konstant.12 

 

Utifrån illustrationen ovan presenterar Jones en modell som bygger på Robert E. Hall´s artikel 

”A Theory of the Natural Unemployment Rate and the Duration of Employment” som ska 

förklara dessa flöden. Modellen ser ut som följer och bygger på två enkla ekvationer:  

 

                           1                                                                                                           𝐸! + 𝑈! = 𝐿 

 

                           2                                                                                             ∆𝑈!!! = 𝑠𝐸! − 𝑓𝑈! 

 

Ekvation ett säger att antalet individer i arbetskraften (L) är summan av antalet individer som 

är sysselsatta (𝐸!) och antalet individer som är arbetslösa (𝑈!). Ekvation två är den centrala i 

modellen och illustrerar flödet samt hur antalet arbetslösa ändras över tid. ∆𝑈!!! står för 

förändringen av antalet arbetslösa mellan två år, som bestäms av termerna på högersidan i 

ekvationen. 𝑠𝐸! visar antalet individer som arbetar och förlorar sina jobb där lilla s står för 

”job separation rate”. Det vill säga, uttrycket representerar flödet in i arbetslöshet. Termen 

                                                
12 Ibid, s. 181. 
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𝑓𝑈! visar antalet individer som är arbetslösa och finner arbete där lilla f står för ”job finding 

rate” och uttrycket representerar följaktligen flödet ut ur arbetslöshet.13  

 

Definitionen för att ingå i arbetskraften i Sverige är att vara mellan 15-74 år och vara 

sysselsatt (𝐸!) eller aktivt söka arbete (𝑈!)14. Individer som inte ingår i arbetskraften tar Jones 

modell ovan inte hänsyn till. Det vill säga, individer som står utanför arbetskraften kan bli 

sysselsatta alternativt arbetslösa. Modellen bör därför utvecklas så att även denna grupp på 

något sätt inkluderas. Nedan presenteras en illustration där Jones ursprungsmodell 

kompletterats med flödet ut och in i arbetskraften15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Regional arbetslöshet  
Enligt Elhorst finns det vanligtvis ungefär lika stora skillnader i regional arbetslöshet som det 

finns skillnader i nationers arbetslöshet16. Dessa obalanser i arbetslöshet inom ett land är 

normala. Trots att arbetslösa borde ha incitament att flytta till ett område med lägre 

arbetslöshet görs detta inte på en gång då kostnaden för att flytta är alltför stor. Inte förrän 

kostnaden av att bo kvar i området med hög arbetslöshet blir större än att flytta så flyttar 

man.17 Olle Westerlund uttrycker det som att: “Nyttan av en viss lokalisering kan genereras 

av materiella och immateriella faktorer”. Nackdelar och fördelar vägs mot varandra, 

                                                
13 Ibid, s. 181 – 182. 
14 Statistiska Centralbyrån. Begrepp och definitioner AKU. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23263/AKU-
definitioner-och-forklaringar/Begrepp-och-definitioner. 
15 Fregert, Klas & Jonung, Lars. Makroekonomi. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur AB, 2010, s. 196. 
16 Elhorst. The Mystery of Regional Unemployment Differentials: Theoretical and Empirical Explanations, s. 
709 – 710. 
17 Marston, Stephen T. Two Views of The Geographic Distribution of Unemployment. The Quarterly Journal of 
Economics, Vol. 100, No. 1, 1985, s. 58.  

Utanför 
arbetskraften 

Sysselsatta Arbetslösa 

Figur 1.1. Flödet på arbetsmarknaden. 
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exempelvis förlust av vänner mot ett jobb. Individen nyttomaximerar, och så länge det 

innebär en mindre uppoffring att vara arbetslös än att förlora vänner kommer individen 

således bo kvar.18   

 

Utöver detta finns studier som pekar på att områden med hög arbetslöshet också har högre 

löner än områden med låg arbetslöshet. Detta gör att incitamenten till att flytta blir ännu lägre 

då det inte är motiverat att ta ett jobb i ett område med lägre löner.19 

 

Även demografiska faktorer har en påverkan på den regionala arbetslösheten och kan öka 

arbetslösheten i en region på två sätt. Dels om befolkningen ökar med individer ur grupper 

med en hög andel arbetslösa, dels om det sker en förändring i befolkningssammansättningen 

som gör att företagen får svårare att hitta personer som passar till deras jobb.20  

2.4 Modell och bestämningsfaktorer 
I nedanstående avsnitt följer en presentation samt motivering av variablerna vi har valt för vår 

regressionsmodell och modellen ser ut som följer: 

 

𝑌!" = 𝛽! + 𝛽!𝑋!!" + 𝛽!𝑋!!" + 𝛽!𝑋!!" + 𝛽!𝑋!!" + 𝛽!𝑋!!" + 𝛽!𝑋!!" + 𝛽!𝑋!!" + 𝑢!" 

 

𝑌!" = Faktisk  arbetslöshet  uttryckt  i  procent 

𝑋!!" = Procentuell  förändring  i  antal  sysselsatta  

𝑋!!" = Andelen  individer  i  arbetskraften  av  populationen 

𝑋!!! = Andelen  utrikesfödda  av  populationen 

𝑋!!" = Utbildningsnivå 

𝑋!!" = Ålderssammansättning 

𝑋!!" = Befolkningsmängd  per  km! 

𝑋!!" = Lönenivå 

𝑢!" = Slumpterm 

 

Där i står för det i:te länet och t för tiden. Variablerna 𝑋!  och  𝑋! fungerar som utgångspunkt i 

vår modell och är tänkta att förklara vad som påverkar in- och utflödet som diskuterades i 
                                                
18 Westerlund, Olle. Geografisk rörlighet och ekonomisk tillväxt. Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt: A2005:016. 
Östersund: Institutet för tillväxtpolitiska studier, 2006, s. 94 – 95. 
19 Marston, Two Views of The Geographic Distribution of Unemployment, s. 58. 
20 Reid, Frank & Smith, Douglas A. The Impact of Demographic Changes on Unemployment. Canadian Public 
Policy/Analyse de Politiques, Vol. 7, No. 2, 1981, s. 348. 
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avsnitt 2.2. In- och utflödet till arbetslösheten nämns inom ekonomisk teori som en viktig 

faktor för att förklara arbetslösheten, och bör således ingå via en eller flera oberoende 

variabel/-er i en regressionsanalys av den typ som vi ämnar utföra.  

2.4.1 Faktisk arbetslöshet 
Som beroendevariabel har vi valt att ha den faktiska arbetslöshetsnivån inom länet för 

befolkningen 15-74 år. I tidigare studier har man valt olika vinklar på att undersöka den 

regionala arbetslösheten. Vissa väljer att sätta förändring i arbetslöshet som beroendevariabel 

medan andra väljer den faktiska arbetslösheten21.  

 

Vi har valt att ha den faktiska arbetslösheten som beroendevariabel främst av tolkningsorsaker 

men även på grund av hur modellen är specificerad. Resultaten av våra skattningar kommer 

att kunna tolkas på ett bättre sätt, givet vår modell, med faktisk arbetslöshet som 

beroendevariabel. Det vill säga, vi kommer att kunna tolka våra oberoende variabler som den 

direkta effekten på arbetslösheten och inte som effekten på förändringen i arbetslöshet. Vidare 

så har vi på ett sätt inkluderat förändringen i arbetslöshet på högersidan i modellen via några 

av de oberoende variabler som vi har valt för att illustrera flödet in och ut ur arbetslöshet.22 

2.4.2 Förändring i antalet sysselsatta 
Den här variabeln ingår som en av två variabler i vår modell som är tänkta att förklara vad 

som påverkar in- och utflödet till arbetslösheten. Variabeln avser den procentuella 

förändringen i sysselsatta inom länet och ska representera Jones ursprungsmodell som 

presenterades i avsnitt 2.2.  

 

Enligt Elhorst minskar arbetslösheten per definition när sysselsättningen ökar23. Det är ett 

rimligt påstående så länge storleken på arbetskraften hålls konstant eftersom 

sammansättningen inom arbetskraften över tid kan förändras. Det vill säga när 

sysselsättningen ökar så minskar arbetslösheten, ceteris paribus. Följaktligen skulle 

arbetslösheten även kunna öka samtidigt som sysselsättningen ökar. Det skulle vara fallet om 

arbetskraften ökar fortare än vad antalet nya jobb ökar vilket skulle leda till att fler individer 

går in i arbetslöshet än till sysselsättning.  

 
                                                
21 Elhorst. The Mystery of Regional Unemployment Differentials: Theoretical and Empirical Explanations, s. 
711 – 713. 
22 I appendix 1 presenteras rådata för samtliga variabler som ingår i studien. 
23 Elhorst. The Mystery of Regional Unemployment Differentials: Theoretical and Empirical Explanations, s. 
731. 
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Vidare så argumenterar Elhorst att det gjorts 16 studier där flera av dessa har uppvisat en 

minskad arbetslöshet till följd av en ökad sysselsättning. I åtta av dessa studier så har 

sambandet varit signifikant och i endast en av studierna har detta negativa samband varit 

insignifikant24. I tre av studierna har sambandet inte alltid varit negativt men i de fall där det 

varit positivt så har det aldrig varit signifikant.25  

 

I Sverige blir den här variabeln intressant att titta på eftersom det finns tillfällen under 

observationstiden uppsatsen ämnar undersöka, där sysselsättningen och arbetslösheten har 

ökat under samma period nationellt26. Om detta gäller även regionalt under dessa tillfällen 

borde sambandet under denna period vara positivt. Alltså till följd av en ökad sysselsättning 

får vi även en ökad arbetslöshet. Detta borde som sagt bara gälla vid vissa perioder i tiden och 

sambandet bör generellt vara negativt. 

2.4.3 Andelen individer i arbetskraften av populationen 
Detta är den andra variabeln som ingår i vår förklaring av arbetsmarknadsflödet och avser den 

procentuella andelen individer i arbetskraften av populationen 15-74 år. Denna variabel avser 

alltså förklara vidareutvecklingen av Jones modell som presenteras i avsnitt 2.2 där individer 

kan gå till och från arbetskraften. Varje år förändras antalet människor i arbetskraften på 

grund av en rad olika anledningar. Individer kan lämna arbetskraften genom att exempelvis gå 

i pension, flytta ifrån länet eller att sluta aktivt söka jobb. På samma sätt så tillkommer det 

personer i arbetskraften när ungdomar fyller 15 år och börjar söka jobb, när folk tillhörande 

arbetskraften bosätter sig i länet samt när befintliga bosatta människor aktivt börjar söka jobb.  

 

Enligt Elhorst är det i studier vanligast förekommande att ett ökat deltagande i arbetskraften 

leder till en minskad arbetslöshet. Han hänvisar bland annat till Fleisher och Rhodes studie 

som menar att områden med ett lågt arbetskraftsdeltagande också har en hög arbetslöshet. 

Förklaringen till detta är att en region med lågt arbetskraftsdeltagande innehåller personer 

som gör relativt små investeringar i humankapital samt har ett lågt incitament till att jobba 

överlag. Dessa personer har därför större risk att bli av med sina jobb och även svårare att 

                                                
24 För att klargöra för läsaren så menas att när sambandet är negativt så minskar arbetslösheten och när det är 
positivt menas det omvända. 
25 Elhorst. The Mystery of Regional Unemployment Differentials: Theoretical and Empirical Explanations, s. 
731. 
26 Statistiska centralbyrån. Statistikdatabasen.  
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM0401A/NAKUBefolkningAr/
table/tableViewLayout1/?rxid=7a5a9136-7acb-4d54-9a6a-d35f2112ea82.  
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hitta jobb när man väl går tillbaka till arbetskraften.27 Elhorst nämner emellertid att det också 

finns några få studier där arbetskraftsdeltagandet har en positiv effekt på arbetslösheten, dock 

har endast två av dessa studier har uppvisat signifikans28.  

 

Likt förklaringen för sysselsättning i avsnitt 2.4.2 kan även ett ökat arbetskraftsdeltagande 

leda till ökad arbetslöshet. Detta om arbetskraften ökar i en snabbare takt än vad antalet nya 

jobb ökar. Exempelvis, om 100 nya personer tillkommer till arbetskraften men bara 40 av 

dessa hittar jobb, kommer alltså majoriteten istället bli arbetslösa och således öka den 

procentuella arbetslösheten i länet, ceteris paribus. Elhorst argumenterar dock att antalet nya 

jobb nästan alltid ökar i liknande takt som arbetskraften29. 

2.4.4 Andelen utrikesfödda av populationen 
Denna variabel avser den procentuella andelen utrikesfödda människor av den totala 

populationen i ett län. Eftersom det ofta diskuteras kring invandringens påverkan på 

arbetslösheten så anser vi att det är en relevant variabel att inkludera, men även då 

internationell migration leder till både en stimulerad efterfråga på arbetskraft och en ökad 

arbetskraft30.  

 

Liknande variabler finns även att hitta i ett fåtal tidigare gjorda utländska studier. Bland annat 

har Partridge & Rickman andelen internationella migranter av befolkningen som en av sina 

demografiska förklaringsvariabler i sin studie om regional arbetslöshet. När de skattade 

modellen blev resultatet att en ökad mängd immigranter ledde till en ökad arbetslöshet, dock 

till en insignifikant nivå.31  

 

En annan studie av Dustmann et al förklarar att internationell immigration kan ha olika 

påverkan beroende på arbetsmarknadssituationen i landet. I studien kom man fram till att 

immigration inte hade någon större effekt på arbetslösheten i England. 32  Tanken att 

immigrationen skulle ha olika påverkan beroende på arbetsmarknadssituation blir intressant 

                                                
27 Fleisher, Belton M & Rhodes, George. Unemloyment and The Labour Force Participation of Married Men and 
Woman: A Simultaneous Model. The Review of Economics and Statistics, Vol. 58, No. 4, 1976, s. 398 – 404. 
28 Elhorst. The Mystery of Regional Unemployment Differentials: Theoretical and Empirical Explanations, s 
727. 
29 Ibid, s. 726 – 727. 
30 Partridge, Mark D & Rickman, Dan S. The Dispersion of US State Unemployment Rates: The Role of Market 
and Non-market Equilibrium Factors. Regional Studies, Vol. 31, No. 6, 1997, s. 597 – 603.  
31 Ibid, s. 597 – 603.  
32 Dustmann, Christian et al. The Local Labour Market Effects of Immigration in The UK. Home Office Online 
Report: 2003:06. London, 2003. 
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även på länsnivå, eftersom det kan skilja sig mellan länen hur bra utrikesfödda integreras på 

arbetsmarknaden. Dessutom finns avsevärda skillnader mellan länen gällande hur stor andelen 

utrikesfödda är av populationen33. 

2.4.5 Utbildningsnivå 
Variabeln utbildningsnivå avser den procentuella andelen 25-64 åringar av populationen med 

minst 3 år eftergymnasial utbildning och representerar sålunda ett typ av mått på 

humankapital i varje län. Utbildningsnivå är en faktor av betydelse då humankapitalet hos en 

specifik individ har en inverkan på hur attraktiv denne är på arbetsmarknaden. Partridge & 

Rickman menar i sin studie att humankapitalet har en positiv relation till både efterfrågan på 

arbetskraft och hur arbetskraften anpassar sig till efterfrågan, vilket gör att arbetslösheten 

minskar. Vidare så uppvisar även variabeln signifikans och styrker därmed detta 

resonemang.34 En ökad utbildningsnivå hos populationen bör således ha en negativ påverkan 

på arbetslöshetsnivån då fler individer kan tänkas gå ut i arbete i takt med att utbildningsnivån 

ökar. 

 

Elhorst tar upp fem andra utländska studier där variabeln utbildningsnivå har en negativ 

inverkan på arbetslöshetsnivån och är signifikant35. Följaktligen finns starka argument för 

variabelns påverkan på arbetslösheten även om det också finns studier där variabeln inte har 

varit signifikant. Hofler & Murphy har likt ovanstående studier bevisat att en ökad 

utbildningsnivå har en negativ påverkan på arbetslöshetsnivån men effekten var dock inte 

signifikant36. Det råder alltså, enligt tidigare utländska studier inga tvivel om på vilket sätt en 

ökad utbildningsnivå påverkar arbetslösheten. 

2.4.6 Ålderssammansättning 
Variabeln ålderssammansättning avser andelen av länets population som är 15-24 åringar. Vi 

anser att andelen 15-24 åringar är den mest intressanta variabeln att mäta 

ålderssammansättning på, då arbetslösheten i denna åldersgrupp vanligtvis är hög. Denna 

variabel bör om detta stämmer påverka arbetslöshetsnivån positivt. En tänkbar förklaring till 

                                                
33 Se tabell ”andelen utrikesfödda av populationen” i appendix 1. 
34 Partridge & Rickman. The Dispersion of US State Unemployment Rates: The Role of Market and Non-market 
Equilibrium Factors, s. 597 – 603. 
35 Elhorst. The Mystery of Regional Unemployment Differentials: Theoretical and Empirical Explanations, s. 
738. 
36 Hofler, Richard A & Murphy, Kevin J. Using a Composed Error Model to Estimate The Frictional and 
Excess-supply Components of Unemployment. Journal of Regional Science, Vol. 29, No. 2, 1989, s. 223 – 226. 
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att arbetslösheten är större i denna grupp är att den innehåller många studerande som söker 

vissa jobb man egentligen inte har tid med på grund av studier.37  

 

Tidigare utländska studier som haft med samma variabel är exempelvis Johnson & Kneebone 

som undersökte variabelns påverkan på arbetslösheten i Kanadas provinser. Författarna ville 

testa för andelen av arbetskraften som är 15-24 år och inte andelen av populationen, men 

eftersom data för den önskade variabeln saknades så fick de använda data för andelen 15-24 

åringar av populationen.38 Ett argument för att ha med variabeln är att unga ofta saknar 

färdigheter och erfarenhet, vilket därför bör leda till en högre arbetslöshet. Resultatet av 

studien visade på ett signifikant och positivt samband mellan andelen 15-24 åringar och 

arbetslöshet.39  

 

En annan studie gjord av Hofler & Murphy testar för en liknande variabel. Deras variabel 

avser andelen 16-19 åringar av populationen i arbetsför ålder. Deras resultat visade också på 

signifikans och ett positivt samband mellan arbetslöshetsnivån och andelen ungdomar i 

populationen.40  

2.4.7 Befolkningsmängd per kvadratkilometer 
Variabeln för befolkningsmängd per kvadratkilometer ska undersöka om det finns ett 

samband mellan en hög eller låg befolkningstäthet och arbetslöshet. Anledningen till att vi vill 

testa för denna variabel är att det är stora skillnader i befolkningstäthet mellan länen i Sverige 

vilket kan tänkas påverka arbetslösheten. År 2012 bodde det cirka 326 invånare per 

kvadratkilometer Stockholms län medan det i Norrbottens län bodde cirka tre invånare per 

kvadratkilometer samma år41.  

 

Vi tänker oss att befolkningstätheten kan påverka arbetslöshetsnivån på olika sätt. 

Befolkningstäta områden bör uppleva en större konkurrens om de jobb som finns att tillgå och 

därför ha en högre arbetslöshetsnivå än ett glesbefolkat område. Däremot bör företagen i 

befolkningstäta områden ha lättare att hitta rätt matchningar till sina vakanser. Detta skulle 
                                                
37 Konjunkturinstitutet. Arbetslöshet bland unga. 2012. 
http://www.konj.se/download/18.2e23b662137d88fc6f712a3/arbetsloshet+bland+unga.pdf.  
38 Vi ville helst använda andelen av arbetskraften som variabel men på grund av att inga data finns på länsnivå i 
Sverige så använde vi andelen av populationen istället.  
39 Johnson, James A & Kneebone, Ronald D. Deriving Natural Rates of Unemployment for Sub-national 
Regions: The Case of Canadian Provinces. Applied Economics, Vol. 23, No. 8, 1991, s. 1307 – 1310. 
40 Hofler & Murphy. Using a Composed Error Model to Estimate The Frictional and Excess-supply Components 
of Unemployment, s. 223 – 226. 
41 Se tabell ”befolkningsmängd per kvadratkilometer” i appendix 1. 
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istället tala för en lägre arbetslöshetsnivå i befolkningstäta områden eftersom 

friktionsarbetslösheten bör vara lägre. Dessutom bör ett län med hög befolkningstäthet, vilket 

innebär fler konsumenter och större arbetskraft, locka fler företag och därmed minska 

arbetslösheten.  

 

Variabeln för befolkningsmängd per kvadratkilometer är en tämligen oanvänd variabel i 

tidigare utländska studier och den enda vi har hittat är en studie av Niebuhr. I denna har 

författaren jämfört ett antal europeiska länders arbetslöshet och försökt förklara skillnader och 

förändringen av regional arbetslöshet med bland annat befolkningstäthet som en 

förklaringsvariabel. Resultatet av studien visade på ett positivt och signifikant samband, en 

högre befolkningstäthet leder till en högre arbetslöshetsnivå. Niebuhr menar att det positiva 

sambandet dels kan bero på att det i vissa fall istället kan vara mer information att 

sammanställa för företagen vilket därför leder till längre matchningstider i befolkningstäta 

områden, dels på grund av att storstäder ofta har större inflöden av människor vilket genererar 

en högre arbetslöshet.42  

2.4.8 Lönenivå 
Den sista variabeln vi har valt att inkludera i vår modell är lönenivå och avser den årliga 

bruttomedelinkomsten i länet för individer mellan 20 och 64 år. Löner har en central roll i att 

förklara arbetslöshet där höga och trögrörliga löner tenderar att ha en positiv effekt på 

arbetskraftsutbudet och en negativ effekt på arbetskraftsefterfrågan. Det vill säga, höga löner 

gör att flera individer vill arbeta samtidigt som det limiterar efterfrågan på arbetskraft på 

grund av den höga lönen som ökar företagens kostnader. 43  

 

Partridge & Rickman påvisar i sin studie om regional arbetslöshet denna effekt där lönenivån 

hade positiv inverkan på arbetslöshetsnivån men var insignifikant44. Hofler & Murphy 

konstaterar i sin studie samma sak, att lönenivån har en positiv inverkan på 

arbetslöshetsnivån, men variabeln är i deras studie signifikant45. Vidare så finns även studier 

                                                
42 Niebuhr, Annekatrin. Spatial Interaction and Regional Unemployment in Europe. European Journal of Spatial 
Development, No. 5, 2003, s. 15 – 17.  
43 Partridge & Rickman. The Dispersion of US State Unemployment Rates: The Role of Market and Non-market 
Equilibrium Factors, s. 596 – 603. 
44 Ibid, s. 596 – 603. 
45 Hofler & Murphy. Using a Composed Error Model to Estimate The Frictional and Excess-supply Components 
of Unemployment, s. 223 – 226. 
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som visar det motsatta. Molho hittar i sin studie, som är gjord i England, ett negativt samband 

mellan lönenivån och arbetslöshetsnivån men detta samband uppvisar insignifikans46. 
 

Som nämns i inledningen av detta avsnitt så har vi valt att använda bruttomedelinkomsten 

som en indikator för vår variabel lönenivå. Elhorst nämner att det just är det vanligaste måttet 

som används i studier av detta slag, men menar att man kanske bör beakta problem som är 

relaterade till om lönerna är nominella alternativt reala. Gällande arbetskraftsutbudet så kan 

regioner som kännetecknas av relativt låga nominallöner fortfarande vara attraktiva för 

individer, eftersom det i dessa regioner är billigare att bo och leva vilket gör att köpkraften 

höjs med dessa nominella löner.47  

 

Vidare kan det även vara så att nominallönerna i regioner som karakteriseras av hög tillväxt är 

högre för att kompensera för de högre kostnaderna som genereras av att leva och bo i dessa 

regioner. 48  Om man tänker sig Stockholms län i jämförelse med Uppsala län där 

medelinkomsten för individer mellan 20 och 64 år i det förstnämnda länet år 2010 var 303 

500 kronor och i det senare 259 600 kronor så kan man tänka sig ovanstående scenario49. Det 

vill säga, man kan tänka sig att det är dyrare att bo och leva i Stockholms län relativt Uppsala 

län vilket skulle kunna betyda att individer i Uppsala län realt sett är rikare än individer i 

Stockholms län. Med det resonemanget skulle det således kunna finnas incitament för 

individer att flytta från Stockholms län till Uppsala län. Givet detta skulle möjligen reallönen 

fungera som en bättre indikator på lönenivå inom länet men på grund av komplexiteten i att ta 

fram reallönenivå för varje enskilt län så har vi bortsett från att göra det och använder istället 

medelinkomsten. 

 
En annan faktor som ofta diskuteras i samband med lönenivå är andelen av arbetskraften som 

är fackligt anslutna50. Som nämns i avsnitt 2.1 så har de fackliga organisationerna en viss 

betydelse för att den strukturella arbetslösheten uppstår. Det är de som förhandlar om lönerna 

                                                
46 Molho, Ian. Migrant Inertia Accessibility and Local Unemployment. Economica New Series, Vol. 62, No. 245, 
1995, s. 128 – 129.   
47 Elhorst. The Mystery of Regional Unemployment Differentials: Theoretical and Empirical Explanations, s. 
729 – 730. 
48 Blackaby, David H & Manning, D.N. Regional Earnings and Unemployment – A Simultanous Approach. 
Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 54, 1992, s. 489 – 495. 
49 Se tabell ”Lönenivå” i appendix 1.  
50 Elhorst. The Mystery of Regional Unemployment Differentials: Theoretical and Empirical Explanations, s. 
729 – 730. 
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så att dessa blir för höga vilket gör att vi får en högre arbetslöshet än vad som annars hade 

varit fallet. Å andra sidan har de en viktig roll i att skydda dem som arbetar.  

 

I Sverige har de fackliga organisationerna en väldigt stark position och andelen fackligt 

anslutna löntagare uppgick år 2012 till 70 procent51. Tack vare förbundens starka position på 

arbetsmarknaden och hur den svenska arbetsmarknadsmodellen är utformad så finns 

anledning att tro att skillnaderna i deras påverkan på lönerna mellan län endast är marginell. I 

ett land som USA, där skillnaderna kan förväntas vara större, blir en variabel av den här typen 

mer relevant att ha med. Dessutom påverkar de fackliga organisationerna lönerna som i sin tur 

påverkar arbetslösheten varför det finns argument för att denna variabel på ett sätt är 

inkluderad i lönenivån. 

2.4.9 Variablernas förväntade effekt 
I nedanstående tabell presenteras en sammanställning av de olika oberoende variablernas 

förväntade effekt på beroendevariabeln faktisk regional arbetslöshet utifrån diskussionen 

ovan. 

 

Variabel Förväntad effekt 
Förändring i antal sysselsatta Negativ 

Andelen individer i arbetskraften  Negativ 
Andelen utrikesfödda Osäker 

Utbildningsnivå Negativ 
Ålderssammansättning Positiv 

Befolkningsmängd per kvadratkilometer Osäker 
Lönenivå Positiv 

Tabell 2.1. De oberoende variablernas förväntade effekt på beroendevariabeln. 

                                                
51 Kjellberg, Anders. Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning. Ett utdrag ur lönebildningen 
2013 samt medlingsinstitutets årsrapport 2013. Stockholm: Medlingsinstitutet, 2014, s. 32.   
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3 Metod 
För att skatta och tolka den empiriska data som ingår i studien finns olika möjligheter. De 

metoder som generellt är tillgängliga för empirisk analys är tidsseriedata, tvärsnittsdata samt 

paneldata52. Det tillvägagångsätt som förefaller bäst gällande att skatta empirin i vår studie är 

paneldataanalys, eftersom den metoden just kombinerar tidsserier och behandlar tvärsnittsdata 

för de olika länen i studien53. Detta gör att vi får en extra dimension i datamaterialet vilket 

möjliggör att en mer omfattande analys kan göras än om vi endast hade använt tvärsnittsdata 

eller tidsseriedata54. Dessutom så får vi genom att kombinera tvärsnittsdata i tidsserier mer 

variation, informativare data, större antal frihetsgrader, effektivare skattningar samt en lägre 

kolinjäritet55 mellan variablerna56. 

 

Vidare skiljer man i litteraturen på balanserad och obalanserad paneldata. En balanserad panel 

är när objekten (länen) man undersöker har lika många observationer och en obalanserad 

panel är när antalet observationer skiljer sig åt mellan objekten man undersöker.57 Vi har i vår 

studie att göra med en balanserad panel eftersom observationerna är lika många för länen. Vi 

kommer i uppsatsen att skatta fem olika modeller för att analysera vår data, vilket är möjligt 

eftersom vi har en balanserad panel. I vissa fall uppstår estimationsproblem om panelen är 

obalanserad. I nedanstående avsnitt presenteras modellerna närmare.  

3.1 Pooled OLS Model 
Det första och mest generella sättet är att poola samman alla observationer från paneldatan 

och skatta modellen som en vanlig OLS-modell. Problemet med detta tillvägagångssätt är att 

man inte utnyttjar paneldatans möjligheter att jämföra studiens resultat mellan objekten 

(länen) över tid. Stockholms arbetslöshet förklaras exempelvis av exakt samma modell som 

Norrbottens arbetslöshet trots att stora skillnader föreligger mellan länen. Som en följd av att 

man poolar samman all data på detta sätt finns även högre risk för att korrelation mellan 

regressorer och slumptermen uppstår i modellen vilket i sin tur kan leda till inkonsistenta och 

biased skattningar av koefficienterna samt autokorrelation58.59 

                                                
52 Gujarati & Porter. Basic Econometrics, s. 591. 
53 Ibid, s. 591. 
54 Ibid, s. 593. 
55 Med kolinjäritet menas när två oberoende variabler i modellen har hög korrelation med varandra, det vill säga 
variationen mellan dessa är liten eller nästintill obefintlig. 
56 Gujarati & Porter. Basic Econometrics, s. 592. 
57 Ibid, s. 593. 
58 Med autokorrelation menas att det föreligger ett beroende mellan slumptermen innevarande period och 
slumptermen en eller flera perioder bakåt i tiden (E(ui, uj) ≠ 0 där i ≠ j). 
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På grund av detta kommer paneldatan även att skattas med Fixed Effect Model (FEM) och 

Random Effect Model (REM) som undviker vissa utav problemen. Dessa två modeller 

använder sig av två olika skattningsmetoder vilket genererar olika koefficientvärden samt p-

värden.   

3.2 Fixed Effect Model – FEM  
På samma sätt som i fallet med Pooled OLS så poolar man i Fixed Effect Model samman alla 

observationer. Skillnaden är att varje objekt som analyseras (i vårt fall län) erhåller ett eget 

intercept i den skattade modellen. Detta gör att modellen fångar upp länsspecifika skillnader 

som inte tas hänsyn till med Pooled OLS. Det finns olika sätt att skapa dessa skillnader i 

intercept, litteraturen använder sig exempelvis av dummyvariabler för varje objekt.60 Eviews 

sköter detta automatiskt och vi går därför inte in närmare på det. 

 

Vidare förklarar litteraturen att man kan skilja på one-way fixed effects och two-way fixed 

effects. Det som i föregående stycke förklarades var en one-way fixed effects model. En two-

way fixed effects model innebär att man även låter intercepten variera över tid. Det vill säga, 

om man tror att tiden spelar in på förändringen i beroendevariabeln bör man även ha med 

denna tidsaspekt i interceptet.61 

 

När vi skattar vår modell kommer vi använda oss av både one-way-fixed effects model och 

two-way fixed effects model genom att lägga till tidsdummyvariabler.  

3.3 Random Effect Model – REM  
Vid användandet av Random Effect Model så skattas paneldatan som ett slumpmässigt urval. 

Det vill säga, paneldatan antas vara ett urval av en mycket större sammansättning. Istället för 

ett fixed intercept för varje objekt (län), som i Fixed Effect Model, så antas ett medelvärde för 

interceptet. När paneldatan sedan skattas så får samtliga objekt samma intercept, som består 

av medelvärdet, där de faktiska särpräglade skillnaderna i interceptvärde hos objekten fångas 

upp i slumptermen.62  

 

                                                                                                                                                   
59 Gujarati & Porter. Basic Econometrics, s. 593 – 594.  
60 Ibid, s. 596. 
61 Ibid, s. 598. 
62 Ibid, s. 602. 
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Detta innebär att slumptermen då består av två komponenter där den ena utgörs av 

interceptskillnaderna och den andra av en slumpkomponent som varierar över tvärsnittet och 

tiden.63 Precis som i fallet med Fixed Effect Model så kommer även i denna modell 

tidsdummyvariabler att inkluderas för att låta interceptet variera över tiden. 

                                                
63 Ibid, s. 603. 
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4. Empiri och resultat  

4.1 Beskrivande statistik 
Nedan presenteras en sammanfattande tabell med beskrivande statistik för de olika 

variablerna vilket ger en överblick över datan som används i studien.  

 

Variabel Medel 
värde 

Median 
värde 

Max 
värde 

Min 
värde 

Standard 
avvikelse 

Faktisk arbetslöshet (Y) 0,0739 0,0730 0,1100 0,0334 0,0293 

Förändring i antal 
sysselsatta 0,0039 0,0030 0,0736 -0,0712 0,0230 

Andelen individer i 
arbetskraften 0,6932 0,6900 0,7610 0,6060 0,0286 

Andelen utrikesfödda 0,1043 0,0985 0,2219 0,0395 0,0391 

Utbildningsnivå 0,1787 0,1733 0,3028 0,1100 0,0379 

Ålderssammansättning 0,1287 0,1291 0,1504 0,1101 0,0086 

Befolkningsmängd per 
kvadratkilometer 44,632 31,8 325,9 2,5 62,677 

Lönenivå 239,63 240,3 321,7 187,1 23,338 
Tabell 4.1. Beskrivande statistik. 
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4.2 Resultat 
I nedanstående tabell presenteras en sammanfattning av resultaten från de olika modellerna64. 

Siffrorna som presenteras är de oberoende variablernas koefficientvärden med motsvarande p-

värden inom parentes. Beroendevariabeln är den faktiska arbetslösheten uttryckt i procent. 

Variabler Pooled OLS REM utan 
tidsdummys 

REM med 
tidsdummys 

FEM utan 
tidsdummys 

FEM med 
tidsdummys 

Intercept 0,213001 
(0,0000)*** 

0,137307 
(0,0000)*** 

0,317269 
(0,0000)*** 

0,183481 
(0,0000)*** 

0,138325 
(0,1613) 

% ∆ 
sysselsatta 

-0,075514 
(0,0359)** 

-0,102870 
(0,0002)*** 

-0,027479 
(0,2740) 

-0,113807 
(0,0000)*** 

-0,046891 
(0,0697)* 

Andelen 
individer i 

arbetskraften 

-0,279965 
(0,0000)*** 

-0,154444 
(0,0000)*** 

-0,072102 
(0,0127)** 

-0,081003 
(0,0592)* 

-0,014715 
(0,6526) 

Andelen 
utrikesfödda 

0,092909 
(0,0056)*** 

0,142146 
(0,0040)*** 

0,131009 
(0,0065)*** 

0,196891 
(0,2424) 

0,330613 
(0,0357)** 

Utbildnings 
nivå 

0,097892 
(0,0558)* 

0,209315 
(0,0012)*** 

0,151621 
(0,0234)** 

1,541343 
(0,0000)*** 

0,305123 
(0,1560) 

Ålderssamma
nsättning 

-0,131543 
(0,4716) 

-0,168292 
(0,3536) 

-0,831722 
(0,0003)*** 

-0,323035 
(0,1537) 

0,184733 
(0,6331) 

Befolknings
mängd 

-0,000094 
(0,0047)*** 

-0,000166 
(0,0000)*** 

-0,000089 
(0,0527)* 

-0,000334 
(0,0808)* 

-0,000172 
(0,3303) 

Lönenivå 0,000205 
(0,0000)*** 

0,000087 
(0,1328) 

-0,000513 
(0,0001)*** 

-0,001221 
(0,0000)*** 

-0,000664 
(0,0064)*** 

      

𝐑𝟐 0,400025 0,338855 0,744806 0,711610 0,863165 

Adjusted 𝐑𝟐 0,381192 0,318101 0,724438 0,673253 0,836933 

F – statistic 21,24030 16,32764 36,56820 18,55214 32,90437 

Durbin 
Watson 1,181156 1,349550 1,388891 1,445170 1,554378 

Antal 
observationer 231 231 231 231 231 
Tabell 4.2. Resultatet av skattade modeller. 

*** 1 % signifikansnivå. ** 5 % signifikansnivå. * 10 % signifikansnivå. 
 

                                                
64 Se appendix 5 för fullständiga resultat.   
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Län FEM utan tidsdummys FEM med tidsdummys 
Stockholms län -0,028577 0,005421 

Uppsala län -0,095785 -0,031316 
Södermanlands län 0,034637 -0,001061 
Östergötlands län -0,016883 -0,002831 
Jönköpings län -0,024542 -0,013640 
Kronobergs län -0,010365 -0,023922 

Kalmar län 0,026521 0,004301 
Gotlands län -0,009162 -0,004430 
Blekinge län 0,010991 0,011465 

Skåne län -0,042937 -0,014983 
Hallands län 0,010411 0,000555 

Västra Götalands län -0,028400 -0,012268 
Värmlands län 0,012608 0,005626 

Örebro län 0,016908 0,005467 
Västmanlands län 0,021015 -0,000661 

Dalarnas län 0,040207 0,011924 
Gävleborgs län 0,062595 0,028919 

Västernorrlands län 0,031015 0,023686 
Jämtlands län -0,007267 0,005573 

Västerbottens län -0,070860 -0,016005 
Norrbottens län 0,018786 0,018188 

Tabell 2.3. Länsvisa effekter på arbetslösheten i Fixed Effects Model. 

Samtliga länsvariabler för Fixed Effect Model, med och utan tidsdummyvariabler, är 

signifikanta på 1 procentsnivå65. 

 
År REM med tidsdummys FEM med tidsdummys 

2002 -0,034419 -0,020211 
2003 -0,021328 -0,010152 
2004 -0,012781 -0,004591 
2005 0,000264 0,003761 
2006 -0.003018 -0,003196 
2007 -0,006655 -0,009915 
2008 -0,002307 -0,008041 
2009 0,020332 0,011653 
2010 0,023865 0,015468 
2011 0,017605 0,011323 
2012 0,018443 0,013902 

Tabell 4.4. Årsvisa effekter på arbetslösheten i Random Effects Model samt Fixed Effects Model. 

Samtliga årsvariabler för både REM- och FEM-modellen är signifikanta på 1 procentsnivå66.  

                                                
65 Se Redundant Fixed Effects Tests i appendix 6.  
66 Se Redundant Fixed Effects Tests i appendix 6. 
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4.3 Test för multikolinjäritet 
Nedan presenteras en korrelationsmatris för att se om multikolinjäritet67 kan tänkas föreligga 

mellan de oberoende variablerna. Värdet ett innebär att variablerna korrelerar till 100 % och 

värdet noll innebär det motsatta. Variablerna har av estetiska skäl här en kortare benämning 

än tidigare.   

 
 Syssel- 

satta 
Arbets- 

kraft 
Utrikes- 
födda 

Utbild- 
ning 

Ålder 
Folk- 

mängd 
Löne- 
nivå 

Sysselsatta 1,00 0,30 0,10 0,13 0,05 0,10 0,09 

Arbetskraft 0,30 1,00 0,46 0,45 0,27 0,47 0,40 

Utrikesfödda 0,10 0,46 1,00 0,60 0,04 0,75 0,56 

Utbildning 0,13 0,45 0,60 1,00 0,47 0,61 0,69 

Ålder 0,05 0,27 0,04 0,47 1,00 -0,24 0,32 

Folk 
mängd 

0,10 0,47 0,75 0,61 -0,24 1,00 0,44 

Lönenivå 0,09 0,40 0,56 0,69 0,32 0,44 1,00 

Tabell 4.5. Korrelationsmatris. 

Som korrelationsmatrisen visar så kan man misstänka att det föreligger multikolinjäritet 

mellan flera av variablerna. Exempelvis uppvisar andelen utrikesfödda och befolkningsmängd 

per kvadratkilometer på ett högt värde liksom utbildningsnivå och lönenivå.  

 

För att få vidare information om multikolinjäriteten bör beaktas genomförs ett VIF-test. Om 

resultatet från VIF-testet påvisar värden över tio för någon variabel så är multikolinjäriteten 

skadlig för regressionsmodellen och bör åtgärdas 68 . Resultaten från testet redovisas i 

nedanstående tabell69. 

 
 
 
 
 

                                                
67 Med multikolinjäritet menas när två eller flera oberoende variabler i modellen har hög korrelation med 
varandra. 
68 Gross, Jürgen. Linear Regression. Berlin: Springer, 2003, s. 302 – 303. 
69 Se appendix 7 för fullständigt VIF-test. 
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Variabel VIF-värde 
Förändring i antal sysselsatta 1,123 

Andelen individer i arbetskraften 1,907 
Andelen utrikesfödda 2,803 

Utbildningsnivå 6,168 
Ålderssammansättning 4,062 

Befolkningsmängd per kvadratkilometer 7,025 
Lönenivå 2,176 

Tabell 4.6. VIF-tabell. 

Som man kan se i tabellen ovan så har ingen av de oberoende variablerna VIF-värden som är 

kritiska. Det innebär således att ingen korrigering behöver göras gällande multikolinjäriteten. 

4.4 Hausmantest  
Gujarati och Porter skriver att Fixed Effect Model är en bättre metod än Random Effect 

Model att använda om tvärsnitten, det vill säga våra län inte är slumpmässigt utvalda ur en 

större urvalsgrupp.70 I vår studie ingår som bekant alla Sveriges län, vilket följaktligen skulle 

tala för att Fixed Effects Model passar bättre givet vår data.  

 

Ett Hausmantest kan genomföras för att ge ytterligare information om vilken av metoderna 

som passar bäst. Testets nollhypotes är att Fixed Effect Model och Random Effect Model inte 

skiljer sig åt nämnvärt. Kan man förkasta nollhypotesen innebär det att Fixed Effect Model 

bör föredras framför Random Effect Model eftersom slumptermen och en eller flera 

regressorer kan antas vara korrelerade. Denna korrelation skulle kunna leda till biased 

skattningar vid användandet av Random Effect Model.71 Genomförandet av Hausmantestet 

presenteras till att börja med utan tidsdummyvariabler, och därefter med tidsdummyvariabler 

på vår data och kan utläsas nedan.  

 

Correlated Random Effects – Hausman Test 
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq.d.f Prob. 

Cross-section random 107,991856 7 0,0000 
Tabell 4.7. Hausmantest utan tidsdummyvariabler. 

 
Correlated Random Effects – Hausman Test 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq.d.f Prob. 
Cross-section random 29,689683 7 0,0001 
Tabell 4.8. Hausmantest med tidsdummyvariabler.  

                                                
70 Gujarati & Porter. Basic Econometrics, s. 606. 
71 Ibid, 605 – 606. 
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Båda testen ovan visar att vi kan förkasta nollhypotesen på 1 % signifikansnivå och alltså 

visar Hausmantestet att Fixed Effect Model är att föredra för skattningen av vårt datamaterial. 

Studien kommer därför vidare att beröra dessa två modeller. 

4.5 Fixed Effect Model – FEM utan tidsdummyvariabler 
Med denna modell uppvisar variablerna förändring i antal sysselsatta, utbildningsnivån samt 

lönenivån signifikans på 1 % nivå medan andelen individer i arbetskraften samt 

befolkningsmängd per kvadratkilometer är signifikanta på 10 % nivå. Andelen utrikesfödda 

visar tillsammans med ålderssammansättning på insignifikans. Variablerna förändring i antal 

sysselsatta, andel individer i arbetskraften, ålderssammansättning, befolkningsmängd per 

kvadratkilometer och lönenivå visar på en negativ påverkan på arbetslösheten. Vidare 

indikerar variablerna andelen utrikesfödda samt utbildningsnivå på ett positivt samband.  

 

Utöver detta är det anmärkningsvärt med det höga koefficientvärdet som variabeln för 

utbildningsnivån visar upp tillsammans med ett väldigt lågt p-värde. Resultatet av skattningen 

visar vidare upp ett R!-värde på cirka 0,71 samt ett Durbin-Watson värde på cirka 1,45. 

Durbin-Watson värdet ger således en indikation om att autokorrelation kan tänkas föreligga72. 

4.6 Fixed Effect Model – FEM med tidsdummyvariabler 
När vi inkluderar tidsdummyvariabler i Fixed Effects Model så ökar R!-värdet till cirka 0,86, 

samtidigt som testet för tidsdummyvariablerna visar på signifikans. Både det ökade R!-värdet 

och detta test ger en indikation om att tidsdummyvariablerna ökar modellens förklaringsgrad. 

Durbin-Watson värdet har nu stigit till 1,55 men är ändå så lågt att autokorrelation kan tänkas 

föreligga. 
 

Gällande variablerna så visar denna modell på betydligt färre signifikanta estimat. Endast 

variabeln för lönenivå är signifikant på 1 % nivå. Utöver detta är andelen utrikesfödda 

signifikant på 5 % nivå och förändring i antal sysselsatta signifikant på 10 % nivå och endast 

tre av sju oberoende variabler uppvisar alltså signifikans. Interceptet är insignifikant, där det 

tidigare har varit signifikant på 1 % nivå. Detta spelar dock ingen roll i 

tolkningssammanhanget för de oberoende variablerna. En annan intressant sak att notera är att 

variabeln för ålderssammansättningen nu uppvisar en positiv effekt på arbetslösheten, i 

motsats till Fixed Effect Model utan tidsdummyvariabler, dock på en insignifikant nivå. 
                                                
72 Det finns anledning att misstänka autokorrelation eftersom Durbin-Watson värdet inte befinner sig nära 2. För 
att ingen autokorrelation ska föreligga gäller att Durbin-Watson värdet ska vara lika med 2. Detta gäller för båda 
modellerna. 
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Vidare är också variablerna för utbildningsnivå, andelen individer i arbetskraften och 

befolkningsmängd per kvadratkilometer nu insignifikanta. 

4.7 Jämförelse av modeller  
Som Hausmantestet i avsnitt 4.4 påvisar är Fixed Effect Modellerna att föredra givet 

datamaterialet i studien för att undvika att skattningarna blir biased. Ytterligare fördelar med 

Fixed Effect Model är att de tar hänsyn till heterogeniteten mellan de olika länen genom att 

skapa länsspecifika intercept. Att dessa länsspecifika egenskaper fångas upp i intercepten gör 

att vi får mer precisa skattningar. Tabell 4.3 visar hur intercepten skiljer sig mellan länen i 

Sverige. Värdena från denna tabell adderas med det skattade interceptet från respektive 

modell vilket ger det faktiska interceptet för varje län 73 . Uppsala-, Östergötlands-, 

Jönköpings-, Kronobergs-, Gotlands-, Skåne-, Västra Götalands- samt Västerbottens län visar 

samtliga på lägre genomsnittlig arbetslöshet i båda modellerna medan Kalmar-, Blekinge-, 

Hallands-, Värmlands-, Örebro-, Dalarnas-, Gävleborgs, Västernorrlands- och Norrbottens län 

visar på högre genomsnittlig arbetslöshet i båda modellerna.  

 

Anledningen till att resultaten av skattningarna skiljer sig åt mellan dessa två modeller beror 

på att Fixed Effect Model med tidsdummyvariabler även låter interceptet variera över tiden. 

Som nämnt i avsnitt 4.6 så stiger R! -värdet till cirka 0,86 vilket pekar på att 

tidsdummyvariablerna ökar modellens förklaringsgrad. Ytterligare en motivering till att 

inkludera tidsdummyvariabler i modellen är att arbetslösheten kan tänkas variera över tid. Å 

andra sidan minskar då signifikansen hos många av de oberoende variablerna.  

 

Vidare är det intressant att i tabell 4.4 notera att tidsdummyvariablerna år 2009 och framåt 

visar upp positiva värden. Under dessa år har alltså arbetslösheten varit i genomsnitt högre i 

Sveriges län. Detta kan tänkas vara en konsekvens av finanskrisen som utlöstes 2008 vilket 

torde ha ökat den cykliska arbetslösheten. Som nämns i avsnitt 2.1 så minskar efterfrågan på 

arbetskraft när ekonomin går in i en recession vilket ökar den cykliska arbetslösheten. 

 

Som förklarat i tidigare avsnitt föreligger det dock autokorrelation i båda modellerna. Ett sätt 

att korrigera för denna autokorrelation är genom att använda Whites period standard error & 

                                                
73 För Fixed Effect Model med tidsdummyvariabler där interceptet inte är signifikant kan denna exakta tolkning 
inte göras. Dock så kan man tolka värdena som skillnaden i intercept mellan länen. 
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covariance. Resultaten för korrigeringen finns att tillgå nedan och presenteras för Fixed Effect 

Model både med och utan tidsdummyvariabler74. 

 
White period standard errors and covariance 

Variabel FEM utan tidsdummys FEM med tidsdummys 

Intercept 0,183481 
(0,0004)*** 

0,138325 
(0,4185) 

% ∆ sysselsatta -0,113807 
(0,0001)*** 

-0,046891 
(0,0269)** 

Andelen individer i 
arbetskraften 

-0,081003 
(0,0919)* 

-0,014715 
(0,7556) 

Andelen utrikesfödda 0,196891 
(0,4086) 

0,330613 
(0,0735)* 

Utbildnings nivå 1,541343 
(0,0000)*** 

0,305123 
(0,3451) 

Ålderssammansättning -0,323035 
(0,3072) 

0,184733 
(0,7455) 

Befolkningsmängd -0,000334 
(0,1893) 

-0,000172 
(0,3798) 

Lönenivå -0,001221 
(0,0000)*** 

-0,000664 
(0,1378) 

Tabell 4.9. White-korrigering. 

*** 1 % signifikansnivå. ** 5 % signifikansnivå. * 10 % signifikansnivå. 
 
Som resultaten ovan visar, så ändras inte koefficientvärdena jämfört med 

ursprungsmodellerna. Det som korrigeras är standardavvikelserna som blir mer robusta vilket 

ger mer precisa p-värden. Detta medför, för Fixed Effect Model utan tidsdummyvariabler, att 

variabeln befolkningsmängd per kvadratkilometer inte längre är signifikant. För Fixed Effect 

Model med tidsdummyvariabler medför korrigeringen att variabeln förändring i antalet 

sysselsatta blir signifikant på 5 % nivån. Vidare så stiger p-värdet för variablerna andelen 

utrikesfödda samt lönenivå. Variabeln andelen utrikesfödda är i och med korrigeringen 

signifikant på 10 % nivån och lönenivån går från att vara signifikant på 1 % nivån till att vara 

insignifikant. 

                                                
74 För fullständigt resultat se appendix 8. 
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer de oberoende variablernas effekt på arbetslösheten i länen att 

analyseras. Utifrån resultaten ovan kommer analysen att beröra Fixed Effect Model med och 

utan tidsdummyvariabler samt de White-korrigerade Fixed Effect modellerna.  

 

Resultaten från dessa modeller kommer att jämföras med våra ursprungliga hypoteser om de 

oberoende variablernas påverkan på den regionala arbetslösheten. Nedan följer en tabell där 

våra förväntningar om variablernas påverkan redovisas tillsammans med resultatet av 

skattningarna i modellerna. 

 

Variabel Hypotes FEM utan 
tidsdummys 

White-korr 
utan 

tidsdummys 

FEM med 
tidsdummys 

White-korr 
med 

tidsdummys 

% ∆ sysselsatta Negativ Negativ 
*** 

Negativ 
*** 

Negativ 
* 

Negativ 
** 

Andelen individer i 
arbetskraften Negativ Negativ 

* 
Negativ 

* Negativ Negativ 

Andelen utrikesfödda Osäker Positiv Positiv Positiv 
** 

Positiv 
* 

Utbildningsnivå Negativ Positiv 
*** 

Positiv 
*** Positiv Positiv 

Ålderssammansättning Positiv Negativ Negativ Positiv Positiv 

Befolkningsmängd Osäker Negativ 
* Negativ Negativ Negativ 

Lönenivå Positiv Negativ 
*** 

Negativ 
*** 

Negativ 
*** Negativ 

Tabell 5.1. Jämförelse utav hypotes och resultat. 

*** 1 % signifikansnivå. ** 5 % signifikansnivå. * 10 % signifikansnivå. 

Som tabellen visar så följer alla variabler ett mönster, med undantag för variabeln 

ålderssammansättning, där variablernas påverkan inte förändras med avseende på modell. 

Dock så skiljer sig i vissa fall variablernas påverkan gentemot våra ursprungliga förväntningar 

och vi kommer fortsättningsvis att kommentera varje variabel för sig. 



 33 

5.1 Förändring i antalet sysselsatta  
Av de sju förklarande variabler som har använts i vår regressionsmodell är förändring i antalet 

sysselsatta en av två variabler där den faktiska effekten på arbetslöshet stämmer helt överens 

med vad som förväntades i samtliga skattningsmetoder. Precis som i de flesta tidigare 

utländska studier som inkluderat denna variabel visar även vår skattade regressionsmodell på 

att en ökad sysselsättningsgrad leder till en minskad arbetslöshetsnivå även i Sverige.  

 

Som nämns i avsnitt 2.4.2 är detta samband är vanligt, eftersom en ökad sysselsättningsgrad 

endast kan öka arbetslöshetsnivån om antalet arbetslösa ökar i större utsträckning än antalet 

sysselsatta. Det negativa sambandet i studien visar att detta inte har varit fallet under 

observationstiden. Dessutom uppvisar variabeln signifikans i samtliga modeller vi gått vidare 

med vilket medför att validiteten i variabelns tecken kan anses vara hög. 

5.2 Andelen individer i arbetskraften av populationen  
Detta är den andra variabeln som stämmer överens med vad som förväntades gällande 

påverkan på den regionala arbetslösheten i samtliga modeller som vi gått vidare med. 

Resultatet ligger även väl i linje med vad som uppvisas i tidigare liknande studier som gjorts 

utomlands.  

 

Att arbetslösheten minskar i takt med att antalet individer i arbetskraften ökar kan, precis som 

vi varit inne på i avsnitt 2.4.3, bero på att antalet individer i arbetskraften inte ökar i högre 

takt än vad antalet nya jobb ökar. Resultatet under studiens observationstid pekar just på detta 

faktum. 

 

Variabeln uppvisar som sagt en negativ påverkan i samtliga fall vilket ger en indikation om 

vilken påverkan variabeln faktiskt har på den regionala arbetslösheten. Vad som talar emot 

detta är att variabeln uppvisar låg signifikans i Fixed Effect Model utan tidsdummyvariabler 

och insignifikans i Fixed Effect Model med tidsdummyvariabler. Dessa dåliga p-värden ger 

sken av att variabeln möjligen borde ha definierats annorlunda för att på ett bättre sätt bidra 

till att förklara flödet på arbetsmarknaden. 

5.3 Andelen utrikesfödda av populationen 
Innan vi skattade vår regressionsmodell var vi osäkra på vilken effekt andelen utrikesfödda av 

populationen skulle ha på den regionala arbetslösheten i Sverige. Som nämnts tidigare i 

uppsatsen så har inte variabeln använts i så många tidigare utländska studier och när den 
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använts har det varit på en insignifikant nivå. Dessutom kan effekten på arbetslöshet tänkas 

variera beroende på regionens arbetsmarknadssituation och hur bra man lyckas integrera 

individerna.  

 

Ytterligare en faktor som kan påverka är huruvida de utrikesfödda som tillkommer i 

populationen är flyktingar eller migranter75. Flyktingar kan tänkas behöva anpassa sig till den 

nya levnadssituationen innan dessa finner arbete. Att tvingas flytta till ett nytt land med ett 

nytt språk samt ny kultur är en stor omställning som förvårar anpassningen till arbetslivet. 

Därtill kan det tänkas förekomma diskriminering där arbetsgivare är mindre villiga att anställa 

utrikesfödda vilket då ökar denna gruppens arbetslöshet76. Med detta resonemang ingår 

flyktingar alltså i den grupp som har hög andel arbetslösa som nämns i avsnitt 2.3, och 

därmed kan arbetslösheten tänkas öka för den totala gruppen utrikesfödda.  

 

I våra modeller ovan uppvisar variabeln en varierande signifikansnivå, dock alltid med en 

positiv effekt, vilket talar för att effekten kan anses som trovärdig. En större andel 

utrikesfödda i ett län skulle enligt vår regressionsmodell alltså öka arbetslösheten ceteris 

paribus.  

5.4 Utbildningsnivå 
Utbildningsnivå var en av variablerna som vi innan genomförandet av studien var säkrast på 

angående vilken effekt den skulle ha på arbetslösheten. Variabeln har dock i samtliga 

ovanstående modeller, i motsats till vad vi trodde, en positiv påverkan på arbetslösheten.  

 

I Fixed Effect Model utan tidsdummyvariabler, korrigerad såväl som icke-korrigerad, är 

effekten dessutom signifikant på 1 % nivå. Detta faktum och att variabeln genomgående visar 

samma effekt, indikerar att trovärdigheten i effekten givet vår regressionsmodell kan anses 

som god.  

 

Att effekten avviker mycket jämfört med tidigare utländska studier och ekonomiska teorier 

ger en indikation om att något i Sverige är annorlunda, alternativt att variabeln eller 

regressionsmodellen är otillräcklig. Något som skiljer Sverige från andra länder är att 

                                                
75 Med flykting menas en individ som tvingats lämna sitt hemland ofrivilligt och med migrant menas en individ 
som frivilligt flyttar till ett annat land. 
76 Carlsson, Magnus & Rooth, Dan-Olof. Evidence of ethnic discrimination in the Swedish labor market using 
experimental data. Labour Economics, Vol. 14, No. 4, 2007, s. 722 – 724.  
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utbildningen i monetära termer princip är gratis. Detta betyder att vissa individer som är 

arbetslösa eventuellt väljer att börja utbilda sig bara för att aktivera sig. Det skulle i så fall 

innebära att arbetslöshetsnivån snarare orsakar en högre andel högutbildade än tvärtom. För 

att få mer information om sambandet mellan dessa variabler kan ett Granger kausalitetstest 

genomföras. Testets nollhypotes är att ingen Granger-kausalitet 77  föreligger. Kan 

nollhypotesen förkastas innebär det således att Granger-kausalitet föreligger.78 När testet 

utförs går det att välja hur många laggar som inkluderas och vi utför tester med en till fem 

laggar79. Resultaten från testerna går att utläsa nedan. 

 

Pairwise Granger Causality Tests 
Lags: 1 Obs F-statistic Prob. 
HOGUTB does not Granger Cause ARBHET 230 4,03357 0,0458 
ARBHET does not Granger Cause HOGUTB 230 2,57321 0,1101 
Lags: 2    
HOGUTB does not Granger Cause ARBHET 229 2,34493 0,0982 
ARBHET does not Granger Cause HOGUTB 229 1,76680 0,1733 
Lags: 3    
HOGUTB does not Granger Cause ARBHET 228 1,52030 0,2101 
ARBHET does not Granger Cause HOGUTB 228 10,3179 2,E-06 
Lags: 4    
HOGUTB does not Granger Cause ARBHET 227 0,53530 0,7099 
ARBHET does not Granger Cause HOGUTB 227 9,09287 8,E-07 
Lags: 5    
HOGUTB does not Granger Cause ARBHET 226 3,10901 0,0099 
ARBHET does not Granger Cause HOGUTB 226 15,4775 5,E-13 
Tabell 5.2. Granger kausalitetstest. 

Det intressanta att titta på i resultaten är framförallt om arbetslöshetsnivån förändras innan 

utbildningsnivån. Som resultaten ovan påvisar kan H!: ingen Granger-kausalitet, förkastas 

från och med att variablerna laggas med tre år. Detta pekar på att förändringar i 

arbetslöshetsnivå sker innan förändringar i utbildningsnivå. Att så är fallet skulle kunna 

betyda att arbetslöshetsnivån som nämnt tidigare är med och orsakar hur många individer som 

väljer att utbilda sig.  

 

                                                
77 Granger-kausalitet kan inte tolkas som sann kausalitet. Det ger således inte bevis för att en variabel orsakar en 
annan utan vilken av variablerna som förändras först.  
78 Gujarati & Porter. Basic Econometrics, s. 653 – 655.  
79 I litteraturen ges ingen konkret information om hur många laggar som bör inkluderas. Med lag menas hur 
många år bakåt i tiden man tittar på variabeln.  
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Nämnas bör att nollhypotesen inte kan förkastas när endast en och två laggar inkluderas, och 

vid fem laggar finns enligt testet Granger-kausalitet på båda variablerna. Detta påvisar också 

att testet är känsligt för hur många laggar som inkluderas och resultaten bör därför tolkas med 

viss försiktighet80.      

 

Att det i Sverige som sagt är nästintill gratis att utbilda sig skulle också kunna vara ett skäl till 

att variabeln faktiskt uppvisar en positiv effekt på arbetslöshetsnivån i vår regressionsmodell. 

Det skulle kunna bidra till att incitamenten att utbilda sig blir snedvridna varpå många 

individer kanske väljer triviala utbildningar som inte efterfrågas på arbetsmarknaden. En 

annan konsekvens kan vara att många individer har liknande utbildningar vilket ökar 

konkurrensen om liknande jobb.81 Båda dessa faktorer skulle således öka arbetslösheten. 

 

Möjligen skulle variabeln också kunna vara felspecificerad. Hade vi uttryckt variabeln 

annorlunda, och istället haft individer med minst femårig eftergymnasial utbildning i täljaren 

skulle resultatet sannolikt blivit ett annat. Dessa individer bör löpa mindre risk att gå ut i 

arbetslöshet efter genomförd utbildning eftersom investeringen i humankapital är högre, 

vilket gör att individerna blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Dessutom är det rimligtvis 

färre individer med femårig eftergymnasial utbildning som har studerat bara för att de inte har 

något annat att göra.      

5.5 Ålderssammansättning 
Ålderssammansättningen har vi som bekant valt att beskriva genom andelen 15-24 åringar av 

den totala populationen. Tidigare studier och rapporter visar på att ungdomsarbetslösheten i 

Sverige är hög, och därför räknade vi med att denna variabel skulle visa på ett positivt 

samband med arbetslöshetsnivån. Resonemanget går att återkoppla till teorin i avsnitt 2.3 som 

innebär att om befolkningen ökar med individer ur grupper med hög arbetslöshet kommer 

arbetslösheten i regionen att öka.  

 

Fixed Effect Model med tidsdummyvariabler visar mycket riktigt på detta samband men dock 

på en insignifikant nivå i båda fallen. Fixed Effect Model utan tidsdummyvariabler visar å 

andra sidan på ett negativt samband och även här på en insignifikant nivå. Det är alltså sett till 

                                                
80 Gujarati & Porter. Basic Econometrics, s. 655. 
81 Mattsson-Wallinder, Ylva. Högutbildad och anställningsbar? – En studie av klassbakgrundens betydelse på 
den svenska arbetsmarknaden. Master Theses, The University of Gothenburg, 2010. 
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våra modeller osäkert hur variabeln egentligen påverkar arbetslösheten i länen. Ett negativt 

samband skulle innebära att arbetslöshetsnivån är lägre ju större andel ungdomar 

populationen i ett län består av ceteris paribus. Som nämns i avsnitt 2.4.6 är detta samband 

konstigt, då Ekonomifakta rapporterar om en ungdomsarbetslöshet i Sverige på omkring 20 % 

under observationstiden82.  

 

Troligtvis hade resultatet av skattningarna visat sig vara annorlunda om vi hade använt 

andelen 15-24 åringar i arbetskraften istället för i populationen. Detta skulle ge ett mer precist 

mått då många av individerna som fångas upp i vår variabel kan tänkas stå utanför 

arbetskraften. Resultatet hade även kunnat bli ett annat om variabeln hade uttryckts i 

medelålder eller liknande.    

5.6 Befolkningsmängd per kvadratkilometer 
Variabeln befolkningsmängd per kvadratkilometer visar i ovanstående modeller genomgående 

upp ett negativt samband med arbetslösheten. Detta är högst intressant då vi innan studien var 

osäkra på hur befolkningstätheten faktiskt skulle påverka arbetslösheten.  

 

Det är som bekant stora skillnader i befolkningstäthet mellan Sveriges län och en tätare 

befolkning tycks påverka arbetslöshetsnivån i länen negativt. Detta skulle, som diskuteras i 

avsnitt 2.4.7, kunna bero på att företag i befolkningstäta regioner har lättare att hitta rätt 

matchningar till sina vakanser vilket minskar friktionsarbetslösheten i länen. Det vill säga, 

utbudet på arbetskraft är i befolkningstäta regioner större vilket ökar sannolikheten för 

företagen att hitta kvalificerad arbetskraft.  

 

Figur 5.1, med företagsförekomster på vänster y-axel och befolkningsmängd per 

kvadratkilometer på höger y-axel, visar att det finns fler företag i befolkningstäta regioner. 

Detta samband kan man tydligt se i Stockholms-, Skåne och Västra Götalands län som har 

flest invånare per kvadratkilometer och flest företagsförekomster83. Sambandet visar på att 

företag väljer att etablera sig i befolkningstäta regioner vilket ökar antalet arbetsplatser och 

således efterfrågan på arbetskraft. Det bidrar sannolikt till att variabeln uppvisar en negativ 

effekt.      

                                                
82 Ekonomifakta. Ungdomsarbetslöshet. 2014. 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-per-manad/. 
83 Statistiska Centralbyrån. Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Registerbaserad-
arbetsmarknadsstatistik-RAMS/7895/7902/117037/.  
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Figur 5.1. Företagsförekomster och befolkningstäthet för Sveriges län år 2012. 

Resultatet går helt emot Niebuhrs resultat från 2003 som i sin studie påträffar ett positivt 

signifikant samband mellan befolkningstätheten och arbetslösheten 84 . Nämnas bör att 

författaren tittade på arbetslösheten mellan länder vilket gör att resultaten inte blir helt 

jämförbara.  

 

Vidare så uppvisar variabeln i vår studie signifikans i endast en av de modellerna vi gått 

vidare med, då på 10 % nivå. Detta minskar således validiteten i variabelns påverkan men att 

sambandet är detsamma för samtliga modeller ger dock en antydan om vilken effekt variabeln 

faktiskt har. 

5.7 Lönenivå 
Den sista variabeln som analyseras är som bekant lönenivån i länen och resultaten som 

studien genererat är förbryllande eftersom, som nämns i kapitel två, höga löner traditionellt 

sett tenderar att ha en positiv inverkan på arbetslösheten. Samtliga modeller påvisar 

genomgående ett negativt samband där variabeln är signifikant på 1 % nivå i tre av fyra 

skattningar, och där variabeln blir insignifikant när Fixed Effect Model korrigeras för 

autokorrelation. Givet vår regressionsmodell får validiteten i variabelns effekt ändå bedömas 

                                                
84 Niebuhr. Spatial Interaction and Regional Unemployment in Europe, s. 18 – 19.   
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som god, dels på grund av det genomgående sambandet för samtliga modeller dels för den 

höga signifikansen i tre av fyra skattningar. 

 

Orsaken till den oförväntade effekten som variabeln uppvisar kan sannolikt ha med 

specifikationsfel att göra. Variabeln som använts i studien är uttryckt som medelinkomsten i 

respektive län. Detta medför att de som är arbetslösa, sjukskrivna och studerande etcetera 

inkluderas vilket således drar ner medelinkomsten. Det innebär att nivån på medelinkomsten i 

varje län blir underskattad vilket gör att skattningarna blir felaktiga gällande att mäta 

lönenivå. Ett bättre sätt att mäta variabeln hade varit att använda medelinkomsten hos 

individer som är sysselsatta.   

 

Ytterligare en anledning till att misstänka specifikationsfel kan, som nämns i avsnitt 2.4.8 

bero på faktorer som är relaterade till om lönerna är nominella eller reala. I och med 

användandet av den nominella lönenivån så kan det vara så att dessa lönenivåer i vissa 

regioner kan vara överskattade medan de i andra regioner kan vara underskattade, 1000 

kronor i Kalmar län har troligtvis realt sett ett högre värde än i Stockholms län. Om en 

reallönenivå viktats hade sannolikt också det genererat annorlunda resultat. 
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6. Slutsats 
För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara den huvudsakliga frågeställningen så har fem 

olika paneldatamodeller använts och analyserats. Med avseende på den data som ingår i 

studien har vi styrkt att två av dessa modeller är lämpliga att använda. Dessa två modeller är 

Fixed Effect Model med respektive utan tidsdummyvariabler och utifrån dessa har de 

oberoende variablernas effekt på arbetslösheten i Sveriges län analyserats. Givet 

skattningarna av regressionsmodellen studien baseras på, har följande effekter hos variablerna 

uppvisats: 

 

• Procentuell förändring i antal sysselsatta – Negativ 

• Andelen individer i arbetskraften av populationen – Negativ 

• Andelen utrikesfödda av populationen – Positiv  

• Utbildningsnivå – Positiv  

• Ålderssammansättning – Osäker  

• Befolkningsmängd per km! – Negativ    

• Lönenivå – Negativ   

 

Det går med god säkerhet att fastställa effekten på arbetslösheten i Sveriges län för tre av de 

sju oberoende variablerna som ingår i studien. Dessa variabler är procentuell förändring i 

antal sysselsatta, utbildningsnivå samt lönenivå som uppvisar goda signifikansnivåer såväl 

som genomgående trender. Resultaten studien genererar innebär att en ökad 

sysselsättningsgrad minskar arbetslösheten, en ökad utbildningsnivå ökar arbetslösheten och 

en ökad lönenivå minskar arbetslösheten, ceteris paribus.  

 

Övriga fyra förklaringsvariabler, andelen individer i arbetskraften av populationen, andelen 

utrikesfödda av populationen, ålderssammansättning samt befolkningsmängd per 

kvadratkilometer är svårare att med säkerhet uttala sig om, främst på grund av deras låga 

signifikansnivåer. Dock visar resultaten på att i takt med att arbetskraften ökar så minskar 

arbetslösheten, en högre andel utrikesfödda ökar arbetslösheten, en ökad befolkningstäthet 

minskar arbetslösheten ceteris paribus. Eftersom storleken på samtliga sex ovanstående 

variabler skiljer sig åt mellan Sveriges län har de således en inverkan på att skillnader i 
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arbetslöshet mellan län uppstår. Variabeln ålderssammansättning är det svårt att 

överhuvudtaget uttala sig om eftersom den uppvisar olika effekt på beroendevariabeln.      

 

Trots den höga signifikansen finns det även anledning att ifrågasätta effekterna som 

variablerna utbildningsnivå och lönenivå uppvisar på arbetslöshetsnivån i Sveriges län. 

Sannolikt hade variablerna uppvisat andra effekter om dessa hade specificerats på ett bättre 

sätt. Gällande variabeln ålderssammansättning och flödesvariabeln andelen individer i 

arbetskraften av populationen finns också tveksamheter kring specifikationerna. 

Regressionsmodellen hade möjligtvis kunnat förklara arbetslöshetsnivån i Sveriges län bättre 

om dessa fyra variabler hade utvecklats ytterligare. 

 

Hade observationstiden i studien varit längre hade resultaten möjligen också blivit 

annorlunda. Under den 11 åriga observationstiden utlöstes finanskrisen vilket fick stora 

cykliska effekter på arbetslösheten. Detta kan man tydligt se på tidsdummyvariablerna i 

studien. Om observationstiden varit längre hade konsekvenserna av finanskrisen inte fått lika 

stora effekter på vår data vilket sannolikt hade genererat annorlunda signifikansnivåer samt 

koefficientvärden.  
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7. Förslag till fortsatta studier 
Vårt förslag till vidare studier är att utveckla vår nuvarande regressionsmodell, dels via en 

ökad observationstid givet att indata kan hittas, dels genom att addera eller byta ut variabler.  

 

Rekommendationen är att använda de båda Fixed Effect modellerna som genom en utökad 

observationstid sannolikt skulle generera högre signifikansnivåer och högre förklaringsgrad 

på grund av att effekterna av finanskrisen reduceras. Vidare borde man undersöka vissa av 

variablerna närmare. Förslagsvis skulle lönenivån kunna ändras till att bestå av en viktad real 

medelinkomst för sysselsatta i respektive län. Gällande utbildningsnivån skulle det vara 

intressant att ändra variabeln till att representera andelen individer med minst femårig 

eftergymnasial utbildning. 
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Appendix 

Appendix 1: Rådata 
Nedan presenteras rådata för samtliga variabler som ingår i studien. Datan gäller Sveriges län 

mellan åren 2002-2012. År 2007 övergick Heby kommun från att tillhöra Västmanlands län 

till Uppsalas län. Detta är inte korrigerat för i datamaterialet, vilket betyder att dessa två län 

har ojämförbara siffror mellan åren. Heby är en liten kommun med cirka 13000 invånare. I 

Uppsala län bor det cirka 350 000 invånare och i Västmanlands län cirka 260 000 och denna 

förändring kan därför anses vara marginell. För variablerna faktisk arbetslöshet, förändring i 

antal sysselsatta och andelen individer i arbetskraften av populationen har omräkningar gjorts 

på grund av definitionsförändringar. Dessa omräkningar redovisas utförligt i appendix 2-4. 

 
Faktisk arbetslöshet i procent 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Stockholms län 4,6 5,9 6,3 6,9 6,1 5,6 5,2 6,7 7,2 6,5 6,8 
Uppsala län 5,2 5,9 7,0 7,2 6,7 6,2 7,1 7,6 8,4 6,1 6,3 
Södermanlands län 5,6 5,7 7,0 7,3 6,7 5,3 6,4 8,9 9,4 9 9,5 
Östergötlands län 5,2 7,0 7,7 8,9 7,5 7,4 7,5 9,8 10,5 8,8 9 
Jönköpings län 4,1 4,5 5,3 5,5 5 5,1 4,6 7,4 7,5 6,6 7 
Kronobergs län 3,3 4,5 5,5 6 5,4 4,1 4,7 8,1 7,9 6,9 7,2 
Kalmar län 5,2 6,0 6,3 6,6 7,7 5,5 5,5 9 8,7 8,3 8,5 
Gotlands län 4,8 6,5 6,2 7,4 6,1 6,5 5,8 8,9 7,3 6 6,9 
Blekinge län 6,0 7,1 7,3 8,9 6,6 7,6 5,9 9,2 10,2 9,6 9,4 
Skåne län 6,9 7,7 8,4 8,8 8,4 7 7,6 8,6 8,6 9,1 9,4 
Hallands län 5,2 5,6 6,2 6,3 6,6 5 5,3 6,8 7,3 6,3 6,4 
Västra Götalands län 5,7 6,0 7,1 7,6 6,8 6 6,3 8,9 9 7,6 8 
Värmlands län 6,5 7,8 8,0 8,8 7,5 6,3 6,9 9,5 9 9,5 8,4 
Örebro län 6,9 7,5 8,0 9,3 8,3 7,2 6 10,6 9,7 9,3 9,9 
Västmanlands län 6,9 7,9 8,5 7,8 7,5 7,1 6,9 9,2 10,3 9,3 8,7 
Dalarnas län 5,9 7,1 8,3 8,6 7,2 6 6,2 8,6 8,5 8 7,2 
Gävleborgs län 7,7 9,4 8,8 10,3 8,9 6,5 6,7 10,1 9,5 8,7 10,2 
Västernorrlands län 5,8 6,4 7,4 8,9 7,5 6,5 7 9 11 9,3 9,1 
Jämtlands län 6,6 6,8 6,8 9,1 7 6 7,3 8,7 9,1 7,8 7,1 
Västerbottens län 5,5 6,1 7,1 7,7 8,3 5,8 5,5 8,1 8,8 7,8 7,9 
Norrbottens län 8,4 9,5 9,7 10 8,7 7,8 7,9 9,5 10,2 8,1 7,3 
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Förändring i antalet sysselsatta 

Följande formel har använts för uträkning av värdena i tabellen: 

 

Sysselsättning  år  2− Sysselsättning  år  1
Sysselsättning  år  1  

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Stockholms län -0,58 -1,38 -0,08 1,28 1,63 2,36 3,31 0,66 0,98 2,71 1,35 
Uppsala län 0,00 0,33 -1,13 0,67 -0,60 7,36 2,37 -0,43 -0,43 5,65 0,93 
Södermanlands län 1,18 1,00 -0,08 -1,40 4,77 0,56 0,00 -0,79 -0,88 0,32 1,13 
Östergötlands län 0,46 -1,17 -1,96 1,33 0,73 1,44 1,32 -0,65 -1,06 0,92 1,87 
Jönköpings län 0,73 1,09 0,30 -0,36 1,93 0,89 1,81 -3,91 -2,69 2,83 1,26 
Kronobergs län -0,11 -1,23 -0,11 1,93 4,57 0,75 -2,22 -3,89 0,00 3,15 -0,11 
Kalmar län -0,65 -0,19 0,09 -1,40 1,42 4,75 1,51 -6,30 -0,56 -0,75 0,66 
Gotlands län -1,78 -0,73 -0,73 0,12 6,62 1,38 5,10 -7,12 -1,39 1,06 -2,10 
Blekinge län -0,57 -1,15 -0,87 -0,39 3,08 2,99 0,41 -5,36 0,87 2,02 -1,55 
Skåne län 0,89 0,32 -0,13 1,43 1,81 3,75 2,67 -1,36 1,76 0,42 0,20 
Hallands län 1,63 0,58 0,51 -0,41 4,04 4,86 -1,65 -2,62 0,55 2,68 1,61 
Västra Götalands län 1,17 0,54 -1,17 0,85 2,81 0,96 1,09 -3,18 1,34 3,05 1,13 
Värmlands län -1,77 0,16 -0,65 1,97 0,16 5,47 -1,52 -5,03 1,39 1,53 1,66 
Örebro län -0,85 0,16 -1,96 -0,21 2,24 3,76 -0,83 -4,71 1,52 1,65 -1,39 
Västmanlands län -0,42 -0,25 -0,59 6,11 -3,09 -3,43 2,71 -1,24 -2,75 0,17 1,54 
Dalarnas län 1,41 -0,46 -0,70 0,18 0,86 4,18 0,45 -5,48 0,39 2,57 1,44 
Gävleborgs län -1,04 -1,05 -0,08 0,98 1,29 3,19 -1,85 -1,65 4,40 0,54 -2,97 
Västernorrlands län 0,27 -1,06 -1,25 3,24 0,00 3,78 -5,67 -3,77 -0,09 3,64 -1,08 
Jämtlands län -1,03 1,90 0,00 -0,11 2,38 2,49 0,16 -1,94 -0,66 1,33 -1,80 
Västerbottens län -1,81 -0,17 1,51 0,66 0,98 4,55 -1,79 -3,32 -1,55 4,07 -0,40 
Norrbottens län 0,00 -0,45 -1,08 2,92 5,67 0,25 -2,09 -3,84 -1,33 5,67 -0,85 

 
Andelen individer i arbetskraften av populationen 

Följande formel har använts för uträkning av värdena i tabellen: 

 

Sysselsatta+ Arbetslösa
Totala  populationen  15− 74  år 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Stockholms län 74,92 74,52 74,32 74,45 73,97 73,99 74,65 74,93 74,64 74,76 74,77 

Uppsala län 71,57 71,57 71,14 71,42 69,93 70,97 71,98 70,97 70,11 71,53 71,84 

Södermanland län 67,26 67,23 68,27 67,24 69,57 68,21 68,31 68,79 68,06 67,64 68,48 

Östergötlands län 68,87 68,78 67,53 69,00 67,92 68,22 68,61 69,15 68,29 67,23 68,54 

Jönköpings län 73,66 74,34 75,00 73,85 74,33 74,33 74,43 73,18 70,97 72,07 73,07 
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Kronobergs län 71,36 70,78 70,81 73,48 75,44 74,53 72,52 71,70 71,11 72,37 72,20 

Kalmar län 65,46 65,47 65,03 66,20 67,42 68,88 69,60 67,41 66,86 66,17 66,86 

Gotlands län 69,00 69,61 67,39 68,37 71,69 72,92 76,10 72,75 70,11 69,89 69,52 

Blekinge län 63,94 63,71 62,46 67,45 67,59 69,60 68,41 66,81 67,93 68,77 67,87 

Skåne län 68,30 68,37 68,33 69,23 69,15 69,63 70,80 69,51 69,88 69,99 69,95 

Hallands län 71,87 71,88 72,11 71,40 73,79 74,82 72,93 71,39 71,29 71,96 72,69 

Västra Götalands län 71,86 72,06 71,53 71,18 71,71 71,07 71,36 70,37 70,77 71,39 72,16 

Värmlands län 63,60 64,35 63,24 67,83 66,75 69,20 68,22 66,55 67,04 68,57 69,00 

Örebro län 68,80 68,99 67,58 68,63 68,69 70,01 68,08 67,66 67,50 68,02 67,19 

Västmanlands län 67,59 67,83 67,55 71,25 68,29 68,53 70,05 70,48 68,91 67,86 68,10 

Dalarnas län 68,48 68,88 69,20 69,31 68,57 70,15 70,29 68,00 67,98 69,27 69,89 

Gävleborgs län 65,74 66,30 65,65 67,90 67,55 67,63 66,18 67,31 69,70 69,54 68,70 

Västernorrlands län 66,59 66,36 66,07 69,74 68,49 70,05 66,37 65,30 66,76 68,08 67,45 

Jämtlands län 60,60 62,04 60,89 69,50 69,30 70,04 70,88 70,49 70,20 70,43 68,76 

Västerbottens län 67,12 66,55 68,35 68,93 69,48 70,76 68,92 68,42 67,61 69,53 69,31 

Norrbottens län 62,91 63,33 61,46 66,63 69,04 68,52 67,39 66,03 65,92 68,27 67,20 

 

Andelen utrikesfödda av populationen 

Följande formel har använts för uträkning av värdena i tabellen: 

 

Antalet  utrikesfödda
Total  population  

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Stockholms län 18,12 18,32 18,48 18,72 19,22 19,75 20,22 20,77 21,20 21,74 22,19 

Uppsala län 11,25 11,35 11,44 11,55 11,81 12,16 12,62 13,12 13,59 13,88 14,07 

Södermanlands län 11,98 12,14 12,21 12,37 12,62 13,15 13,70 14,20 14,61 15,02 15,49 

Östergötlands län 9,19 9,41 9,56 9,74 10,13 10,58 11,12 11,71 12,03 12,25 12,57 

Jönköpings län 10,20 10,41 10,55 10,73 11,17 11,70 12,21 12,48 12,71 12,88 13,16 

Kronobergs län 9,51 9,83 10,23 10,46 11,22 12,09 12,80 13,46 13,96 14,34 14,83 

Kalmar län 6,63 6,83 6,99 7,15 7,50 7,84 8,15 8,59 8,83 9,12 9,46 

Gotlands län 3,95 4,03 4,06 4,15 4,26 4,37 4,44 4,60 4,72 4,83 4,97 

Blekinge län 7,47 7,64 7,89 8,21 8,78 9,37 9,91 10,46 10,91 10,97 10,90 

Skåne län 13,77 14,10 14,42 14,78 15,48 16,21 16,86 17,43 17,82 18,09 18,44 

Hallands län 8,72 8,90 9,03 9,11 9,37 9,60 9,86 10,11 10,33 10,47 10,64 

Västra Götalands län 12,35 12,58 12,76 12,97 13,31 13,64 14,04 14,40 14,72 15,02 15,31 

Värmlands län 7,33 7,60 7,81 8,10 8,47 8,80 9,12 9,40 9,67 9,85 10,16 

Örebro län 10,04 10,25 10,39 10,57 11,03 11,37 11,73 12,09 12,40 12,62 13,02 

Västmanlands län 13,92 14,09 14,24 14,41 14,79 15,14 15,52 15,94 16,23 16,49 16,84 

Dalarnas län 6,36 6,56 6,67 6,84 7,22 7,55 7,94 8,39 8,75 8,88 9,21 

Gävleborgs län 6,03 6,28 6,45 6,65 6,99 7,39 7,92 8,47 8,84 9,08 9,51 

Västernorrlands län 5,06 5,29 5,49 5,69 6,05 6,33 6,68 7,07 7,36 7,65 7,98 
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Jämtlands län 4,19 4,37 4,57 4,75 5,09 5,43 5,71 5,94 6,31 6,59 6,91 

Västerbottens län 5,39 5,58 5,81 5,96 6,18 6,46 6,76 7,15 7,56 7,80 8,04 

Norrbottens län 7,52 7,68 7,88 8,06 8,33 8,49 8,65 8,76 9,06 9,23 9,49 

 
 
Utbildningsnivå 

Följande formel har använts för uträkning av värdena i tabellen: 

 

Antal  25− 64  åringar  med  minst  3  år  eftergymnasial  utbildning
Total  population  25− 64  år  

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Stockholms län 23,36 23,92 24,66 25,58 26,30 27,13 27,81 28,40 29,04 29,74 30,28 

Uppsala län 21,52 22,18 22,80 23,65 24,53 24,13 24,62 25,11 25,68 26,22 26,72 

Södermanlands län 11,98 12,52 13,23 14,09 14,73 15,34 15,86 16,23 16,70 17,13 17,49 

Östergötlands län 15,52 16,14 16,94 17,75 18,50 19,23 19,88 20,51 21,14 21,71 22,29 

Jönköpings län 12,19 12,67 13,35 14,21 14,84 15,49 16,04 16,53 17,11 17,64 18,16 

Kronobergs län 13,30 14,01 14,89 15,94 16,56 17,16 17,85 18,47 18,98 19,46 19,86 

Kalmar län 11,84 12,34 13,06 13,96 14,60 15,24 15,72 16,24 16,71 17,19 17,63 

Gotlands län 13,59 13,97 14,86 15,55 16,14 16,67 17,18 17,63 18,17 18,65 19,02 

Blekinge län 13,85 14,53 15,29 16,26 16,83 17,67 18,28 18,76 19,33 19,72 19,96 

Skåne län 17,28 17,99 18,86 19,96 20,75 21,57 22,24 22,83 23,32 23,91 24,36 

Hallands län 14,18 14,86 15,70 16,70 17,40 18,08 18,62 19,18 19,78 20,38 20,88 

Västra Götalands län 16,51 17,20 18,05 19,07 19,74 20,45 21,09 21,68 22,24 22,87 23,45 

Värmlands län 12,70 13,30 14,09 14,96 15,57 16,28 16,78 17,36 17,86 18,44 18,83 

Örebro län 13,36 13,96 14,70 15,58 16,26 16,91 17,52 18,02 18,51 19,06 19,64 

Västmanlands län 13,26 13,86 14,68 15,60 15,79 17,26 17,79 18,25 18,69 19,18 19,58 

Dalarnas län 11,65 12,29 12,98 13,71 14,16 14,69 15,20 15,71 16,13 16,51 16,95 

Gävleborgs län 11,00 11,58 12,23 13,09 13,64 14,20 14,74 15,26 15,65 16,12 16,56 

Västernorrlands län 12,98 13,59 14,35 15,19 15,86 16,44 16,99 17,41 17,78 18,18 18,62 

Jämtlands län 14,10 14,56 15,29 16,03 16,70 17,33 17,97 18,47 18,86 19,22 19,70 

Västerbottens län 17,76 18,53 19,61 20,76 21,40 22,01 22,53 23,06 23,61 24,15 24,56 

Norrbottens län 13,66 14,26 15,20 16,21 16,87 17,35 17,82 18,20 18,59 19,06 19,45 

 
 

 

 

 

 

 



 49 

Ålderssammansättning 

Följande formel har använts för uträkning av värdena i tabellen: 

 

Antal  15− 24  åringar
Totala  populationen  

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Stockholms län 11,01 11,16 11,32 11,52 11,79 12,11 12,32 12,46 12,48 12,34 12,15 

Uppsala län 13,24 13,45 13,70 13,95 14,34 14,60 14,75 15,04 14,96 14,71 14,49 

Södermanlands län 11,36 11,56 11,81 12,13 12,45 12,70 12,91 12,92 12,90 12,78 12,56 

Östergötlands län 12,56 12,83 13,06 13,30 13,57 13,92 14,15 14,39 14,39 14,20 13,97 

Jönköpings län 12,16 12,40 12,59 12,93 13,36 13,72 14,01 14,09 13,97 13,75 13,52 

Kronobergs län 12,60 12,88 12,96 13,14 13,40 13,60 13,75 13,82 13,80 13,59 13,37 

Kalmar län 11,55 11,90 12,15 12,60 12,90 13,17 13,32 13,39 13,29 13,13 12,84 

Gotlands län 12,09 12,52 12,89 13,47 13,56 13,69 13,80 14,00 13,95 13,66 13,31 

Blekinge län 11,46 11,54 11,70 11,93 12,23 12,38 12,48 12,57 12,69 12,56 12,34 

Skåne län 11,91 12,14 12,33 12,58 12,82 13,05 13,20 13,29 13,27 13,08 12,85 

Hallands län 11,69 11,93 12,13 12,44 12,73 12,98 13,24 13,41 13,35 13,11 12,84 

Västra Götalands län 11,90 12,13 12,35 12,63 12,95 13,23 13,45 13,54 13,45 13,26 13,03 

Värmlands län 11,37 11,71 11,97 12,26 12,60 12,92 13,14 13,25 13,27 13,09 12,93 

Örebro län 11,95 12,20 12,42 12,69 13,00 13,23 13,36 13,57 13,58 13,46 13,33 

Västmanlands län 11,39 11,64 11,92 12,31 12,65 12,93 13,18 13,34 13,30 13,15 12,92 

Dalarnas län 11,54 11,79 12,05 12,33 12,68 12,96 13,14 13,18 13,10 12,89 12,52 

Gävleborgs län 11,06 11,36 11,72 12,06 12,39 12,70 12,92 13,02 13,05 12,88 12,64 

Västernorrlands län 11,05 11,19 11,41 11,66 12,03 12,18 12,30 12,43 12,42 12,26 12,05 

Jämtlands län 11,59 11,81 12,03 12,46 12,75 12,92 13,04 13,20 13,13 12,83 12,56 

Västerbottens län 13,57 13,85 14,13 14,42 14,60 14,73 14,74 14,80 14,75 14,54 14,37 

Norrbottens län 11,70 11,94 12,24 12,51 12,81 12,98 13,16 13,32 13,21 13,16 12,98 

 
Befolkningsmängd per kvadratkilometer 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Stockholms län 283,8 285,4 287,3 289,9 294,2 299 303,9 309,7 315,1 320,5 325,9 

Uppsala län 42,4 42,7 43 43,3 39 39,4 39,9 40,4 40,9 41,3 41,7 

Södermanlands län 42,4 42,7 42,8 42,9 43,1 43,5 43,8 44,1 44,4 44,9 45,2 

Östergötlands län 39 39,1 39,2 39,3 39,4 39,7 39,9 40,3 40,5 40,9 41,1 

Jönköpings län 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 31,8 31,9 32 32,1 32,4 32,4 

Kronobergs län 20,9 21 21,1 21,1 21,2 21,3 21,5 21,6 21,7 21,9 22 

Kalmar län 20,9 20,9 20,9 20,9 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,9 20,9 

Gotlands län 18,2 18,3 18,3 18,2 18,2 18,1 18,1 18,2 18,2 18,3 18,2 

Blekinge län 50,9 50,9 51 51,1 51,4 51,5 51,7 51,8 52 52,2 51,9 

Skåne län 103,8 104,5 105,2 106 107,3 108,7 110,1 111,6 112,7 114,2 115,1 

Hallands län 51 51,5 52 52,3 52,9 53,4 53,8 54,3 54,8 55,6 56 
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Västra Götalands län 63 63,2 63,5 63,8 64,2 64,6 65 65,5 66 66,8 67,2 

Värmlands län 15,5 15,6 15,6 15,5 15,5 15,6 15,5 15,5 15,5 15,6 15,5 

Örebro län 32 32,1 32,1 32,1 32,2 32,3 32,5 32,6 32,8 33,1 33,2 

Västmanlands län 41 41,2 41,3 41,4 48,3 48,4 48,6 48,9 49,1 49,7 50 

Dalarnas län 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 

Gävleborgs län 15,2 15,2 15,2 15,2 15,1 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

Västernorrlands län 11,3 11,3 11,3 11,2 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 

Jämtlands län 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 

Västerbottens län 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Norrbottens län 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 

 
Lönenivå 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Stockholms län 250 252,6 258,1 266,2 275,4 288,1 299 298 303,5 313,9 321,7 

Uppsala län 217,1 222,3 227 232,2 239,9 248 256,4 256,7 259,6 269,8 277,4 

Södermanlands län 209,3 215,1 220,5 226,7 234 243,2 251,5 249,8 254 262,5 268,2 

Östergötlands län 206,9 211,9 216,2 221,9 228,2 236,8 245 246 249,8 259,1 265,7 

Jönköpings län 211,5 217,5 223,2 230,4 236,8 246,1 254,1 252,5 256,8 266,6 273,2 

Kronobergs län 207,4 213,2 219 226,8 234,2 242,1 249,5 249,4 252,3 261,6 267,6 

Kalmar län 201,9 208,6 213,5 219,3 225 234,1 243,3 243,5 248,2 256,9 262,2 

Gotlands län 187,1 193,4 198 202,2 209,3 218,7 226,9 230,3 234,2 241 246,3 

Blekinge län 208,1 214,7 219,5 226,4 233,1 241,1 247,6 246,5 248,7 257 264,9 

Skåne län 202,8 208,2 212,5 218,4 225,2 233,6 240,4 240,5 243,8 252,7 258,9 

Hallands län 213,7 220,7 227,5 236,7 244,1 254,7 264,5 265,5 271,4 282,2 290,3 

Västra Götalands län 213,8 220 225,5 232,7 239,4 249,1 257,7 256,2 259,8 269,6 277,3 

Värmlands län 201 207,9 213,1 218,8 224,2 231,3 238 237,8 241,4 250,2 256,2 

Örebro län 206,8 212,1 216,6 222,8 229,2 238 246,5 246,5 249,6 258,8 265,6 

Västmanlands län 213,8 219,6 224,4 230,2 236,4 247,7 256,5 256,2 259,1 269,2 277 

Dalarnas län 205,8 212,8 218,1 224 229,5 238,3 246 248 250,5 258,9 266,9 

Gävleborgs län 206,3 213,2 218,4 224,5 230,7 239,3 247,4 246,9 252,3 260,7 265,9 

Västernorrlands län 214,1 220,6 226 232,6 238,7 246,9 255,7 257,2 260 268,4 276,2 

Jämtlands län 200 206,3 211,6 217,5 223,2 231,2 238,3 240,3 242,8 249,5 256,5 

Västerbottens län 201 206,4 211,7 218,2 224 234,4 243,2 245 248,9 257,5 265,5 

Norrbottens län 207,3 213,9 219,1 225,6 233,6 243,6 253,3 255,8 263 272,3 282,1 
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Appendix 2: Uträkning faktisk arbetslöshet 
 Arbetslöshet med nuvarande definition Arbetslöshet med tidigare definition     

 
 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Pålägg 2002 2003 2004 

Stockholm 6,9 6,1 5,6 5,3 5 4,3 1,33 3,28 4,57 4,93 
Uppsala 7,2 6,7 6,2 5,4 4,7 3,9 2,03 3,15 3,90 5,00 

Södermanland 7,3 6,7 5,3 6,1 5,6 4 1,20 4,37 4,48 5,85 
Östergötlands 8,9 7,5 7,4 7,1 5,8 6,1 1,60 3,57 5,40 6,12 

Jönköpings 5,5 5 5,1 4,2 3,7 3,7 1,33 2,73 3,16 4,01 
Kronobergs 6 5,4 4,1 5,1 4,6 3,2 0,87 2,48 3,60 4,68 

Kalmar 6,6 7,7 5,5 5,3 5,2 4,1 1,73 3,48 4,28 4,54 
Gotland 7,4 6,1 6,5 5,9 5 5,5 1,20 3,56 5,28 4,98 
Blekinge 8,9 6,6 7,6 7,1 5,2 5,4 1,80 4,20 5,32 5,49 

Skåne 8,8 8,4 7 6,7 6 5,2 2,10 4,80 5,61 6,33 
Hallands 6,3 6,6 5 5 4,8 3,9 1,40 3,80 4,18 4,84 

Västra Götalands 7,6 6,8 6 5,6 4,9 4,4 1,83 3,90 4,21 5,27 
Värmland 8,8 7,5 6,3 6,7 5,6 4,8 1,83 4,69 5,96 6,22 

Örebro 9,3 8,3 7,2 7,4 5,9 5,6 1,97 4,92 5,56 6,02 
Västmanland 7,8 7,5 7,1 6 5,6 4,6 2,07 4,85 5,86 6,42 

Dalarna 8,6 7,2 6 6,4 5,6 4,9 1,63 4,31 5,48 6,65 
Gävleborg 10,3 8,9 6,5 7,9 7 5,3 1,83 5,89 7,52 6,96 

Västernorrland 8,9 7,5 6,5 6,6 6,3 4,8 1,73 4,05 4,68 5,64 
Jämtland 9,1 7 6 6,5 5,3 4,6 1,90 4,69 4,92 4,92 

Västerbotten 7,7 8,3 5,8 5,6 6,2 4,4 1,87 3,66 4,22 5,22 
Norrbotten 10 8,7 7,8 7,4 6,5 6,1 2,17 6,21 7,35 7,50 

 
Ovanstående tabell sammanfattar vad vi har gjort för att ta fram värden för den faktiska 

arbetslösheten för åren 2002-2004, där data ursprungligen endast fanns framtagen enligt den 

gamla definitionen. I det första steget så räknade vi ut den genomsnittliga skillnaden mellan 

definitionerna för åren 2005-2007 för varje län. Dessa år användes då det var de enda åren där 

data för de båda definitionerna fanns tillgänglig. Genom denna metod fick vi då fram en 

påläggsats som sedan adderades med procentsatsen i arbetslöshet enligt den gamla 

definitionen för åren 2002-2004. Denna metod anses lämpligast eftersom differenserna är så 

pass små. Sammanfattningsvis så utgörs värdena för varje län som vi använt i vår modell av 

påläggssatsen i tabellen ovan adderat med arbetslösheten för 2002-2004 som syns längst till 

höger i tabellen.  

Förtydligande av uträkningen: !,!!!,! ! !,!!! !(!,!!!,!)
!

= 1,33 à 1,33 + 3,28 = 4,61 

Ovanstående räkneexempel gäller för Stockholms län år 2002. Samma procedur har 

genomförts för samtliga län år 2002-2004.  
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Appendix 3: Uträkning sysselsättning 
 
 Sysselsatta nuvarande definition Sysselsatta tidigare definition      

 
 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Pålägg 2001 2002 2003 2004 

Stockholms län 972,6 988,5 1011,8 953,6 969 992 19,433 960,8 955,1 941,7 940,9 

Uppsala län 150,3 149,4 160,4 148 147,3 155,8 3,000 147,5 147,5 148 146,3 

Södermanlands län 119,5 125,2 125,9 118,6 123 123 2,000 116,7 118,1 119,3 119,2 

Östergötlands län 192,7 194,1 196,9 186,5 190,6 192,9 4,567 190,8 191,7 189,4 185,6 

Jönköpings län 166,2 169,4 170,9 163,4 164,8 166,6 3,900 159,4 160,6 162,4 162,9 

Kronobergs län 89,8 93,9 94,6 86,6 91 92,9 2,600 86,8 86,7 85,6 85,5 

Kalmar län 105,9 107,4 112,5 104,1 104,7 110,4 2,200 106 105,3 105,1 105,2 

Gotlands län 27,2 29 29,4 26,7 28,7 28,8 0,467 27,6 27,1 26,9 26,7 

Blekinge län 68,2 70,3 72,4 67,1 68,9 70,8 1,367 68,9 68,5 67,7 67,1 

Skåne län 542,7 552,5 573,2 527,5 540,7 562,2 12,667 516,7 521,4 523,1 522,4 

Hallands län 138,5 144,1 151,1 136,1 140,4 147,4 3,267 132,1 134,3 135,1 135,8 

Västra Götalands län 739,3 760,1 767,4 722,8 739,9 747,4 18,900 710,4 718,9 722,9 714,2 

Värmlands län 124,2 124,4 131,2 121,7 122,9 127,4 2,600 122 119,8 120 119,2 

Örebro län 125 127,8 132,6 123,6 126,5 129,4 1,967 126,7 125,6 125,8 123,3 

Västmanlands län 126,2 122,3 118,1 123,8 119,6 116,2 2,333 118,1 117,6 117,3 116,6 

Dalarnas län 128 129,1 134,5 125,3 127,1 130,9 2,767 124,7 126,5 125,9 125 

Gävleborgs län 123,9 125,5 129,5 123,7 124 127,9 1,100 124,3 123 121,7 121,6 

Västernorrlands län 113,8 113,8 118,1 112,7 112,1 116,3 1,533 111 111,3 110,1 108,7 

Jämtlands län 58,8 60,2 61,7 57,8 59,5 60,8 0,867 57,5 56,9 58 58 

Västerbottens län 121,9 123,1 128,7 120,9 122,1 127,1 1,200 120,5 118,3 118,1 119,9 

Norrbottens län 112,9 119,3 119,6 112,1 117,7 118,4 1,200 110,2 110,2 109,7 108,5 

 
Ovanstående tabell sammanfattar vad vi har gjort för att korrigera för antalet sysselsatta 

gällande åren 2002-2004. På liknande sätt som när vi korrigerade för arbetslöshetsnivån så har 

vi räknat ut den genomsnittliga skillnaden i antalet sysselsatta mellan definitionerna för åren 

2005-2007. Under dessa år finns, som för arbetslösheten, data för båda definitionerna. Denna 

genomsnittliga differens (nämns som påläggssats i tabellen ovan) har sedan adderats på 

sysselsättningsantalet för åren 2001-2004 för att göra data jämförbar. Även här anses detta 

vara den lämpligaste metoden eftersom differenserna är så pass små. 

 

Förtydligande av uträkningen: !"#,!!!"#,! ! !"",!!!"! !(!"!!,!!!!")
!

= 19,433 à 19,433 + 

960,8 = 980,233 

Ovanstående räkneexempel gäller för Stockholms län år 2001. Samma procedur har 

genomförts för samtliga län år 2001-2004. Sedan har värdena använts i formeln ovan för att 

räkna fram förändring i antalet sysselsatta.  
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Appendix 4: Uträkning andelen arbetskraft 
 
 Arbetskraft nuvarande definition Arbetskraft tidigare definition     

   
 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Differens 

(genomsnitt) 
2002 2003 2004 

Stockholm 74,45 73,97 73,99 81,04 81,42 81,28 7,11 82,03 81,63 81,42 

Uppsala 71,42 69,93 70,97 77,46 75,86 77,02 6,01 77,59 77,58 77,15 

Södermanland 67,24 69,57 68,21 77,82 78,45 76,95 9,40 76,66 76,63 77,67 

Östergötland 69,00 67,92 68,22 76,11 76,75 76,85 8,19 77,05 76,97 75,72 

Jönköping 73,85 74,33 74,33 83,18 82,23 83,14 8,68 82,34 83,02 83,68 

Kronoberg 73,48 75,44 74,53 80,78 83,54 82,96 7,94 79,30 78,72 78,75 

Kalmar 66,20 67,42 68,88 76,80 76,63 78,74 9,89 75,35 75,36 74,92 

Gotland 68,37 71,69 72,92 75,73 78,65 80,05 7,15 76,15 76,76 74,54 

Bleking 67,45 67,59 69,60 76,48 77,65 79,15 9,55 73,48 73,26 72,01 

Skåne 69,23 69,15 69,63 76,54 76,54 77,47 7,51 75,81 75,88 75,84 

Halland 71,40 73,79 74,82 81,14 82,22 83,28 8,87 80,74 80,76 80,99 

Västra Götaland 71,18 71,71 71,07 78,93 78,70 79,42 7,70 79,55 79,75 79,22 

Värmland 67,83 66,75 69,20 75,90 76,66 78,15 8,98 72,58 73,33 72,22 

Örebro 68,63 68,69 70,01 76,62 76,25 77,81 7,78 76,58 76,77 75,36 

Västmanland 71,25 68,29 68,53 79,02 76,45 76,22 7,87 75,46 75,70 75,42 

Dalarna 69,31 68,57 70,15 76,85 78,21 78,37 8,47 76,95 77,35 77,67 

Gävleborg 67,90 67,55 67,63 76,66 76,61 78,32 9,50 75,24 75,81 75,16 

Västernorrland 69,74 68,49 70,05 78,43 78,58 79,54 9,43 76,02 75,79 75,49 

Jämtland 69,50 69,30 70,04 78,33 78,50 80,43 9,47 70,07 71,51 70,36 

Västerbotten 68,93 69,48 70,76 77,12 77,26 79,17 8,13 75,25 74,68 76,48 

Norrbotten 66,63 69,04 68,52 75,92 77,62 77,50 8,95 71,87 72,28 70,41 

 
I ovanstående tabell sammanfattas återigen vad vi har gjort för att korrigera data under 

perioden 2002-2004. Precis som i tidigare fall så har vi räknat ut en genomsnittlig differens 

för åren 2005-2007 mellan den nya och gamla definitionen. Denna differens har sedan 

subtraherats från den ursprungliga data för åren 2002-2004 som synes till höger i tabellen. 

Genom denna metod har vi då fått jämförbara siffror för åren 2002-2004 gentemot övriga år. 

 

Förtydligande av uträkningen: !",!"!!",!" ! !",!"!!",!" !(!",!"!!",!!)
!

= 7,11 à 82,03 – 

7,11 = 74,92 

Ovanstående räkneexempel gäller för Stockholms län år 2002. Samma procedur har 

genomförts för samtliga län år 2002-2004.  
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Appendix 5: Fullständiga resultat 
 
Pooled OLS 
Dependent Variable: ARBHET   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/25/14   Time: 11:06   
Sample: 2002 2012   
Periods included: 11   
Cross-sections included: 21   
Total panel (balanced) observations: 231  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.213001 0.023468 9.076233 0.0000 

SYSS -0.075514 0.035783 -2.110326 0.0359 
ARBKR -0.279965 0.037574 -7.451130 0.0000 
UTRFO 0.092909 0.033187 2.799528 0.0056 

HOGUTB 0.097892 0.050916 1.922628 0.0558 
ALDER -0.131543 0.182410 -0.721138 0.4716 

BEFOLK -9.38E-05 3.29E-05 -2.854927 0.0047 
MEDINK 0.000205 4.91E-05 4.179448 0.0000 

     
     R-squared 0.400025     Mean dependent var 0.073910 

Adjusted R-squared 0.381192     S.D. dependent var 0.014981 
S.E. of regression 0.011785     Akaike info criterion -6.010006 
Sum squared resid 0.030970     Schwarz criterion -5.890788 
Log likelihood 702.1557     Hannan-Quinn criter. -5.961921 
F-statistic 21.24030     Durbin-Watson stat 1.181156 
Prob(F-statistic) 0.000000    
  
REM utan tidsdummyvariabler 
Dependent Variable: ARBHET   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 04/25/14   Time: 11:11   
Sample: 2002 2012   
Periods included: 11   
Cross-sections included: 21   
Total panel (balanced) observations: 231  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.137307 0.024763 5.544959 0.0000 

SYSS -0.102870 0.026745 -3.846356 0.0002 
ARBKR -0.154444 0.036534 -4.227383 0.0000 
UTRFO 0.142146 0.048838 2.910572 0.0040 

HOGUTB 0.209315 0.063933 3.273987 0.0012 
ALDER -0.168292 0.181051 -0.929527 0.3536 

BEFOLK -0.000166 3.84E-05 -4.332551 0.0000 
MEDINK 8.73E-05 5.78E-05 1.508752 0.1328 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.004952 0.2506 

Idiosyncratic random 0.008563 0.7494 
     
      Weighted Statistics   
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     R-squared 0.338855     Mean dependent var 0.034172 
Adjusted R-squared 0.318101     S.D. dependent var 0.012500 
S.E. of regression 0.010322     Sum squared resid 0.023759 
F-statistic 16.32764     Durbin-Watson stat 1.349550 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.317571     Mean dependent var 0.073910 

Sum squared resid 0.035226     Durbin-Watson stat 0.910228 
 
REGION EFFECT 
 1  0.001004 
 2 -0.014159 
 3 -0.001160 
 4  0.002911 
 5 -0.006652 
 6 -0.011623 
 7 -0.001443 
 8  0.002687 
 9  0.003515 
 10  0.004316 
 11 -0.004849 
 12 -0.004007 
 13  0.003283 
 14  0.006220 
 15  0.001288 
 16  0.003843 
 17  0.013802 
 18  0.003218 
 19  0.000157 
 20 -0.007484 
 21  0.005134 
 
REM med tidsdummyvariabler 
Dependent Variable: ARBHET   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 04/25/14   Time: 11:15   
Sample: 2002 2012   
Periods included: 11   
Cross-sections included: 21   
Total panel (balanced) observations: 231  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.317269 0.042467 7.471001 0.0000 

SYSS -0.027479 0.025054 -1.096807 0.2740 
ARBKR -0.072102 0.028695 -2.512751 0.0127 
UTRFO 0.131009 0.047655 2.749111 0.0065 

HOGUTB 0.151621 0.066416 2.282908 0.0234 
ALDER -0.831722 0.226539 -3.671421 0.0003 

BEFOLK -8.85E-05 4.54E-05 -1.948336 0.0527 
MEDINK -0.000513 0.000124 -4.127504 0.0001 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.005278 0.4322 

Period fixed (dummy variables)  
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Idiosyncratic random 0.006050 0.5678 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.744806     Mean dependent var 0.073910 

Adjusted R-squared 0.724438     S.D. dependent var 0.012123 
S.E. of regression 0.006364     Sum squared resid 0.008626 
F-statistic 36.56820     Durbin-Watson stat 1.388891 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.657819     Mean dependent var 0.073910 

Sum squared resid 0.017663     Durbin-Watson stat 0.678252 
     
      

REGION EFFECT 
 1  0.002607 
 2 -0.002492 
 3 -0.004623 
 4  0.007402 
 5 -0.006701 
 6 -0.011811 
 7 -0.004165 
 8 -0.006410 
 9 -0.000247 
 10 -0.003199 
 11 -0.003259 
 12 -0.002851 
 13 -0.000733 
 14  0.007001 
 15  0.003102 
 16  0.001299 
 17  0.012379 
 18  0.003734 
 19 -0.003933 
 20  0.001644 
 21  0.011256 
 
Årseffekt i REM modell 
    2002-01-01 -0.034419 

2003-01-01 -0.021328 
2004-01-01 -0.012781 
2005-01-01  0.000264 
2006-01-01 -0.003018 
2007-01-01 -0.006655 
2008-01-01 -0.002307 
2009-01-01  0.020332 
2010-01-01  0.023865 
2011-01-01  0.017605 
2012-01-01  0.018443 

 
FEM utan tidsdummyvariabler 
Dependent Variable: ARBHET   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/25/14   Time: 11:22   
Sample: 2002 2012   
Periods included: 11   
Cross-sections included: 21   
Total panel (balanced) observations: 231  
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.183481 0.035556 5.160307 0.0000 

SYSS -0.113807 0.027369 -4.158192 0.0000 
ARBKR -0.081003 0.042687 -1.897600 0.0592 
UTRFO 0.196891 0.167941 1.172378 0.2424 

HOGUTB 1.541343 0.207000 7.446098 0.0000 
ALDER -0.323035 0.225615 -1.431801 0.1537 

BEFOLK -0.000334 0.000190 -1.754914 0.0808 
MEDINK -0.001221 0.000158 -7.725852 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.711610     Mean dependent var 0.073910 

Adjusted R-squared 0.673253     S.D. dependent var 0.014981 
S.E. of regression 0.008563     Akaike info criterion -6.569420 
Sum squared resid 0.014886     Schwarz criterion -6.152157 
Log likelihood 786.7680     Hannan-Quinn criter. -6.401123 
F-statistic 18.55214     Durbin-Watson stat 1.445170 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Region 
 1 -0.028577 
 2 -0.095785 
 3  0.034637 
 4 -0.016883 
 5  0.024542 
 6 -0.010365 
 7  0.026521 
 8 -0.009162 
 9  0.010991 

 10 -0.042937 
 11  0.010411 
 12 -0.028400 
 13  0.012608 
 14  0.016908 
 15  0.021015 
 16  0.040207 
 17  0.062595 
 18  0.031015 
 19 -0.007267 
 20 -0.070860 
 21  0.018786 

 
FEM med tidsdummyvariabler 
Dependent Variable: ARBHET   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/25/14   Time: 11:29   
Sample: 2002 2012   
Periods included: 11   
Cross-sections included: 21   
Total panel (balanced) observations: 231  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.138325 0.098364 1.406251 0.1613 
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SYSS -0.046891 0.025710 -1.823816 0.0697 
ARBKR -0.014715 0.032638 -0.450838 0.6526 
UTRFO 0.330613 0.156341 2.114697 0.0357 

HOGUTB 0.305123 0.214234 1.424249 0.1560 
ALDER 0.184733 0.386400 0.478086 0.6331 

BEFOLK -0.000172 0.000176 -0.975877 0.3303 
MEDINK -0.000664 0.000241 -2.756695 0.0064 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.863165     Mean dependent var 0.073910 

Adjusted R-squared 0.836933     S.D. dependent var 0.014981 
S.E. of regression 0.006050     Akaike info criterion -7.228380 
Sum squared resid 0.007063     Schwarz criterion -6.662095 
Log likelihood 872.8779     Hannan-Quinn criter. -6.999978 
F-statistic 32.90437     Durbin-Watson stat 1.554378 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

REGION EFFECT 
 1  0.005421 
 2 -0.031316 
 3 -0.001061 
 4 -0.002831 
 5 -0.013640 
 6 -0.023922 
 7  0.004301 
 8 -0.004430 
 9  0.011456 

 10 -0.014983 
 11  0.000555 
 12 -0.012268 
 13  0.005626 
 14  0.005467 
 15 -0.000661 
 16  0.011924 
 17  0.028919 
 18  0.023686 
 19  0.005573 
 20 -0.016005 
 21  0.018188 

 
Årseffekt i FEM modell 

2002-01-01 -0.020211 
2003-01-01 -0.010152 
2004-01-01 -0.004591 
2005-01-01  0.003761 
2006-01-01 -0.003196 
2007-01-01 -0.009915 
2008-01-01 -0.008041 
2009-01-01  0.011653 
2010-01-01  0.015468 
2011-01-01  0.011323 
2012-01-01  0.013902 
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Appendix 6: Test för årsdummyvariabler samt länsvariabler 
 
Länsvariabler för Fixed Effect Model utan tidsdummyvariabler 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 10.966354 (20,203) 0.0000 

Cross-section Chi-square 169.224622 20 0.0000 
     
      

Länsvariabler samt årsvariabler för Fixed Effect Model med tidsdummyvariabler  
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section and period fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 10.633351 (20,193) 0.0000 

Cross-section Chi-square 171.596616 20 0.0000 
Period F 21.376308 (10,193) 0.0000 
Period Chi-square 172.219907 10 0.0000 
Cross-Section/Period F 21.774724 (30,193) 0.0000 
Cross-Section/Period Chi-square 341.444529 30 0.0000 

     
      

Årsvariabler för Random Effect Model med tidsdummyvariabler 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test period fixed effects   

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Period F 32.569842 (10,213) 0.0000 
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Appendix 7: VIF-test 
 
Variance Inflation Factors  
Date: 05/21/14   Time: 16:57  
Sample: 1 231   
Included observations: 231  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  0.000551  916.0583  NA 

SYSS  0.001280  1.155148  1.123114 
ARBKR  0.001412  1130.126  1.906754 
UTRFO  0.001101  22.72184  2.802563 

HOGUTB  0.002592  143.9040  6.167452 
ALDER  0.033273  920.7191  4.061607 

BEFOLK  1.08E-09  10.60202  7.024510 
MEDINK  2.41E-09  232.6057  2.176257 
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Appendix 8: White period standard error and covariance 
 
Dependent Variable: ARBHET   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/06/14   Time: 09:39   
Sample: 2002 2012   
Periods included: 11   
Cross-sections included: 21   
Total panel (balanced) observations: 231  
White period standard errors & covariance (d.f. corrected) 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.183481 0.050574 3.627955 0.0004 

SYSS -0.113807 0.029309 -3.883014 0.0001 
ARBKR -0.081003 0.047829 -1.693610 0.0919 
UTRFO 0.196891 0.237753 0.828131 0.4086 

HOGUTB 1.541343 0.313851 4.911062 0.0000 
ALDER -0.323035 0.315587 -1.023601 0.3072 

BEFOLK -0.000334 0.000253 -1.316984 0.1893 
MEDINK -0.001221 0.000259 -4.705850 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.711610     Mean dependent var 0.073910 

Adjusted R-squared 0.673253     S.D. dependent var 0.014981 
S.E. of regression 0.008563     Akaike info criterion -6.569420 
Sum squared resid 0.014886     Schwarz criterion -6.152157 
Log likelihood 786.7680     Hannan-Quinn criter. -6.401123 
F-statistic 18.55214     Durbin-Watson stat 1.494337 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 
 
 
Dependent Variable: ARBHET   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/06/14   Time: 09:36   
Sample: 2002 2012   
Periods included: 11   
Cross-sections included: 21   
Total panel (balanced) observations: 231  
White period standard errors & covariance (d.f. corrected) 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.138325 0.170628 0.810679 0.4185 

SYSS -0.046891 0.021032 -2.229512 0.0269 
ARBKR -0.014715 0.047212 -0.311667 0.7556 
UTRFO 0.330613 0.183722 1.799533 0.0735 

HOGUTB 0.305123 0.322361 0.946526 0.3451 
ALDER 0.184733 0.568232 0.325100 0.7455 

BEFOLK -0.000172 0.000195 -0.880350 0.3798 
MEDINK -0.000664 0.000446 -1.490271 0.1378 
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      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.863165     Mean dependent var 0.073910 

Adjusted R-squared 0.836933     S.D. dependent var 0.014981 
S.E. of regression 0.006050     Akaike info criterion -7.228380 
Sum squared resid 0.007063     Schwarz criterion -6.662095 
Log likelihood 872.8779     Hannan-Quinn criter. -6.999978 
F-statistic 32.90437     Durbin-Watson stat 1.554378 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 
    
 
 
 
 
 


