
 
 

LIU-IEI-FIL-A--14/01807--SE 
 
 
 
 

Friskolereformens effekt på arbetslöshet, 
inkomst och företagande på kommunal nivå 

 
– En ekonometrisk analys av ökade elevandelarna i fristående gymnasieskola 

 

 

The effects on the municipal unemployment, income and enterprise  
due to the independent school reform 

 
-An econometric analysis of the increase in the student shares at independent high schools 

 

 

 

 
 

 

Charlotta Franklin 
Frida Andersson 

 
Handledare: 

Thomas Sonesson 
 
 

 
Vårterminen 2014 
Masteruppsats i nationalekonomi 
Filosofiska fakulteten 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling  
Linköpings Universitet   



 
 

Sammanfattning  

Tidigare forskning har kunnat visa signifikanta förbättringar i betygen för elever inom de 

kommuner som har en större andel av sina elever i fristående skola. Utifrån de resultaten 

driver vi tesen att högre betyg är en följd av en ökad kunskapsnivå och att denna ökade 

kunskapsnivå borde leda till effekter i hela kommunen. I denna uppsats analyseras hur 

arbetslöshet, inkomst och egenföretagande i Sveriges kommuner har påverkats av den 

ökade konkurrensen på skolmarknaden. Vår hypotes är att en högre andel elever i 

fristående gymnasieskola sänker arbetslösheten och höjer inkomstnivån. Vi undersöker 

även elevandelarnas effekt på andelen egenföretagare i kommunen.    

   

Effekterna söks i en ekonometrisk paneldataanalys där 284 av Sveriges kommuner följs 

över en tidsperiod om drygt 20 år. I modellerna skattas andelar av arbetslöshet, inkomst 

och egenföretagare mot andelen elever i fristående gymnasieskola i föregående perioder 

med hjälp av en Fixed Effect Model.  

 

Vi finner ett negativt samband mellan elevandelen och arbetslöshet och en positiv 

påverkan på inkomst av andelen elever. Effekterna på inkomsten är svagare än de är på 

arbetslösheten, och styrkan i effekterna skiljer sig beroende på vilken fördröjning vi antar i 

modellen. Effekten på egenföretagande varierar i skattningarna i olika riktningar beroende 

på vilka förklaringsvariabler vi inkluderar utöver elevandelar från olika perioder. Genom 

våra regressioner finner vi förklarande samband men vi har svårigheter att bevisa en 

rådande kausalitet.  

 

 

 

  



 
 

Abstract 

Previous research has shown significant improvements in grades for the students in 

municipalities that have a larger percentage of their students in independent schools. 

Based on these results, we run the hypothesis that higher grades are a result of an 

increased level of knowledge and that this increased level of knowledge should lead to 

effects in the entire municipality. This paper analyses how unemployment, median income 

and enterprise in Sweden's municipalities have been affected by the increased competition 

in the school market. Our hypothesis is that a higher share of students in independent high 

school lowers unemployment and raises incomes. We also examine the effect on the rate of 

enterprise in the municipality due to the share of students.  

 

The effects have been searched in an econometric panel data analysis in which 284 of 

Swedish municipalities are followed over a period of 20 years. The models are estimated 

with percentages of unemployment, income and enterprise compared with the percentage 

of students in independent high schools in previous periods using a Fixed Effect Model. 

 

We find a negative relation between the students and the percentage of unemployment and 

a positive relation between income and the proportion of students. The impact on earnings 

is weaker than it is on unemployment and the effects vary depending on the delay we 

assume in the model. The effect on enterprise varies in estimates with different directions 

depending on the explanatory variables we include in addition to student shares from 

different periods. Through our regressions we find connecting relationships but we have 

difficulties in proving an existing causality.  

  



 
 

Förord 

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till vår handledare Thomas Sonesson som under 

uppsatsens gång förutom att bistå med vägledande kunskaper och idéer även varit ett starkt 

stöd.  

 

Vi vill också tacka våra opponenter och övriga vänner som har givit oss konstruktiv kritik och 

förslag på förbättringar under uppsatsens gång. 

 

 

Frida Andersson och Charlotta Franklin 

 

Linköping, 2014 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

År 1992 röstade riksdagen igenom en ny skolreform, som senare kom att gå under namnet 

friskolereformen. Friskolereformen gjorde det möjligt för skolor drivna av annan 

huvudman än kommun eller landsting att söka skolpeng motsvarande kommunens egna 

kostnader. Bara ett år innan reformen hade den svenska skolan även genomgått en annan 

stor förändring då skolan kommunaliserades. I samband med friskolereformen avskaffades 

även närhetsprincipen som tidigare hade placerat elever i den geografiskt närmsta belägna 

skolan. I och med att närhetsprincipen avskaffades blev det möjligt för elever och föräldrar 

att själva välja vilken skola de föredrog. Skolmarknaden i Sverige öppnades nu upp till en 

helt ny typ av konkurrenssituation, där syftet var att göra skolorna mer anpassade efter 

elevernas önskemål och uppmana skolorna att utvecklas i sitt arbete.1  

 

I Sverige har antalet gymnasieskolor ökat markant sedan friskolereformen 1992. Vid 

millennieskiftet var strax över 20 procent av Sveriges gymnasieskolor drivna av en annan 

huvudman än kommun eller landsting och år 2012 drevs nästan 50 procent av Sveriges alla 

gymnasieskolor som fristående verksamheter.2 Den nya marknaden för utbildning har 

medfört förändringar. I flera olika rapporter3 påvisas att friskolereformen har resulterat i 

en förbättring i elevernas studieresultat. I dessa rapporter har samtliga författare 

undersökt skillnader i genomsnittliga betyg för kommuner med större andel elever i 

fristående skolor, mot kommuner med en mindre andel. Författarna kan visa att 

betygsförbättringen gäller samtliga elever i de kommuner där kommunala och fristående 

skolor i högre grad konkurrerar med varandra. Författarna Böhlmark och Lindahl finner i 

sin rapport4 positiva effekter på kunskapsnivån genom att jämföra genomsnittsbetygens 

utveckling i de olika kommunerna. Författarna undersöker om det är så att de positiva 

effekterna kommer av betygsinflation och visar att så inte tycks vara fallet. 

 

                                                
1
 Hellman (2005) 

2
 Ekonomifakta (2013a) 

3
 Se avsnitt 2.2 Tidigare forskning och teorier 

4
 Böhlmark & Lindahl (2012) 
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Med avstamp i Böhlmarks och Lindahls forskningsrapport från 2012 vill vi undersöka fler 

effekter av den friare skolmarknaden i samhället. Vi vill undersöka om vi kan fånga upp de 

långsiktiga effekterna och spill over-effekter för hela kommunen, utanför 

utbildningsväsendet. Tidigare forskning på området har fokuserat på jämförelser mellan 

elever och deras resultat, vi vill söka vidare effekter utanför skolorna och analysera om 

utvecklingen i hela kommunen på arbetslöshet, förvärvsinkomst och egenföretagande inom 

respektive kommun har påverkats. Vi tror att de förbättrade betyg som dessa forskare har 

kunnat finna signifikans för borde leda till effekter även efter utbildningens slut. Eftersom 

betyg alltid “…ska sättas utifrån de kunskaper eleven har visat i ämnet eller kursen”5 så ska 

högre betyg vara en indikator på förbättrade kunskaper. Därför bör de ökade betygen leda 

vidare till effekter senare i elevernas liv och därigenom även för samhället. Vi vill söka 

dessa effekter genom att undersöka om en kommun med större andel elever i fristående 

gymnasieskolor skiljer sig från kommuner med en lägre andel. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera om den ökade konkurrensen på 

skolmarknaden har medfört effekter på arbetslöshet, medianinkomst respektive 

egenföretagande inom den egna kommunen i Sverige.  

  

                                                
5
 Skolverket (2013a) 
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1.3 Avgränsningar  

Vi har genomfört en kvantitativ undersökning där vi med hjälp av ekonometriska modeller 

analyserat hur arbetslösheten, medianinkomsten samt egenföretagandet inom 

kommunerna har förändrats i förhållande till konkurrensen på skolområdet.6  

 

I samtliga statistiska modeller har vi använt oss av den procentuella andelen elever i 

fristående gymnasieskolor, och således exkluderat grundskolor. Detta då det är på den 

gymnasiala delen av marknaden som förändringen av fristående gymnasieskolor har varit 

störst. Sedan friskolereformen 1992 har andelen gymnasium drivna av annan huvudman 

än kommun eller landsting stigit till nästan 50 procent av skolmarknaden, medan endast 

16,5 procent av grundskolorna definieras som fristående verksamheter.7 Det bör dock 

poängteras att trots att nästan hälften av gymnasieskolorna är fristående, är den totala 

andelen elever i fristående gymnasieskolor mindre jämfört med andelen elever som 

studerar i de kommunala skolorna då de fristående verksamheterna i regel är mindre. 

Grundskoleelever har också en längre tid kvar i utbildningssystemet innan de kommer ut i 

arbetslivet jämfört med gymnasieelever. Detta gör att gymnasieelever blir mer intressanta 

att studera för att besvara uppsatsens syfte. 

  

Vi har endast fokuserat på effekter inom varje kommun för Sveriges kommuner. Den 

nationella eller de regionala effekter som har kommit av friskolereformen ligger därför 

utanför denna uppsats. Vidare har vi endast fokuserat på effekterna för valda variabler av 

den ökade andelen elever i fristående gymnasieskolor. De effekter som kommer av de 

andra förändringarna som skedde under 1990, såsom kommunaliseringen, kommer inte 

att hanteras av denna uppsats.8  

 

                                                
6
 För en presentation av genomförandet se kapitel 3. Empiri och tillvägagångssätt 

7
 Ekonomifakta (2013a) 

8
 För mer läsning om kommunaliseringens effekter finns Leif Lewins rapport “Staten får inte abdikera - om 
kommunalisering av den svenska skolan” eller Utbildningsdepartementets kommittédirektiv “Utvärdering av effekterna 
av kommunaliseringen av skolväsendet” 
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Sex stycken kommuner har exkluderats ur våra modeller. Knivsta, Nykvarn och Heby har 

valts bort då de av olika anledningar inte har efterfrågad statistik tillgänglig.9 Sigtuna, 

Jönköping och Storfors är kommuner som innan friskolereformen hade en stor privat 

gymnasieskola och därför en betydande del av sina elever i en sådan form av verksamhet. 

Med anledning av denna betydande andel exkluderade vi de tre kommunerna ur vår 

kvantitativa analys.  

 

1.4 Hypotes      

Givet resultaten i tidigare forskning där signifikant förbättring kunnat påvisas för elevers 

betyg i de kommuner där en större andel elever går i fristående skola menar vi att våra 

ekonometriska modeller borde uppvisa följande resultat: 

 

En större andel elever i fristående gymnasieskola borde leda till: 

 

 En minskning av arbetslösheten i den egna kommunen  

 En ökning av medianinkomsten i den egna kommunen 

 

Om det är så att dessa effekter är sanna och kommer av att fler startar företag borde vi 

även kunna se:  

 

 En ökning av andelen egenföretagare i den egna kommunen  

 

1.5 Forskningsbidrag 

Vi vill ge ny information och kunskap om hur skolmarknadens ökade konkurrens har 

påverkat delar av det kommunala välståndet. Vi hoppas kunna bidra till ytterligare 

förståelse kring vilka effekter friskolereformen har gett inom kommunens gränser. 

 

                                                
9
 Knivsta bildades 2003, Nykvarn bildades 1999, Heby bytte länstillhörighet 2007 från Västmanland till Uppsala. 
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2 Den svenska skolmarknaden och utbildningens effekter 

I detta kapitel ges först en bakgrund om marknaden för Sveriges gymnasieskolor. Därefter 

presenteras för syftet relevant tidigare forskning och ekonomiska teorier. Syftet med denna 

presentation är att ge en bild av hur friskolereformen har kommit att påverka elevernas 

studieresultat, och hur ökad utbildning samverkar med regional tillväxt. 

 

2.1 Skolan i Sverige 

Under 1990-talet skedde flera stora förändringar på den svenska skolmarknaden, vilka alla 

har kommit att påverka dagens utbildningsmarknad.  

 

År 1991 beslutades att skolan skulle kommunaliseras, vilket innebar att ansvaret för drift 

och finansiering av skolan flyttades från staten till kommunen.10 Ett år senare, 1992, drev 

regeringen igenom det förslag som skulle komma att kallas friskolereformen. 

Friskolereformen gjorde det möjligt för skolor drivna av enskild huvudman att erhålla 

skolpeng. Skolpengen betalas ut till den fristående skolan av den kommun där skolan är 

belägen, och motsvarar den nivå som de offentliga skolorna i kommunen erhåller. En 

kommun kan inte hindra en enskild huvudman från att öppna en skola om huvudmannen 

blivit godkänd av Skolinspektionen och håller sig till gällande regler och lagar. Fristående 

skolor har exempelvis inte rätt att neka sökande, men har rätt att tillämpa kötid, 

syskonförtur och geografisk närhet som kriterier för intagning om det finns fler sökande än 

vad det finns platser.11 Den huvudsakliga anledningen bakom reformen var att skapa en 

konkurrens på marknaden mellan de kommunala skolorna och de fristående skolorna för 

att detta skulle leda till utveckling.12 I början av 1990-talet avskaffades även den så kallade 

närhetsprincipen. Tidigare placerades elever i den geografiskt närmast belägna 

kommunala skolan. När närhetsprincipen avskaffades blev det möjligt för elever och 

föräldrar att själva aktivt välja skola utan hänsyn till geografiskt läge.13  

                                                
10

 Resurserna i skolan (2013) 
11

 Vlachos (2011) 
12

 Hellman (2005) 
13

 Bergström & Welander (2013) 
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Innan 1990-talet fanns det möjlighet att aktivt placera sitt barn i privata skolor, även 

kallade riksinternat, vilka länge har funnits i Sverige. Skillnaden mellan det som kallas 

privata skolor och fristående skolor är att de privata skolorna har rätt att ta ut en avgift för 

eleven. De skolor som tar ut en sådan elevavgift har dock ej samma rätt till skolpeng som de 

fristående skolorna.14  

 

Den svenska skolreformen anses vara unik mot andra länder. Det råder få restriktioner 

rörande vilka huvudmän som får starta eller bedriva skolverksamhet, det är exempelvis 

möjligt för både fysiska och juridiska personer att oavsett bakgrund, utbildning eller 

kunskap rörande en skolverksamhet starta upp eller driva en skola. I många andra länder 

är dessa krav hårdare än i Sverige, vilket gör att situationen på vår utbildningsmarknad har 

kommit att framstå som speciell.15 

 

Figur A visar att det år 1995 var 10,9 procent av Sveriges gymnasieskolor som var drivna 

av en annan huvudman än kommunen. År 2000 var motsvarande siffra nära 20 procent och 

under 2012 var 49,7 procent av Sveriges alla gymnasieskolor fristående.16  

 

Figur A. Andelen fristående gymnasieskolor och andelen elever i fristående gymnasieskolor 

 

Källa: Egen illustration baserad på data från Ekonomifakta och Skolverket 

 

 

  

                                                
14

 Ekonomifakta (2011) 
15

 Vlachos (2011) 
16

 Ekonomifakta (2013a) 
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De fristående skolorna har som nämnts i inledningen generellt färre elever per skola 

jämfört med de kommunala skolorna, men andelen elever i fristående skolor har också ökat 

de senaste 20 åren. Under läsåret 2002/2003 gick 8,2 procent av Sveriges gymnasieelever i 

en fristående gymnasieskola och läsåret 2012/2013 var det 26 procent av eleverna som 

gick i en fristående verksamhet.17 

 

Även det totala antalet skolor har ökat efter friskolereformen. Efter införandet har antalet 

skolor i Sverige vuxit från 423 gymnasieskolor år 1997 till 1346 stycken år 2013.18 Fler 

skolor med fler profiler har även lett till fler valbara program för eleverna. Utöver de 18 

nationella program som nu finns19 i den aktuella läroplanen erbjuder skolor särskilda 

varianter av nationella program, samt så kallade spetsutbildningar.20  

 

2.2 Tidigare forskning och teorier 

Tidigare forskning som behandlar effekter av friskolereformen har uteslutande fokuserat 

på elever och deras studieresultat. Det saknas ännu forskning om de potentiella 

ekonomiska effekterna som en starkare konkurrens bland gymnasieskolor kan medföra.  

2.2.1 Fristående skolor 

Till grund för den här uppsatsen ligger forskningsrapporten Independent schools and long-

run educational outcomes: evidence from Sweden´s large scale voucher reform av Böhlmark 

och Lindahl. Författarna till rapporten studerar effekter på elevernas prestationer på kort 

och lång sikt av de fristående skolornas ökade andel på skolmarknaden. Genom att 

analysera skillnader i genomsnittliga betyg inom ämnena matematik och engelska för varje 

kommun och jämföra dessa med kommunens andel elever i fristående skola kan Böhlmark 

och Lindahl visa delar av friskolereformens effekter. Författarna visar att en ökad andel 

elever i fristående grundskolor förbättrar de genomsnittliga betygen för samtliga elever 

inom kommunen i slutet av årskurs nio. Genom användandet av individdata kunde 

                                                
17

 Ekonomifakta (2013b) 
18

 Jämförelsetal (inget årtal b) 
19

 Fram till 2011 gällde läroplanen från 2000 med 17 nationella program 
20

 Skolverket (2013b) 
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förbättringen hos eleverna följas även i gymnasiebetygen och i individernas prestationer 

på högskolan.21  

 

Författarna testar även för huruvida effekterna på betygen är en följd av betygsinflation 

och de finner inga bevis för att så skulle vara fallet. Betyginflationen testar de för genom att 

jämföra förändringar i utfärdade betyg mot förändringar i resultat på nationella prov. 

Skulle betygsinflation ha varit ett betydande problem borde dessa två betyg skilja sig 

signifikant från varandra och så är inte fallet i Böhlmarks och Lindahls modell. Eftersom 

författarna arbetar med individdata kan de även följa eleverna genom högskola. Skulle det 

finnas en stark betygsinflation borde detta avslöjas i elevernas prestationer under den 

eftergymnasiala utbildningen. Böhlmark och Lindahl finner inte heller här några bevis för 

att betygsinflation skulle råda, vilket borde vara ett argument för att betygsinflation inte 

tycks vara ett systematiskt problem bland skolor utsatta för konkurrens.22  

 

Ahlin undersöker i sitt arbete Does school competition matter? Effects of a largescale school 

choice reform on student performance hur konkurrensen på skolmarknaden har kommit att 

påverka resultatet hos elever i grundskolor. Rapporten undersöker även om det är så att 

vissa grupper av elever har gynnats mer eller mindre av friskolereformen. Ahlin visar på en 

signifikant skillnad i elevernas betyg i matematik för kommuner med en högre andel 

fristående skolor och kommuner med en lägre andel. Kommunerna med fler elever i 

fristående skolor hade högre genomsnittliga betyg. Dock kan hon inte bevisa att samma 

positiva effekt gäller för betygen i svenska och engelska. Ahlin kan inte heller finna några 

signifikanta bevis på att någon grupp av elever skulle ha missgynnats av reformen.23 

 

Bergström och Sandström försöker förklara de fristående skolornas betydelse för 

kvaliteten på de kommunala grundskolorna i sin rapport School vouchers in practice: 

competition won't hurt you!. De fristående skolornas betydelse för kvaliteten förklaras 

                                                
21

 Böhlmark & Lindahl (2012) 
22

 Böhlmark & Lindahl (2012) 
23

 Ahlin (2003) 
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genom att studera betyg hos elever i årskurs nio.24 Precis som Ahlin har författarna haft 

tillgång till individdata för elever i de undersökta kommunerna. Bergström och Sandström 

studerade endast betyg från de nationella proven för elever i årskurs nio, medan Ahlin 

istället följde en grupp elever från årskurs tre till årskurs nio. För båda rapporterna är det 

betygen i matematik, engelska och svenska som undersöks. Bergströms och Sandströms 

resultat styrker Ahlins, då även de finner att en ökad andel elever i fristående skolor tycks 

ha en positiv effekt för kvaliteten även hos de kommunala skolorna i kommunen. De finner 

till skillnad från Ahlin en signifikant positiv skillnad i samtliga testade betyg.25  

 

2.2.2 Konkurrens och humankapital  

En vanlig uppfattning inom nationalekonomin är att när samtliga parter har tillgång till 

perfekt information är konkurrens gynnande på i princip var marknad. Konkurrens leder 

till valfrihet, vilket leder till att de sämsta alternativen på marknaden kommer att väljas 

bort av köparna och till följd av detta exkluderas från marknaden. Konkurrenssituationen 

skulle därav gynna utveckling och leda till optimal kvalitet och kvantitet, vilket kommer att 

främja såväl konsument som producent.  

 

Från skolan erhåller en individ utbildning, vilken ökar individens humankapital. Ett ökat 

humankapital kräver kortare tid för samma produktion, vilket är samma sak som att det 

påverkar produktiviteten. Humankapitalet påverkar därför den totala produktionen inom 

samhället vilket ger effekter på tillväxten.26 Ett ökat humankapital kan både gynna själva 

individen och ha spill over-effekter för ytterligare individer. Eftersom Böhlmark och 

Lindahl har kunnat visa att elever har erhållit högre betyg till följd av den ökade 

konkurrensen och att det saknas bevis för att högre betyg skulle vara en följd av 

betygsinflation, tolkar vi de ökade betygen som ett bevis på en ökning i kunskapsnivån och 

därmed i deras humankapital.    

 

                                                
24

 Bergström & Sandström (2002) 
25

 Bergström & Sandström (2002) 
26

 Lucas (1988) 
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2.2.3 Ekonomins utveckling av utbildning 

Sambandet mellan en ökad utbildningsnivå och ett ökat välstånd inom nationer och 

regioner har under flera år varit av intresse för akademiker. Den faktiska 

produktivitetshöjningen av utbildning brukar delas in i två olika delar, där den första delen 

är att utbildning leder till att individens kunskapsbas blir större.27 Den andra rör 

individens förmåga att lära sig och innebär att individen blir effektivare på att ta till sig nya 

kunskaper.28 Därav leder utbildning till att individer blir mer attraktiva på 

arbetsmarknaden och kan tillföra organisationer en större nytta.  

 

Björklund och Lindahl har i rapporten Utbildning och ekonomiska utveckling – vad visar den 

empiriska forskningen om orsakssamband? undersökt hur utbildning och ekonomisk 

utveckling påverkar varandra.29 Genom att studera tidigare ekonomisk litteratur försöker 

författarna förstå hur högre utbildning påverkar den samhällsekonomiska utvecklingen 

och vilka effekter som finns på individnivå. Björklund och Lindahl finner inget entydigt svar 

på frågan om vilken mekanism som gör att utbildning och ekonomisk utveckling 

samvarierar, utan kan bara konstatera att utbildningen har en effekt på utvecklingen. 

Björklund och Lindahl finner vidare att utbildning tycks ge effekter på individnivå i form av 

förbättrad hälsa och längre livslängd, men också mer politiskt aktiva medborgare samt en 

lägre brottslighet i samhället.  

 

2.2.4 Spridningen av utbildningens effekter 

Effekterna av ökad utbildning har i tidigare forskning30 visat sig vara för fler än just de 

individer som vidareutbildade sig. Detta är vad vi benämner som en spill over-effekt. Med 

hjälp av regressioner har författarna Björklund och Lindahl kunnat påvisa att individer som 

inte utbildar sig på högskola tycks få ta del av en positiv effekt av att andra individer i 

samhället högskoleutbildar sig. En positiv extern effekt av utbildning tycks alltså finnas.  

 

                                                
27

 Tillväxt- och sysselsättningseffekter av infrastrukturinvesteringar, FoU och utbildning: en litteraturöversikt (2013) 
28

 Björklund & Lindahl (2005) 
29

 Björklund & Lindahl (2005) 
30

 Björklund & Lindahl (2005) 
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Författarna visar de positiva spill over-effekterna de finner i sina regressioner genom att 

utforma en så kallad typindivid. Givet att typindividen håller sin egen utbildning och sina 

egenskaper konstanta samtidigt som de andra individerna i regionen ökar sin 

utbildningslängd med i genomsnitt ett år kommer typindividens ursprungliga inkomst att 

öka med 4,3 procentenheter. Skulle typindidividen själv öka sin utbildning med ett år 

samtidigt som de andra individerna i regionen ökade sin utbildningslängd med i 

genomsnitt ett år blev löneökningen istället 7,6 procentenheter.  

 

2.2.5 När individer flyttar mellan kommuner 

I Sverige är det endast ett fåtal kommuner som har högskola eller universitet inom sina 

gränser. Detta medför att de flesta individer måste flytta från sin hemkommun för att 

kunna studera på högre nivå. Vi hoppas kunna finna resultat i den egna kommunen trots 

det faktum att individer i åldersgruppen 20-24 år har en högre flyttfrekvens än övriga 

åldersgrupper.31 Om det är så att den ökade andelen elever i fristående gymnasieskolor 

motiverar fler elever att flytta för att vidareutbilda sig, skulle friskolereformen kunna ha en 

effekt som vi inte mäter. Om en del av de elever vi tror driver utvecklingen av våra 

variabler framåt stannar kvar i hemkommunen, bör vi ändå kunna finna en effekt. Är det 

just de högskoleutbildade som kan tillgodose sig den största positiva effekten av de ökade 

betygen skulle det innebära att det finns vidare resultat att finna av ökade elevandelar i 

fristående gymnasieskola.  

 

2.2.6 Valfrihet för elever 

Utbildning kan för en individ på en arbetsmarknad fungera som en signal till potentiella 

arbetsgivare om hög intelligens och hög produktivitet hos den utbildade. De individer som 

har vad som uppfattas som en bättre utbildning bör ha en bättre chans att få jobb jämfört 

med en individ som har vad som uppfattas som en sämre utbildning.  

 

 

                                                
31

 Regional tillväxt 2013: en rapport om regional tillväxt och utveckling (2013) 
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Givet den ekonomiska teorins syn på effekterna av konkurrens torde de ökade antal 

programmen och utbildningsmöjligheterna som de fristående gymnasieskolorna har fört 

med sig öka elevernas drivkraft. I rapporten Resurserna i skolan har det konstaterats att 

friskolereformen på 1990-talet har gjort att fler väljer att läsa vidare på gymnasiet jämfört 

med andelen individer innan friskolereformen.32 Möjligt är att individer som tidigare hade 

valt att exkludera gymnasiet ur sin utbildning nu med fler potentiella program hittar ett 

alternativ som tilltalar dem, vilket gör att dessa individer väljer att börja studera på 

gymnasiet. Det ökade antalet som väljer att läsa på gymnasiet gör att den aggregerade 

utbildningsnivån och därmed humankapitalet ökar i kommunen och torde föra med sig de 

positiva effekter som vi tidigare nämnt. Samma slutsats gäller om det är så att den ökade 

konkurrensen har öppnat upp för program eller utbildningsformer som leder till att elever 

nu har en ökad närvaro gentemot vad de hade haft om programmen aldrig hade kommit 

till. För att öka tillväxten inom en region har fokus börjat läggas på att minska andelen 

lågutbildade33 istället för att höja andelen högutbildade.34 Detta skulle i sin tur kunna öka 

det sammanlagda humankapitalet inom kommunerna.  

  

                                                
32

 Resurserna i skolan (2013) 
33

 Att vara lågutbildad är att ej ha avslutat treårig gymnasieutbildning. 
34

 Regional tillväxt 2013: en rapport om regional tillväxt och utveckling (2013) 
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3 Empiri och tillvägagångssätt 

I detta kapitel presenteras och motiveras de variabler som ingår i undersökningen. Vi går 

sedan över till att specificera den valda metoden Fixed Effect Model (FEM) och dess 

egenskaper. Därefter presenteras och förklaras de formler som regressionerna bygger på.  

 

3.1 Variabler i den ekonometriska modellen 

I tabell A redovisas de variabler som använts i regressionerna. Responsvariablerna är 

procentuell andel arbetslösa av befolkningen i den egna kommunen, årlig medianinkomst 

av förvärvsarbete i fasta priser i den egna kommunen samt den procentuella andelen 

egenföretagare av befolkningen i den egna kommunen. Tabell A klargör också de 

kontrollvariabler vi har valt att inkludera i modellerna. Kontrollvariablerna är andelen med 

eftergymnasial utbildning bland befolkningen i åldrarna 45-64 år och två dummyvariabler 

för om det röstats fram en röd eller blå majoritet i det politiska styret i kommunerna vid 

valen 2006 och 2010. Nollalternativet är en politisk mixad majoritet vilket betyder att 

kommunen styrdes av partier från olika block eller att de har skiftat från blå till röd 

majoritet eller från röd till blå majoritet under åren.  

 

Tabell A. Variabler 

 

                                                
35

 Förkortningarna införs i Kapitel 4. Resultat 
36

 För en beskrivning av valda perioder, se tabell F. Periodindelning, under Avsnitt 3.2 Modellformulering. 

Elever  Procentuell andel i fristående gymnasieskola i kommun i period t. 

Arbetslöshet  Procentuell andel av befolkningen i kommun i period t. Förkortat Arb.35 

Inkomst  Median baserad på förvärvsinkomst i kommun i period t. Förkortat Ink. 

Egenföretagande  Procentuell andel av befolkningen i kommun i period t . Förkortat Egenf. 

Eftergymnasial utb. Procentuell andel i åldrarna 45-64 år i kommun i period t. Förkortat EG45. 

D_blå Dummyvariabel = 1 om kommun i styrdes av en borgerlig majoritet i period 6+7.36 

D_röd  Dummyvariabel = 1 om kommun i styrdes av en röd majoritet i period 6+7. 
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3.1.1 En djupare presentation av elevandelar och responsvariablerna  

För samtliga responsvariabler redovisas i detta avsnitt variablerna, kompletterat med 

spridningsmått och variabelns utveckling i diagram. I samtliga diagram presenteras 

trenden för Sverige över perioden, samt de två kommuner som uppvisar det högsta 

respektive det lägsta värdet över perioden, för att visa en bild av hur spridningen ser ut i 

Sverige mellan olika kommuner. Diagrammen återfinns på sida 17 och spridningsmåtten i 

tabellform på sida 18. 

 

3.1.1.1 Elevandelar 

Figur B visar utvecklingen av andelen elever i fristående gymnasieskola för åren 1992 – 

2010.37 De andelar som redovisas är de som är folkbokförda i respektive kommun, 

eleverna kan alltså tillhöra en skola belägen i en annan kommun än den kommun som de 

bor i.  

 

De tio procenten av Sveriges kommuner som har den minsta andelen har alla färre än 7,3 

procent av sina elever i en annan skolform än den kommunala, och de 10 procenten av 

kommunerna som har störst andel har fler än 31,8 procent av sina elever i en fristående 

verksamhet.38 Av de kommuner som ligger i den tionde percentilen är en stor del 

kommuner med pendlingsavstånd till en stor stad. De kommuner som ligger längst ner på 

listan över andelar elever i fristående verksamhet är i regel glesbygdskommuner med ett 

litet invånarantal. 

 

3.1.1.2 Arbetslöshet 

Figur C visar andelen arbetslösa av befolkningen i procent för åren 1996 – 2013.39 Trenden 

för Sverige är avtagande över perioden, med en liten topp efter finanskrisens utbrott 2009. 

Pajala är den kommun som över åren har haft det högsta medelvärdet för sin arbetslöshet 

                                                
37

 Jämförelsetal (inget årtal a) 
38

 För Bollebygd och Lekeberg saknas data för 1992 – 1994. Eftersom reformen kom till 1992 och de nästkommande åren 
för övriga kommuner ligger nära noll, har vi substituerat värden för Bollebygd och Lekeberg till 0 för de saknade åren.  
39

 Arbetsförmedlingen (inget årtal a) 
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på 7,55 procent av befolkningen. Det är nästan sex procentenheter högre än Danderyd som 

har den lägst redovisade arbetslösheten. De tio procent av samtliga kommuner som har 

haft den högsta arbetslösheten över perioden har samtliga haft medelvärden över 5,31 

procent. De tio procent av kommunerna som har haft lägst har alla haft lägre än 2,79 

procent arbetslöshet.  

 

3.1.1.3 Inkomst 

Figur D visar utvecklingen av medianinkomsten i tusentals kronor åren 1994 - 2012 för 

personer mellan 20- 64 år.40 Tidsserien över förvärvsinkomsten är omräknad till fasta 

priser med 1994 som basår med en tidsserie för konsumentprisindex (KPI) hämtad från 

Statistiska Centralbyrån (SCB).41  

 

Kommunerna över den tionde percentilen och under den nittionde percentilen har alla 

under perioden haft en genomsnittlig medianinkomst mellan 173 000 kronor och 202 000 

kronor.  

 

3.1.1.4 Egenföretagande 

Figur E visar hur egenföretagandet har förändrats i Sverige mellan åren 1995 – 2012.42 

Materialet är ursprungligen beräknat av SCB och en del av deras registerbaserade 

arbetsmarknadsstatistik (RAMS).43 Datamaterialet är beräknat till andelen företagare per 

invånare med hjälp av statistik över invånarantal från SCB.44  

 

Alla kommuner över den tionde percentilen och under den nittionde percentilen har under 

perioden haft en genomsnittlig andel egenföretagare på mellan 3 procent och 5,6 procent.  

Turistkommunen Borgholm ligger som visas i diagrammet högt över den 90e percentilens 

värde, vilket som ovan nämnt slutar på 5,6 procent.  

                                                
40

 Statistiska centralbyrån (2014b) 
41

 Statistiska centralbyrån (2014c) 
42

 Kommun- och landstingsdatabasen (inget årtal) 
43

 Tidsserien omfattar fram till och med år 2010 åldersgrupperna 18-84 år och därefter åldersgruppen 16-74 år. 
44

 Statistiska centralbyrån (2014a) 
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Figur B. Elevandelar 

 
Figur C. Arbetslöshet45 

 

Figur D. Inkomst 

 
Figur E. Egenföretagande 

 

Källa: Samtliga diagram är egna illustrationer baserade på data från Skolverket, Arbetsförmedlingen, Statistiska 

Centralbyrån respektive Sveriges Kommuner och Landsting. 

                                                
45 Studeras Haparanda, som har det högsta medelvärdet efter Pajala över perioden, så har Haparanda ett ho gre och mer 
sanningsvisande spridningsvärde på 4,9 procent för 2013.  
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Tabell B. Elevandelar, spridningsmått 

 

 

 

 

 

Tabell C. Arbetslöshet, spridningsmått 

 

 

 

 

 

Tabell D. Inkomst, spridningsmått 

 

 

 

 

 

Tabell E. Egenföretagande, spridningsmått 

 

 

 

 

 

  

Medelvärde år 2010 för Sverige 18,86 

Medianvärde år 2010 för Sverige 17,00 

Värde år 2010 för den 10:e percentilen av kommuner 7,30 

Värde år 2010 för den 90:e percentilen av kommuner 31,80 

Medelvärde 1996-2013 för Sverige 4,02 

Medianvärde 1996-2013 för Sverige   4,00 

Värde 1996-2013 för den 10:e percentilen av kommuner 2,79 

Värde 1996-2013 för den 90:e percentilen av kommuner 5,31 

Medelvärde 1994-2012 för Sverige 186,24 

Medianvärde 1994-2012 för Sverige  184,33 

Värde 1994-2012 för den 10:e percentilen av kommuner 173,17 

Värde 1994-2012 för den 90:e percentilen av kommuner 202,17 

Medelvärde 1995-2012 för Sverige 4,30 

Medianvärde 1995-2012 för Sverige 4,23 

Värde 1995-2012 för den 10:e percentilen av kommuner 3,03 

Värde 1995-2012 för den 90:e percentilen av kommuner 5,60 
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3.1.2 Definitioner och motivering 

Vi har valt att studera andelen av befolkningen i kommunen som är arbetslösa enligt 

Arbetsförmedlingens definition. Denna definition inkluderar de arbetssökande som är 

inskrivna vid en arbetsförmedling, är utan arbete, aktivt söker arbete och omgående ska 

kunna tillträda ett arbete. De arbetslösa i vår tidsserie deltar heller inte i arbetsmarknads-

politiska program.46 Statistiken tillhandahålls av de regionala arbetsförmedlingarna, vilket 

kan bidra till en form av systematiska fel. Om arbetsförmedlingar i vissa kommuner arbetar 

mer aktivt än andra, kan dessa tänkas erhålla en större andel inskrivna arbetslösa jämfört 

med andra kommuner. Det går även att tänka sig att mer aktiva arbetsförmedlingar 

minskar andelen arbetslösa genom att de arbetslösa får ett arbete snabbare. Att 

Arbetsförmedlingens datamaterial inte är insamlat som ett homogent material och att 

arbetsförmedlingarnas arbete kan skilja sig kan ha skapat vissa systematiska fel i 

tidsserien.  

Vi valde ett datamaterial där arbetslösheten redovisas som andel av befolkningen, för att få 

homogenitet i våra responsvariabler. Det vanligare måttet är att redovisa arbetslösheten 

som andel av arbetskraften. Eftersom vi söker påverkan på arbetslösheten av andelen 

elever i fristående gymnasieskolor är det inte ett problem att använda detta mått. Detta gör 

dock att siffrorna i absoluta värden inte sanningsenligt avspeglar de värden man vanligen 

hör vid presentation av nivån på arbetslösheten i Sverige. 

I enighet med tidigare forskning47 om kommunal tillväxt har vi valt att studera hur 

kommuninvånarnas inkomst av förvärvsarbete har förändrats. Den aggregerade 

förvärvsinkomsten under ett kalenderår uttryckt i medianinkomst består av de 

sammanlagda skattepliktiga inkomsterna i löpande priser vilket inkluderar inkomster från 

anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. 

Det medför att de sammanlagda skattepliktiga inkomsterna inte bara består av direkta 

arbetsinkomster, men innehåller med andra ord inte heller inkomst av kapital. 

Medianvärdet fångar spridningen bland inkomstens storlekar bättre än ett medelvärde. 

                                                
46

 Arbetsförmedlingen (inget årtal b) 
47

 Exempelvis: Fjertorp, Larsson & Mattisson (2012) 
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Den sammanlagda skattepliktiga inkomsten speglar effektivt de ekonomiska effekterna av 

en utveckling i humankapitalet och respektive konjunkturläge inom kommunerna. En 

ökning i medianinkomsten är därför en följd av att antingen fler har fått arbete och då gått 

från en mindre inkomst som arbetslöshetsersättning till en större inkomst, eller att 

lönenivån faktiskt har ökat i kommunen.  

 

Antal egna företagare i en kommun kan användas som ett praktiskt mått på regionens 

entreprenöriella status. Egenföretagande i det material vi har använt definieras som egna 

företagare och fåmansaktiebolagsdelägare.48 Det är inte självklart hur man ska definiera en 

egenföretagare, framförallt finns svårigheter kring aktieägare i aktiebolag. Detta gör att 

man med försiktighet ska jämföra olika källor på området med varandra.  

En alternativ metod för att fånga entreprenörskapet inom kommunen hade varit att 

använda sig av ett mått på nyföretagande. Detta mått visar hur många nya företag som 

startas upp under ett år istället för att se till hur många som driver företag. Problemet med 

metoden är att den inte tar hänsyn till om fler av företagen startas av samma individ. 

Fördelen med metoden är att den utesluter effekten av de företagare som flyttar emellan 

kommuner. Valet föll ändå på egenföretagare eftersom vi är intresserade av individandelar. 

Eftersom företagandet har en tidigare känd korrelation med både arbetslöshet och 

inkomst49 är det intressant att se om det är genom denna mekanism som eventuella 

effekter för de andra har vandrat. Genom att använda egenföretagare som responsvariabel 

söker vi argument och förståelse i tolkningen för modellerna som förklarar arbetslöshet 

och inkomst. 

 

Eftergymnasial utbildning bland befolkningen i åldrarna 45-64 år inkluderas i 

regressionerna då vi som nämnt i teoriavsnittet vet att utbildning korrelerar med de 

variabler vi önskar mäta. Vi väljer att enbart studera åldersintervallet 45-64 år då vi inte 

vill att elever ur vår tidsserie ska kunna vara en del i detta datamaterial, med risk att då 

                                                
48

 Är samtliga i hushållet fåmansaktiebolagsdelägare (företagare i eget AB) samt arbetande i företaget räknas båda 
individerna som fåmansaktiebolagsdelägare 
49

 Fjertorp, Larsson & Mattisson (2012) 
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dubbelskatta en effekt. Dummyvariabler över det politiska styret inom kommunerna 

inkluderas som ett mått på invånarnas inställning eller mentalitet i respektive kommun.  

 

3.2 Modellformulering  

För att söka svar på vår hypotes om den ökade konkurrensen på skolmarknadens påverkan 

har vi använt oss av en pandeldata-metod. Med en tidsserie över andelen elever i fristående 

gymnasieskolor folkbokförda i var kommun har vi skattat sambandet mellan den ökade 

konkurrensen på skolmarknaden och våra välståndsvariabler. Fördelarna med en modell 

av paneltyp är att mer information går att erhålla från datamaterialet när en tidsserie och 

ett tvärsnitt kombineras än om man använt sig av dem separat. Panelmodeller skapar även 

bättre möjlighet att studera de dynamiska förändringarna i materialet, vilket gör att 

skattningarna blir effektivare än om bara ett tvärsnitt eller en tidsserie skulle ha 

tillämpats.50 Effektivare skattningar betyder en minskning av variansen i modellerna och 

därmed mer träffsäkra skattningar.  

 

Vår panel omfattar 284 av Sveriges kommuner51 och täcker åren 1992 - 2012. Tidsserien är 

omvandlad till sju tidsperioder där varje period är ett genomsnitt över tre år vilket 

illustreras av tabell F. Serien är indelad i treårsperioder då medelvärden jämnar ut 

eventuella toppar och dalar. Eftersom vi inte med säkerhet vet efter hur lång tid effekten av 

den ökade konkurrensen på skolmarknaden påverkar våra välståndsvariabler har vi med 

hjälp av indelningen valt att testa för fördröjda effekter på 1-3 år och 4-6 år. 

  

                                                
50

 Gujarati & Porter (2009) 
51

 För mer utförlig beskrivning av kommunerna se avsnitt 1.3 Avgränsningar 
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Tabell F. Periodindelning 

 

Variabel \ Period 1 2 3 4 5 6 7 

Elever 1992 - 1994 1995 - 1997 1998 -2000 2001 - 2003 2004 - 2006 2007 - 2009 2010** 

Arbetslöshet 1995 - 1997* 1995 - 1997 1998 -2000 2001 - 2003 2004 - 2006 2007 - 2009 2010 - 2012 

Medianinkomst 1994** 1995 - 1997 1998 -2000 2001 - 2003 2004 - 2006 2007 - 2009 2010 - 2012 

Egenföretagande 1995- 1997* 1995 - 1997 1998 - 2000 2001 - 2003 2004 - 2006 2007 - 2009 2010 - 2012 

Eftergymnasial utb. 2000*** 2000*** 2000*** 2001 - 2003 2004 - 2006 2007 - 2009 2010 - 2012 

D_blå - - - - - val 2006 val 2010  

D_röd - - - - - val 2006 val 2010  

 
 
* Period 1:s värden för arbetslöshet och egenföretagande finns ej tillgängliga. Därför är värdena substituerade 
med nästkommande periods värden. 
** Medianinkomsten i period 1 liksom elevandelar i period 7 är inte uttryckta som genomsnitt då data saknas 
för nödvändiga år. 
*** Data saknas för eftergymnasial utbildning för åren innan 2000 på grund av ett tidsseriebrott som gör att 
värden inte bör jämföras innan och efter år 2000. 

 

 

Vanligt i den här typen av paneldata är att det föreligger heteroskedasticitet, vilket innebär 

att variabler har stora skillnader i storlek på variansen i slumptermen i modellerna för de 

olika kommunerna.52 De problem som finns med heteroskedasticitet har vi minskat så 

långt det är möjligt då vi genomgående använder oss av andelar istället för absoluta 

värden. Andelar gör att variationen i varianserna mildras.  

 

Problem med heterogenitet kvarstår dock i vårt kommundatamaterial, då varje kommun 

har specifika egenskaper som gör dem unika. Exempelvis ligger några vid kusten, andra är 

storstäder, somliga har naturresurser och så vidare. Vi har valt att hantera problemet 

genom att applicera en least-squares dummy variabel model (LSDV) med vad som 

benämns som en Fixed Effect Model (FEM).  

 

  

                                                
52

 Gujarati & Porter (2009) kapitel 11 
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3.2.1 Fixed Effect Model (FEM) 

FEM är en modellspecifikation som hanterar den heterogenitet som finns bland 

kommunerna i vår panel.53 Modellen tilldelar varje kommun ett unikt intercept, vilket 

fångar upp de kommunspecifika egenskaper som påverkar övriga variabler men vilka är 

svåra för oss att mäta. Det kan röra sig om egenskaper hos de olika kommunerna som leder 

till systematiska skillnader i de uppmätta nivåerna av våra valda variabler. Det 

kommunspecifika interceptet är konstant över tidsperioderna men varierar mellan 

kommunerna, vilket gör att omätbara kommunspecifika egenskaper som annars inte skulle 

ha fångats upp i modellen nu gör det. Hade vi valt att använda oss av en modell med ett 

intercept som är konstant över samtliga kommuner hade vi fått en felspecifikation, se linje 

3 i figur F. Figuren visar grafiskt hur FEM tar hänsyn till de kommunspecifika egenskaperna 

i datamaterialet. Vi har använt oss av en one-way fixed effect model där vi endast använt 

oss av ett specifikt intercept för kommunen och vidare inte ett tidsspecifik intercept, vilket 

är alternativet i en two-way fixed effects model.  

 

 

Figur F. FEM  

 

 Källa: Egen illustration efter Gujarati & Porter (2009) 
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Figuren illustrerar hur en FEM-specifikation fångar upp kommunernas heterogenitet. 

Skattar vi utan FEM förlorar vi information, felspecificierar modellen och erhåller 

skattningen linje 3. Lutningen i linje 3 är för brant vilket betyder att effekten av eleverna är 

överskattad. När vi istället tar hänsyn till de kommunspecifika intercepten får vi istället rätt 

specificering, vi skattar linje 1 och linje 2, vilka delar lutning men inte intercept.  

 

Samtliga tre responsvariabler är efter Hausman test specificerade med FEM.  

 

3.2.2 Hausman test 

En LSDV-modell går att specificiera på fler än ett sätt. För att säkerställa valet av en FEM 

före en Random Effect Model (REM) genomför man ett Hausman test. En REM är en 

vidarespecifikation av en FEM och är en lämpligare estimeringsform om heterogeniteten 

för kommunerna är okorrelerad med övriga variabler i modellen.54 Finns det en korrelation 

mellan den kommunspecifika variabeln och modellens övriga variabler kommer testet att 

redovisa FEM som den lämpligaste specifikationen. 

 

Testet visade att en REM tycktes vara den bästa specifikationen för två av de enklaste 

modellerna med arbetslöshet som responsvariabel.55 I övriga 28 test visar Hausman test 

entydigt att det är en FEM-specifikation som lämpar sig bäst för det datamaterial vi 

genomför regressioner på. Vi gjorde valet att frångå resultatet av Hausman test och skatta 

samtliga modeller som en FEM, för att lättare jämföra modellerna sinsemellan. Det 

kommunspecifika intercepten borde inte vara korrelerade i en modell för att sedan inte 

vara det i en nästintill identisk specifikation med fler variabler inkluderade.  

 

Samtliga Hausman test återfinns i Appendix. 

 

                                                
54

 Gujarati & Porter (2009) kapitel 16 
55

 Modell (1) och modell (2). Se Avsnitt 4.2.1 Arbetslöshet 
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3.2.3 Autokorrelation 

Autokorrelation innebär att modellernas slumpterm uppvisar en korrelation över tiden56, 

något som tycks finnas i det aktuella datamaterialet.  

 

Elevandelarna i en kommun en period tycks vara starkt påverkade av elevandelarna i 

samma kommun perioden innan.57 Det är den här samvariationen i tidsserien som ger oss 

problem med autokorrelation. Problem med autokorrelation kan korrigeras med hjälp av 

robusta standardavvikelser. En korrigering med robusta standardavvikelser ger mer sanna 

mått på standardavvikelsen, som i sin tur ger mer ärliga signifikansnivåer. Vi har dock haft 

svårigheter att finna korrekt korrigeringsmetod för vårt datamaterial. Vi saknar stöd i 

ekonometrisk teori för att korrigera med White Cross Section, vilket annars är den 

vanligaste metoden för denna typ av korrigering. Dessa robusta standardavvikelser lämpar 

sig främst för att hantera problem från heteroskedasticitet. Den alternativa metoden White 

Period lämpar sig bättre för den typ av problem vi har i materialet, att korrelation finns 

över tid snarare än att korrelation finns mellan kommunerna. Ingen av de möjliga 

korrigeringsmetoderna var dock rätt för vårt material.58 Då signifikansnivåerna för 

resultaten skiljer sig starkt för vilken metod av korrigering med robusta 

standardavvikelser vi väljer, valde vi att redovisa våra modeller helt utan korrigering för 

autokorrelationen eller eventuell heteroskedasticitet.59 

 

3.3 Fördröjda effekter  

Denna uppsats är grundad i forskning om konkurrensen och de fristående skolornas 

positiva påverkan på betygen. De hypoteser vi presenterar bygger på att eleverna har 

kunnat tillgodose sig denna ökade kunskap och kan tillämpa den efter att de tagit 

studenten. Vi bygger våra modeller med eftersläpande effekter därför att det ur ekonomisk 

synvinkel inte är rimligt att anta att individer påverkar våra responsvariabler samtidigt 

                                                
56

 Gujarati & Porter (2009) kapitel 12 
57

 För samtliga korrelationer se korrelationsmatrisen Avsnitt 4.1. Korrelationsmatris 
58

 Vid korrigering med White Period dök det upp varningar i det använda programmet EViews 7 version 7.1 Standard 
Edition 2010 om reducerad rank i våra matriser. 
59

 Den lämpligaste korrigeringsmetoden skulle vara en klustermetod, vilken tyvärr ej finns tillgänglig i EViews. 
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som de går i gymnasiet. Hade vi haft datamaterial över andelen som tagit studenten ur 

respektive skolform hade en del av problemet varit löst utan att använda sig av 

periodförskjutning.  

 

Den eftersläpande effekten på 1-3 år används för att fånga upp effekten av de elever som 

går relativt direkt från gymnasiet till arbetslivet och den eftersläpande effekten på 4-6 år 

för att fånga effekten av de elever som väljer att vidareutbilda sig, eller har problem med 

att direkt etablera sig på arbetsmarknaden.  
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3.4 En förklaring av valda modellformuleringar 

För var och en av våra tre responsvariabler har vi specificerat tio stycken olika modeller. 

Modellerna (1) - (5) är skattade med endast andelen elever i olika perioder som 

förklaringsvariabler och modell (6) - (10) är kompletterade med fler förklaringsvariabler. 

 

Modell (1) förklaras av andelen elever samma period. 

Modell (2) förklaras av andelen elever en tidigare period. 

Modell (3) förklaras av andelen elever två tidigare perioder. 

Modell (4) förklaras av andelen elever en tidigare period och andelen elever två tidigare perioder. 

Modell (5) förklaras av andelen elever samma period, andelen elever en tidigare period och andelen 

elever två tidigare perioder. 

Modell (6) förklaras av andelen elever samma period och kontrollvariabler. 

Modell (7) förklaras av andelen elever en tidigare period och kontrollvariabler. 

Modell (8) förklaras av andelen elever två tidigare perioder och kontrollvariabler. 

Modell (9) förklaras av andelen elever en tidigare period och andelen elever två tidigare perioder samt 

kontrollvariabler. 

Modell (10) förklaras av andelen elever samma period, andelen elever en tidigare period och andelen 

elever två tidigare perioder samt kontrollvariabler. 

 

Modell (1) – (5) 

 

𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐞𝐥𝐢𝐭 =  𝛃𝐢 +  Ω𝐞𝐥𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭−𝐱 +  𝛆𝐢𝐭  (Ekvation 1) 

 

Modell (6) – (10)   

 

𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐞𝐥𝐢𝐭 =  𝛃𝐢 +  Ω𝐞𝐥𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭−𝐱 + 𝛅∅𝐢𝐭 +  𝛆𝐢𝐭  (Ekvation 2) 

 

β är den kommunspecifika konstant som inte varierar över tiden. Det är den som utmärker 

modellen som en Fixed Effect Model.  

Ω är en vektor av parametrar med eleverna i tre olika tidsperioder där X motsvarar 

tidsfördröjningen och antar varierande värden mellan 0 och 2. 

θ är matrisen som innehåller använda kontrollvariabler. 

δ är en vektor av parametrar för matrisen θ.  

ε är slumptermen för kommun i i tidsperiod t.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisar vi resultaten från de genomförda regressionerna. Vi inleder med 

att presentera korrelationsmatrisen för att visa de ingående variablernas relationer.  

 

4.1 Korrelationsmatris 

Korrelationsmatrisen i tabell G nedan visar att elever i de olika perioderna är starkt men 

avtagande korrelerat. Vi har tidigare diskuterat de problem med autokorrelation detta 

innebär för våra skattningar i de modeller där flera perioder av elevandelar är inkluderade. 

Problemen bekräftas av regressionernas Durbin Watson-värden.60 Eventuella lösningar till 

detta diskuterar vi i avsnitt 3.2.3 Autokorrelation. 

 

Vi ser i tabellen att inkomsten korrelerar med arbetslösheten. Med fler i arbete stiger 

medianinkomsten eftersom lön av arbete generellt är högre än arbetslöshetsersättning. 

Inkomsten korrelerar även med eftergymnasialutbildning vilket även det stämmer väl 

överens med vad tidigare ekonomisk forskning sammanställt.61  

 

Tabell G. Korrelationsmatris 

 
Elevert Elevert-1 Elevert-2 Arbetslöshet Inkomst Egenföretagande d_blå d_röd EG45 

Elevert 1,000 
        

Elevert-1 0,942 1,000 
       

Elevert-2 0,862 0,932 1,000 
      

Arbetslöshet -0,393 -0,353 -0,308 1,000 
     

Inkomst 0,674 0,666 0,626 -0,502 1,000 
    

Egenföretagande 0,246 0,251 0,222 -0,213 0,123 1,000 
   

d_blå 0,335 0,342 0,319 -0,195 0,338 0,266 1,000 
  

d_röd 0,141 0,147 0,116 0,027 0,216 -0,062 -0,145 1,000 
 

EG45 0,538 0,537 0,529 -0,318 0,581 -0,031 0,140 -0,019 1,000 

 

  

                                                
60

 Se Appendix 
61

 Se avsnitt 2.2 Tidigare forskning och teorier 
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Inkomsten korrelerar på 0,674 med elevandelar i motsvarande period, vilket är den 

starkaste korrelationen mellan elever och en responsvariabel. Korrelationen är svagt 

avtagande mellan elevandelar i tidigare perioder och responsvariablerna. Denna avtagande 

korrelation är en indikation på svårigheter att bevisa kausaliteten. I linje med den hypotes 

som presenteras i inledningskapitlet och drivs genom uppsatsen, bör elevandelarnas 

korrelation vara svagare i samma period som responsvariabeln och växa med 

fördröjningen. Att elevandelarna korrelerar starkast med responsvariablerna när de mäts i 

samma period indikerar att det kan finnas en yttre påverkan.62 Det kan finnas en tredje 

påverkande variabel som inte finns med i modellen som påverkar både andelen elever i 

friskola, inkomstnivån, arbetslösheten och egenföretagande. En sådan tredje faktor eller 

yttre omständighet kan vara ett mjukt värde, som mentalitet eller trender. De är i sådana 

fall mycket svåra att observera eller kvantifiera.  

 

4.2 Regressioner  

För var och en av de tre responsvariablerna är resultaten från de tio modellerna uppdelade 

i två tabeller, där den första tabellen redovisar resultat för modell (1) - (5) och den andra 

för modell (6) - (10). De första fem modellerna innehåller endast elevandelar från olika 

perioder: elevandelar samma period som responsvariabeln, och sedan en respektive två 

perioder tidigare. Dessa motsvarar en eftersläpande effekt om 1-3 år respektive 4-6 år. De 

följande fem modellerna, modell (6) - (10), redovisar motsvarande elevandelar i 

regressioner kompletterande med ytterligare valda kontrollvariabler.  

 

Stjärnorna (***,**,*) motsvarar 99 procent, 95 procent och 90 procent signifikansnivå. De 

värden som återges inom parentes i tabellerna är standardavvikelser för respektive 

koefficient.  

 

Samtliga skattningar återfinns i sin helhet i Appendix. 

  

                                                
62

 Egenföretagande har en svagt topp i korrelation med elevandelar fördröjda en period. 



29 
 

4.2.1 Arbetslöshet 

Samtliga parametrar i tabell H nedan kan tolkas direkt i procentenheter. Enligt modell (1) 

leder en ökning i andelen elever i fristående gymnasieskolor med 1 procentenhet till en 

sänkning i arbetslösheten inom samma kommun med 0,113 procentenheter. 

 

Tabell H. Arbetslöshet utan kontrollvariabler 

 

I modell (1) - (3)  uppvisar elevandelarnas parametrar alla en signifikansnivå över 99 

procent. Påverkansgraden sjunker när effekterna av andelen elever fördröjs.63 I modell (4) 

har elevandelarna från en föregående period en lägre påverkansgrad än i modell (2). 

Parametern framför elevandelar från två föregående perioder har bytt tecken, i modell (3) 

gav denna variabel negativ påverkan medan den i modell (4) och (5) nu är positiv. 

Parametern är där även aningen starkare än i modell (3). Elevandelar i samma period som 

den skattade arbetslösheten är fortfarande signifikant på 99 procents nivå men har i den 

utökade modellen en näst intill en halverad parameterstyrka. Summerar man 

parametrarna i modell (4) och modell (5) ser man att den totala summan av elevernas 

påverkan i respektive modell fortfarande är negativ på arbetslösheten. Den aggregerade 

effekten blir -0,016 för modell (4) och -0,013 för modell (5), en effekt som visserligen är 

svagare än i de tre enklare modellerna men överensstämmer med vår hypotes. 

 

                                                
63

 Samtliga perioder finns presenterade i tabell F. Periodindelning. 

 
Modell (1) Modell (2) Modell (3) Modell (4) Modell (5) 

Konstant 5,513*** 4,783*** 3,824*** 3,929*** 4,095*** 

 
(0,050) (0,051) (0,035) (3,929) (0,043) 

Elevert -0,113*** 
   

-0,056*** 

 
(0,004) 

   
(0,008) 

Elevert-1 
 

-0,092*** 
 

-0,059*** 0,006 

  
(0,006) 

 
(0,009) (0,013) 

Elevert-2 
  

-0,031*** 0,043*** 0,037*** 

   
(0,006) (0,013) (0,012) 

R2--adj 0,419 0,316 0,457 0,477 0,499 

Obs. 1988 1704 1420 1420 1420 
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I tabell I redovisas regressioner för arbetslösheten utökade med kontrollvariabler. De 

variabler som introducerats i modellerna är dummyvariabler för blocktillhörighet för 

kommunalt politiskt styre och en variabel för andelen egenföretagare av befolkningen.  

Tabell I. Arbetslöshet med kontrollvariabler 

      

 
Modell (6) Modell (7) Modell (8) Modell (9) Modell (10) 

Konstant 6,926*** 6,715*** 5,079*** 5,002*** 4,905*** 

 
(0,291) (0,287) (0,180) (0,183) (0,182) 

Elevert -0,080*** 
   

-0,037*** 

 
(0,007) 

   
(0,008) 

Elevert-1 
 

-0,034*** 
 

-0,021** 0,017 

  
(0,008) 

 
(0,010) (0,012) 

Elevert-2 
  

0,024*** 0,046*** 0,041*** 

   
(0,007) (0,012) (0,012) 

d_blå -0,313** -0,525*** -0,512*** -0,476*** -0,426*** 

 
(0,146) (0,144) (0,089) (0,090) (0,090) 

d_röd -0,662*** -0,725*** -0,543*** -0,503*** -0,461*** 

 
(0,167) (0,164) (0,101) (0,103) (0,102) 

Egenf -0,377*** -0,501*** -0,309*** -0,280*** -0,227*** 

 
(0,075) (0,073) (0,044) (0,046) (0,047) 

R2--adj 0,436 0,358 0,517 0,518 0,527 

Obs. 1988 1704 1420 1420 1420 

 

I modell (6) - (8) är elevandelarnas parametrar alla signifikanta på 99 procents nivå. Även 

här ger elevandelarna i samma period den starkaste effekten. Eleverna två perioder 

tidigares påverkan på arbetslösheten är positiv i samtliga modeller med undantag för 

modell (3). Elevandelarnas påverkansgrad på arbetslösheten är svagare i modell (6) - (10) 

än vad de är i modell (1) - (5). Tillsammans med kontrollvariablernas signifikansnivå visar 

detta att de införda variablerna faktiskt fångar upp en del av förklaringsgraden och bör 

vara inkluderade i modellen. Det justerade R2-värdet för modell (8) – (10)  visar också en 

högre förklaringsgrad jämfört med modell (3) - (5) i föregående tabell.  

 

De aggregerade påverkansgraderna av eleverna i modell (9) och modell (10) har positiva 

tecken, till skillnad från modell (4) och (5) där summan var negativ. I modell (9) är den 

sammanlagda effekten 0,025 procentenheter och i modell (10) 0,021 procentenheter. 
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Dummyvariablerna för politiskt styre i kommunen visar att arbetslösheten minskar med 

båda formerna av styre mot nollalternativet, en mixad majoritet eller ett blockbyte. Det 

verkar vara så att det är gynnande med ett kommunalt styre där partierna tillhör samma 

block under en längre tid. Kausaliteten kan även tänkas påverka åt motsatt håll, att 

invånare är mer benägna att rösta fram styren när det är hög arbetslöshet i kommunen.  

4.2.2 Inkomst 

Parametrarna i tabell J tolkas som förändringen i tusentals kronor av en förändring med 1 

procentenhet av elevandelen i fristående skola. Exempelvis skulle en ökning i andelen 

elever med 1 procentenhet föregående period enligt modell (2) innebära en ökning i 

kommunens medianinkomst med 2 401 kronor.  

 

Tabell J. Inkomst utan kontrollvariabler 

 
Modell (1) Modell (2) Modell (3) Modell (4) Modell (5) 

Konstant 163,751*** 173,806*** 184,838*** 181,634*** 177,653*** 

 
(0,469) (0,484) (0,416) (0,405) (0,423) 

Elevert 2,363*** 
   

1,359*** 

 
(0,042) 

   
(0,076) 

Elevert-1 
 

2,401*** 
 

1,802*** 0,222* 

  
(0,056) 

 
(0,098) (0,124) 

Elevert-2 
  

2,334*** 0,103 0,251** 

   
(0,069) (0,136) (0,120) 

R2--adj 0,672 0,617 0,657 0,736 0,793 

Obs. 1988 1704 1420 1420 1420 

 

I modell (1) - (3) är samtliga parametrar signifikanta på 99 procents nivå och 

påverkansgraden väldigt lika över perioderna. Enligt modell (3) är inkomstförändringen  

23 340 kronor av en ökning med 10 procentenheter i elevandelen två föregående perioder.  

Denna starka parameter bör tolkas med viss försiktighet, troligt är att det kan finnas en 

påverkan från andra hållet. Kommuner med en hög inkomstnivå påverkar troligen hur 

stora elevandelar som går i fristående verksamheter.  

 

Olikheterna i signifikans och påverkansgrad mellan modell (4) och (5) skapar svårigheter 
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att uttala sig om när effekten på inkomsten faktiskt uppstår. Detta kan vara en effekt av de 

problem med korrelation över tiden som finns i tidsserien för eleverna.64 Det som skiljer 

modell (1) - (5) för inkomst från modell (1) - (5) för arbetslöshet är att alla 

elevförändringar nu ger samma påverkan på inkomsten. På inkomsten är samtliga 

parametrar positiva, medan i regressionerna för arbetslöshet uppvisade flera elevandelars 

parameter olika tecken i olika modeller.  

 

I tabell K redovisas regressioner för inkomst utökade med kontrollvariabler. De variabler 

som introducerats är dummyvariabler för blocktillhörighet för politiskt styre, andel 

egenföretagare och arbetslösa av befolkningen samt andelen eftergymnasialt utbildade.  

 

Tabell K. Inkomst med kontrollvariabler 
 

 
Modell (6) Modell (7) Modell (8) Modell (9) Modell (10) 

Konstant 110,667*** 100,747*** 83,724*** 88,134*** 94,274*** 

 
(3,652) (3,380) (2,774) (2,922) (2,950) 

Elevert 0,658*** 
   

0,359*** 

 
(0,040) 

   
(0,045) 

Elevert-1 
 

0,466*** 
 

0,248*** -0,070 

  
(0,045) 

 
(0,056) (0,067) 

Elevert-2 
  

0,161*** -0,053 0,004 

   
(0,048) (0,068) (0,066) 

d_blå -0,090 0,554 2,085*** 1,872*** 1,704*** 

 
(0,720) (0,644) (0,512) (0,510) (0,497) 

d_röd -1,285 -0,361 1,832*** 1,579*** 1,489*** 

 
(0,817) (0,729) (0,580) (0,578) (0,563) 

Egenf 0,882** 1,692*** 2,558*** 2,480*** 2,344*** 

 
(0,399) (0,361) (0,295) (0,293) (0,286) 

EG45 3,933*** 4,254*** 4,525*** 4,330*** 4,018*** 

 
(0,172) (0,157) (0,127) (0,133) (0,136) 

Arb -6,334*** -5,616*** -2,981*** -3,014*** -2,957*** 

 
(0,121) (0,124) (0,173) (0,172) (0,167) 

R2--adj 0,917 0,923 0,936 0,937 0,940 

Obs. 1988 1704 1420 1420 1420 
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Jämför man storleken på parametern för elevandelarna i modell (1) - (3) med 

parameterstorleken i modell (6) - (8) ser vi att de nu har försvagats. I modell (1) har 

elevandelar en parameter på 2,363 och i modell (6) har samma elevandels parameter 

sjunkit till 0,658. Det betyder att kontrollvariablerna har en stark inverkan och 

förklaringsgrad, vi såg i korrelationsmatrisen att inkomst samvarierar med flera variabler. I 

modell (6) – (8) är elevandelarnas påverkan avtagande mellan perioderna. I modell (1) - 

(3) är däremot påverkansgraden av elever relativt oförändrad mellan perioderna. 

Införandet av kontrollvariabler påverkar således både storleken på och beteendet hos 

elevandelarnas parametrar kraftigt.  

 

I de sista två modellerna, modell (9) och (10), uppvisar några elevandelar en negativ 

inverkan. Aggregerar man effekten av andelen elever för modell (9) får man fortfarande en 

positiv effekt på medianinkomsten i kommunen. Även summan av påverkan i modell (10) 

visar en positiv inverkan på inkomsten. Detta innebär att samtliga modeller summerat 

visar ett positivt samband mellan andelen elever och inkomstnivå.  

 

Modell (8) - (10) visar att ett politiskt styre av samma färg har haft positiv påverkan på 

medianinkomsten, oavsett block.  Det stämmer överens med resultatet från föregående 

regressioner över arbetslösheten, där vi visade att de politiska dummyvariablerna hade ett 

negativt samband med arbetslöshetsnivån. Inkomstnivån påverkas även positivt av 

andelen egenföretagare i kommunen, och stiger med en minskad arbetslöshetsnivå. Det 

stämmer överens med resultat från tabell I där vi visade ett negativ samband mellan 

egenföretagande och arbetslöshet.  
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4.2.3 Egenföretagande 

Responsvariabel för kommande regressioner är nu egenföretagare som andel av 

befolkningen. Enligt modell (1) leder en ökning med 1 procentenhet i elevandelen till en 

ökning i andelen egenföretagare med 0,056 procentenheter. 

 

Tabell L. Egenföretagande utan kontrollvariabler 

 
Modell (1) Modell (2) Modell (3) Modell (4) Modell (5) 

Konstant 3,789*** 3,869*** 3,998*** 3,872*** 3,736*** 

 
(0,016) (0,019) (0,023) (0,024) (0,027) 

Elevert 0,056*** 
   

0,047*** 

 
(0,001) 

   
(0,005) 

Elevert-1 
 

0,071*** 
 

0,071*** 0,016** 

  
(0,002) 

 
(0,006) (0,008) 

Elevert-2 
  

0,092*** 0,005 0,010 

   
(0,004) (0,008) (0,008) 

R2--adj 0,829 0,808 0,769 0,796 0,811 

Obs. 1988 1704 1420 1420 1420 

 

I regressionerna är det tydligt att samtliga elevandelar oavsett period har en positiv 

påverkan på andelen egenföretagare. I de första tre modellerna för egenföretagandet finns 

en tilltagande effekt med tidigare perioder, elevandelarna två perioder tidigare ger en 

nästintill dubbelt så stor påverkan som elevandelarna i aktuell period. Om istället 

perioderna kombineras i en och samma modell som i modell (4) eller modell (5) ser vi att 

den sista perioden nu saknar signifikans och att parametern för en respektive två tidigare 

perioders elevandelar har minskat i styrka. Det tycks finnas en problematik med att fånga 

effekter vid införandet av flera perioder, liksom det var i regressionerna med 

arbetslösheten och med inkomstnivån. Vi kan således ana att det även här är korrelationen 

i tidsserien mellan elevandelarna som försvårar tolkningarna av de genomförda 

regressionerna. 

 

I tabell M redovisas regressioner för egenföretagandet utökade med kontrollvariabler. De 

variabler som har introducerats i modellerna är dummyvariabler för blocktillhörighet för 

kommunalt politiskt styre, andel arbetslösa och inkomstnivå i kommunen.  
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Tabell M. Egenföretagande med kontrollvariabler 

 
Modell (6) Modell (7) Modell (8) Modell (9) Modell (10) 

Konstant 0,940*** -0,704** -3,278*** -3,052*** -2,989*** 

 
(0,274) (0,322) (0,356) (0,381) (0,408) 

Elevert 0,021*** 
   

0,002 

 
(0,003) 

   
(0,005) 

Elevert-1 
 

0,018*** 
 

0,009* 0,007 

  
(0,003) 

 
(0,006) (0,007) 

Elevert-2 
  

0,006 -0,003 -0,002 

   
(0,005) (0,007) (0,007) 

d_blå 0,242*** 0,164*** 0,029 0,022 0,021 

 
(0,045) (0,048) (0,051) (0,051) (0,051) 

d_röd 0,306*** 0,226*** 0,068 0,059 0,059 

 
(0,051) (0,055) (0,057) (0,058) (0,058) 

Arb 0,072*** 0,105*** 0,092*** 0,088*** 0,087*** 

 
(0,012) (0,014) (0,019) (0,019) (0,019) 

Ink 0,015*** 0,023*** 0,037*** 0,036*** 0,036*** 

 
(0,001) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) 

R2--adj 0,851 0,849 0,859 0,859 0,859 

Obs. 1988 1704 1420 1420 1420 

 

I motsats till resultaten från modellerna (1) - (3) där elevernas påverkan blev svagare med 

tiden visar resultatet av regressionerna i modell (6) - (8) att påverkan stiger ju närmare i 

tid vi kommer. I modell (8) är elevandelen ej längre signifikant, och har i likhet med 

samtliga parametrar i tabell M krympt från föregående tabell. Modellerna (9) och (10) ger 

inte några starka eller signifikanta resultat för elevandelarnas påverkan på 

egenföretagandet.  

 

Andelen arbetslösa och andelen egenföretagande är positivt korrelerat. Detta kan bero på 

att när arbetslösheten ökar så ökar incitamenten för den delen av befolkningen att starta 

ett eget företag. Troligtvis är det snarare arbetslösheten som bidrar till ett ökat företagande 

än att en ökad andel egenföretagare skulle leda till en ökning i arbetslösheten. I samtliga 

modeller tycks det positivt för egenföretagandet i kommunen att ha ett blockenhetligt 

politiskt styre, snarare än ett mixat alternativ.   
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Förändringar i medianinkomst tycks ha ett positiv beroende med egenföretagandet. Vid 1 

procentenhet högre medianinkomst tycks det finnas 0,015 och 0,037 procentenheter fler 

egenföretagare. Detta kan bero av en yttre faktor som karaktäristika. De kommuner som 

har en hög andel smarta eller driftiga invånare har troligtvis både en högre inkomstnivå 

och en högre andel egenföretagare. 
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5 Diskussion och Slutsats 

5.1 Sammanfattning av resultat 

Regressionerna för arbetslösheten visar att det finns ett negativt samband mellan andelen 

elever i fristående gymnasieskolor och arbetslösheten inom en kommun. Denna tydligt 

negativa relation ser vi med eleverna i samma period och eleverna fördröjda en period. För 

elevandelar två perioder tidigare är resultaten från regressionerna mer otydliga. Det 

hypotetiska samband mellan arbetslösheten inom en kommun och elevandelar i fristående 

gymnasieskola 4-6 år tidigare som vi presenterade i inledningskapitlet tycks alltså inte gå 

att mäta genom våra regressioner. Vi finner inget bevis för att sambandet mellan 

elevandelar och arbetslöshet ser ut helt i linje med hur vi presenterade vår hypotes. 

Medianinkomsten ökar enligt genomförda regressioner när andelen elever i fristående 

gymnasieskolor ökar, men beroende på från vilken period vi hämtar andelen ger det olika 

kraftig effekt på inkomstökningen.  I redovisade regressioner blir det tydligt att det finns 

ett positivt samband mellan andelen egenföretagare i en kommun och andelen elever i 

fristående gymnasieskola. Parametrarna är i dessa modeller svaga även om de är 

signifikanta, 1 procentenhets ökning i elevandel ger en ökning i andelen egenföretagare på 

runt 0,07 till 0,02 procentenheter.    

 

5.2 Elevernas val  

Medianåldern för de som började studera på högskolan var 20,7 år under läsåret 

2010/201165 och av landets 23-åringar var det 9 procent som hade en minst treårig 

eftergymnasial utbildning år 2012.66 Detta tyder på att de flesta som studerar på 

högskolenivå spenderar åren mellan 20-25 i en kommun med högskola, vilket skulle 

påverka den effekt vi söker 4-6 år efter studenten. Det signifikant negativa sambandet 

mellan arbetslösheten och ökningen i andelen elever 1-3 år tidigare fångar de effekter som 

tillfaller de elever som inte väljer att direkt studera vidare på högskolan utan istället går 

från gymnasieskolan ut i arbetslivet eller till utbildningar av andra slag.   

                                                
65

 Amnéus & Kahlroth (2012) 
66

 Statistiska centralbyrån (2013) 



38 
 

 

Efter friskolereformens införande har som inledningsvis nämnts antalet skolor i Sverige 

nästintill tredubblats från 1997 till idag.67 Denna ökning i antalet skolor har även lett till 

fler valbara program för eleverna, utöver de 18 nationella program som finns idag erbjuder 

skolor särskilda varianter av nationella program, och så kallade spetsutbildningar. Att 

antalet skolor har växt så pass kraftigt under de senaste åren och fler regionalt anpassade 

utbildningar har kommit till, har i så fall gynnat just de elever som inte söker in till 

högskola. En sådan ökad valfrihet skapar möjligheter för elever att genom val av utbildning 

tydligare kunna signalera sina intressen och sin kompetens. Elever har genom detta fått 

ökade möjligheter att välja program och de erbjuds ett större utbud, vilket leder till att de 

kan erhålla en examen inom de ämnen de är mest intresserade av.  

 

De positiva effekter på inkomstnivån som regressionerna visar av en ökad andel elever i 

fristående gymnasieskola kommer enligt vår hypotes av att elever har fått en högre kvalitet 

på utbildningen, och därmed lyckats nå en ytterligare produktivitetshöjande nivå. Detta 

skulle i sin tur generera mer produktion till ett högre värde vilket då skulle vara 

anledningen till inkomstökningen. Ökningen är även korrelerad med arbetslösheten. Vi har 

visat att arbetslösheten och elevandelar har en negativ samverkan, vilket påverkar 

inkomstnivån. Det är möjligt att inkomstökningen inte kommer av produktivitetshöjning 

utan av att fler får ett arbete och går från ingen eller en låg ersättning till en lön. 
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5.3 Kausalitet  

Elevandelarna är så pass lika i de olika kommunerna över tiden att vi genom 

regressionerna har svårt att med säkerhet avgöra vilken påverkan som kommer av vilken 

period. Eftersom elevandelar i framförallt två föregående perioder uppvisar så skilda 

mönster i regressionerna bör man iaktta resultaten med uppmärksamhet. Det faktum att 

effekten i flera modeller försvagas när vi backar i perioderna komplicerar hävdandet av en 

kausalitet i enighet med vår hypotes. Att det är elevandelen från samma period som 

responsvariabeln mäts som påverkar starkast gör att misstankar väcks om att sambandet 

även kan gå åt andra hållet. Argument för att exempelvis inkomstnivån spelar roll för 

elevandelar i kommunen får vi även bekräftat i våra egna regressioner. Enligt modell (2) 

skulle en ökning med tio procentenheter i elevandelarna 1-3 år tidigare ge en ökning i 

medianinkomsten på 24 000 kronor, vilket är så pass kraftigt att vi misstänker en omvänd 

kausalitet. 

 

Vi har utformat panelen så att den innehåller att stort antal kommuner, över en ganska kort 

tidsperiod. För att effektivare fånga de eftersläpande effekterna räknade vi om åren till 

treårsperioder, vilket förkortade tidsserien anmärkningsvärt. FEM-specifikationen med 

enskilda dummyvariabler för var kommun tillsammans med den korta panelen leder till att 

vi förlorar för många frihetsgrader vid testspecikation. Detta gör att kausalitets-test som 

Granger Causality Test68 blir verkningslösa och resultaten icke-tolkningsbara.  

 

5.4 En yttre faktor  

En ytterligare möjlighet är att det i detta fall rör sig om en yttre icke-observerad faktor.  

Från korrelationsmatrisen framgår det att variablerna arbetslöshet, egenföretagande och 

inkomstnivå är korrelerade. Detta stärker tesen om existensen av en samtidig dynamisk 

påverkansprocess, eller en tredje yttre faktor, en faktor som påverkar samtliga 

responsvariabler men även andelen elever i fristående gymnasieskola. En sådan yttre 

faktor leder till att de resultat vi finner signifikanta i våra regressioner i själva verket inte 
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är det utan påverkansgraden drivs av något annat.69 En sådan yttre faktor skulle kunna 

vara icke-observerbart som trender, mentalitet eller invånarnas karaktäristika. Exempelvis 

kan en rik kommun med en hög inkomstnivå och därav en hög skatteintäkt satsa mer på 

skolan, genom att till exempel tillhandahålla en hög skolpeng. En hög skolpeng skulle 

attrahera fler fristående gymnasieskolor, eftersom intäkterna kan bli större. I rapporten 

Resurserna i skolan fastställs att kostnaderna per elev är högre i glesbefolkade kommuner 

jämfört med i storstäder, och statistik visar att inkomstnivåerna i regel är högre inuti i 

storstäderna än i förorterna.70 Det är alltså ekonomiskt lönsamt för friskolor att etablera 

sig i rikare områden, det bekräftas i rapporten att kommuner med högre skattekraft per 

invånare tenderar att lägga mer resurser på varje elev. Forskaren Jonas Vlachos har också 

visat att socioekonomiskt starka områden tenderar att ha fler etablerade friskolor än 

andra, genom att studera Skolverkets statistik.71 Etableringen beror enligt honom troligen 

på att det är lönsammare i den typen av områden, och att det där finns en större 

efterfrågan. Sådana socioekonomiska faktorer kan vara de yttre påverkande variabler vi 

saknar i våra regressioner. De socioekonomiska faktorerna fångas heller inte perfekt upp 

av de kommunspecifika intercepten eftersom de är föränderliga över tiden.  

 

5.5 Slutsats 

Oberoende av vilken denna eller dessa faktorer utanför modellerna är, så kan vi observera 

ett tydligt samband mellan andelen elever i fristående gymnasieskola skrivna i en kommun 

och den kommunens nivå på arbetslöshet, inkomst och egenföretagande. Den ökade 

konkurrensen på skolmarknaden är dock inte nödvändigtvis beroende av huvudman. De 

fristående och de kommunala skolorna har börjat konkurrera med varandra likväl som 

sinsemellan, det skulle därför kunna vara konkurrensen i sig som gör att eleverna har 

erhållit bättre betyg snarare än vilken huvudman som står bakom verksamheten. 

Möjligheten för elever att fritt kunna välja skola på en marknad med konkurrens kan 

resultera i att samtliga skolor presterar bättre.  
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Argument saknas även från vår regression för att de effekter vi har sett av konkurrensen är 

bestående. Eventuellt kan effekten på betyg och övriga variabler vara en följd av 

konkurrensens etablering snarare än en effekt som kommer att fortsätta öka tillsammans 

med en ökad andel elever i de fristående gymnasieskolorna.  

 

Med anledning av att vi har svårighet att styrka kausaliteten i våra resultat är det svårt för 

oss att dra absoluta slutsatser av vår undersökning. Av regressionerna finner vi dock inga 

resultat som går helt emot vår hypotes. Vi saknar alltså signifikanta bevis för att en ökad 

andel elever i fristående gymnasieskola skulle missgynna inkomstutvecklingen, andelen 

arbetslösa eller egenföretagandet inom Sveriges kommuner. 

 

5.6 Vidare forskning  

Efter att ha genomfört denna uppsats ger vi förslaget att i kommande forskning studera 

effekterna på individnivå för att tydligare kunna följa mekanismerna bakom hur den ökade 

konkurrensen påverkar arbetslösheten, medianinkomsten och egenföretagandet i 

kommunerna.  

 

Vidare rekommenderar vi att genomföra nästa undersökning först om några år så att en 

längre tidsserie kan studeras. Detta skapar effektivare estimeringar och ökade möjligheter 

att studera eftersläpande effekter.  

 

En intressant utveckling vore även att studera effekterna på nationell eller regional nivå, då 

detta skapar möjlighet att fånga upp de effekter som sprids ut vid flyttning mellan 

kommuner.  
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Appendix 

Samtliga skattningar har genomförts i Eviews.  

 

Arbetslöshet 
 
Modell 1 
Dependent Variable: ARB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 08:31   
Sample (adjusted): 1992 2010   
Periods included: 7   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1988     
       
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 5.513328 0.050179 109.8728 0.0000 
ELEVER -0.113431 0.004496 -25.22858 0.0000 
 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.502313     Mean dependent var 4.605516 
Adjusted R-squared 0.419317     S.D. dependent var 2.046336 
S.E. of regression 1.559360     Akaike info criterion 3.858411 
Sum squared resid 4141.023     Schwarz criterion 4.660495 
Log likelihood -3550.261     Hannan-Quinn criter. 4.153009 
F-statistic 6.052228     Durbin-Watson stat 0.791981 
Prob(F-statistic) 0.000000    

   
Modell 2 
Dependent Variable: ARB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/03/14   Time: 11:23   
Sample (adjusted): 1995 2010   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1704  
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 4.783165 0.051380 93.09461 0.0000 
ELEVER(-1) -0.092278 0.006003 -15.37183 0.0000 
 Effects Specification     
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.430054     Mean dependent var 4.224863 
Adjusted R-squared 0.315985     S.D. dependent var 1.813887 
S.E. of regression 1.500179     Akaike info criterion 3.800527 
Sum squared resid 3193.511     Schwarz criterion 4.710509 
Log likelihood -2953.049     Hannan-Quinn criter. 4.137365 
F-statistic 3.770109     Durbin-Watson stat 1.049440 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Modell 3 
Dependent Variable: ARB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/03/14   Time: 11:23   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 3.823633 0.034504 110.8178 0.0000 
ELEVER(-2) -0.030822 0.005732 -5.377564 0.0000 
 Effects Specification     
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.566059     Mean dependent var 3.691948 
Adjusted R-squared 0.457479     S.D. dependent var 1.243586 
S.E. of regression 0.915977     Akaike info criterion 2.839732 
Sum squared resid 952.2799     Schwarz criterion 3.895118 
Log likelihood -1731.210     Hannan-Quinn criter. 3.233980 
F-statistic 5.213257     Durbin-Watson stat 1.560047 
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Modell 4 
Dependent Variable: ARB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/03/14   Time: 11:23   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 3.929396 0.037552 104.6386 0.0000 
ELEVER(-1) -0.059471 0.009099 -6.535836 0.0000 
ELEVER(-2) 0.042811 0.012594 3.399292 0.0007 
 Effects Specification     
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.581812     Mean dependent var 3.691948 
Adjusted R-squared 0.476712     S.D. dependent var  1.243586 
S.E. of regression 0.899593     Akaike info criterion 2.804164 
Sum squared resid 917.7103     Schwarz criterion  3.863252 
Log likelihood -1704.956     Hannan-Quinn criter. 3.199795 
F-statistic 5.535792     Durbin-Watson stat 1.624667 
Prob(F-statistic) 0.000000      

 

Modell 5 
 Dependent Variable: ARB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 08:34   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 4.094583 0.043322 94.51574 0.0000 
ELEVER -0.056386 0.007836 -7.195367 0.0000 
ELEVER(-1) 0.006065 0.012736 0.476230 0.6340 
ELEVER(-2) 0.036669 0.012351 2.968958 0.0031 
 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.600087     Mean dependent var 3.691948 
Adjusted R-squared 0.499138     S.D. dependent var  1.243586 
S.E. of regression 0.880106     Akaike info criterion 2.760890 
Sum squared resid 877.6073     Schwarz criterion  3.823681 
Log likelihood -1673.232     Hannan-Quinn criter. 3.157904 
F-statistic 5.944452     Durbin-Watson stat 1.642042 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

    
Modell 6 
 Dependent Variable: ARB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 08:35   
Sample (adjusted): 1992 2010   
Periods included: 7   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1988  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 6.925597 0.291367 23.76935 0.0000 
ELEVER -0.080112 0.006549 -12.23237 0.0000 
D_BLA -0.312813 0.146460 -2.135820 0.0328 
D_ROD -0.662408 0.167382 -3.957466 0.0001 
EGENF -0.376744 0.075490 -4.990629 0.0000 
 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.517526     Mean dependent var 4.605516 
Adjusted R-squared 0.436073     S.D. dependent var  2.046336 
S.E. of regression 1.536698     Akaike info criterion 3.830386 
Sum squared resid 4014.448     Schwarz criterion  4.640913 
Log likelihood -3519.404     Hannan-Quinn criter. 4.128085 
F-statistic 6.353674     Durbin-Watson stat 0.869651 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Modell 7 
Dependent Variable: ARB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 08:43   
Sample (adjusted): 1995 2010   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1704  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 6.714830 0.286913 23.40373 0.0000 
ELEVER(-1) -0.034095 0.008416 -4.051337 0.0001 
D_BLA -0.524604 0.143802 -3.648097 0.0003 
D_ROD -0.724763 0.163851 -4.423316 0.0000 
EGENF -0.500810 0.072940 -6.866032 0.0000 
 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.466057     Mean dependent var 4.224863 
Adjusted R-squared 0.357836     S.D. dependent var 1.813887 
S.E. of regression 1.453561     Akaike info criterion 3.738795 
Sum squared resid 2991.780     Schwarz criterion 4.658356 
Log likelihood -2897.454     Hannan-Quinn criter. 4.079179 
F-statistic 4.306515     Durbin-Watson stat 1.199193 
Prob(F-statistic) 0.000000    

       
Modell 8 
Dependent Variable: ARB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/03/14   Time: 11:26   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 5.078567 0.179640 28.27076 0.0000 
ELEVER(-2) 0.024425 0.007167 3.407980 0.0007 
D_BLA -0.512297 0.088779 -5.770470 0.0000 
D_ROD -0.542627 0.101254 -5.359070 0.0000 
EGENF -0.308706 0.044403 -6.952406 0.0000 
 Effects Specification     
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.614431     Mean dependent var 3.691948 
Adjusted R-squared 0.516677     S.D. dependent var 1.243586 
S.E. of regression 0.864559     Akaike info criterion 2.725769 
Sum squared resid 846.1276     Schwarz criterion 3.792264 
Log likelihood -1647.296     Hannan-Quinn criter. 3.124167 
F-statistic 6.285450     Durbin-Watson stat 1.804082 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Modell 9 
Dependent Variable: ARB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/03/14   Time: 11:25   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 5.001762 0.182658 27.38328 0.0000 
ELEVER(-1) -0.021111 0.009537 -2.213542 0.0271 
ELEVER(-2) 0.046054 0.012111 3.802757 0.0002 
D_BLA -0.476394 0.090099 -5.287466 0.0000 
D_ROD -0.502969 0.102655 -4.899584 0.0000 
EGENF -0.280480 0.046124 -6.080966 0.0000 
 Effects Specification     
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.616095     Mean dependent var 3.691948 
Adjusted R-squared 0.518336     S.D. dependent var 1.243586 
S.E. of regression 0.863074     Akaike info criterion 2.722855 
Sum squared resid 842.4778     Schwarz criterion 3.793052 
Log likelihood -1644.227     Hannan-Quinn criter. 3.122636 
F-statistic 6.302217     Durbin-Watson stat 1.805959 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Modell 10 
Dependent Variable: ARB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 08:46   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 4.905257 0.182169 26.92696 0.0000 
ELEVER -0.037344 0.007987 -4.675574 0.0000 
ELEVER(-1) 0.016751 0.012445 1.346017 0.1786 
ELEVER(-2) 0.041481 0.012040 3.445121 0.0006 
D_BLA -0.426348 0.089918 -4.741500 0.0000 
D_ROD -0.460984 0.102117 -4.514266 0.0000 
EGENF -0.226937 0.047117 -4.816422 0.0000 
 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.623381     Mean dependent var 3.691948 
Adjusted R-squared 0.527060     S.D. dependent var 1.243586 
S.E. of regression 0.855223     Akaike info criterion 2.705102 
Sum squared resid 826.4886     Schwarz criterion 3.779003 
Log likelihood -1630.622     Hannan-Quinn criter. 3.106266 
F-statistic 6.471894     Durbin-Watson stat 1.782966 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     

Inkomst 

 
Modell 1 
Dependent Variable: INK   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 08:47   
Sample (adjusted): 1992 2010   
Periods included: 7   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1988  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 163.7507 0.469339 348.8966 0.0000 
ELEVER 2.362658 0.042053 56.18236 0.0000 
 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.718802     Mean dependent var 182.6595 
Adjusted R-squared 0.671908     S.D. dependent var 25.46310 
S.E. of regression 14.58509     Akaike info criterion 8.329860 
Sum squared resid 362270.6     Schwarz criterion 9.131943 
Log likelihood -7994.881     Hannan-Quinn criter. 8.624458 
F-statistic 15.32826     Durbin-Watson stat 0.583492 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 
Modell 2 
Dependent Variable: INK   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/03/14   Time: 11:32   
Sample (adjusted): 1995 2010   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1704  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 173.8059 0.483527 359.4547 0.0000 
ELEVER(-1) 2.400761 0.056494 42.49589 0.0000 
 Effects Specification     
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.680539     Mean dependent var 188.3310 
Adjusted R-squared 0.616602     S.D. dependent var 22.80068 
S.E. of regression 14.11798     Akaike info criterion 8.284256 
Sum squared resid 282831.3     Schwarz criterion 9.194238 
Log likelihood -6773.186     Hannan-Quinn criter. 8.621095 
F-statistic 10.64388     Durbin-Watson stat 0.774279 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Modell 3 
 Dependent Variable: INK   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/03/14   Time: 11:33   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 184.8384 0.416114 444.2011 0.0000 
ELEVER(-2) 2.334200 0.069123 33.76873 0.0000 
 Effects Specification     
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.725974     Mean dependent var 194.8111 
Adjusted R-squared 0.657407     S.D. dependent var 18.87301 
S.E. of regression 11.04665     Akaike info criterion 7.819515 
Sum squared resid 138502.2     Schwarz criterion 8.874900 
Log likelihood -5266.856     Hannan-Quinn criter. 8.213763 
F-statistic 10.58782     Durbin-Watson stat 0.871393 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Modell 4 
Dependent Variable: INK   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/03/14   Time: 11:32   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 181.6341 0.405047 448.4277 0.0000 
ELEVER(-1) 1.801828 0.098147 18.35843 0.0000 
ELEVER(-2) 0.103309 0.135843 0.760506 0.4471 
 Effects Specification     
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.788757     Mean dependent var 194.8111 
Adjusted R-squared 0.735666     S.D. dependent var 18.87301 
S.E. of regression 9.703252     Akaike info criterion 7.560710 
Sum squared resid 106769.6     Schwarz criterion 8.619799 
Log likelihood -5082.104     Hannan-Quinn criter. 7.956342 
F-statistic 14.85690     Durbin-Watson stat 0.922117 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Modell 5 
Dependent Variable: INK   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 08:51   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 177.6532 0.422517 420.4640 0.0000 
ELEVER 1.358844 0.076428 17.77933 0.0000 
ELEVER(-1) 0.222451 0.124215 1.790856 0.0736 
ELEVER(-2) 0.251325 0.120457 2.086421 0.0372 
 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.834837     Mean dependent var 194.8111 
Adjusted R-squared 0.793145     S.D. dependent var 18.87301 
S.E. of regression 8.583689     Akaike info criterion 7.316042 
Sum squared resid 83479.12     Schwarz criterion 8.378834 
Log likelihood -4907.390     Hannan-Quinn criter. 7.713056 
F-statistic 20.02407     Durbin-Watson stat 0.854893 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Modell 6 
Dependent Variable: INK   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 08:53   
Sample (adjusted): 1992 2010   
Periods included: 7   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1988  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 110.6669 3.651952 30.30350 0.0000 
ELEVER 0.658047 0.040021 16.44270 0.0000 
D_BLA -0.090248 0.720223 -0.125306 0.9003 
D_ROD -1.284759 0.816964 -1.572601 0.1160 
EGENF 0.882434 0.398826 2.212576 0.0271 
EG45NY 3.932762 0.172278 22.82806 0.0000 
ARB -6.333601 0.121098 -52.30139 0.0000 
 Effects Specification       
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.929467     Mean dependent var 182.6595 
Adjusted R-squared 0.917463     S.D. dependent var 25.46310 
S.E. of regression 7.315376     Akaike info criterion 6.951906 
Sum squared resid 90867.99     Schwarz criterion 7.768061 
Log likelihood -6620.195     Hannan-Quinn criter. 7.251673 
F-statistic 77.42540     Durbin-Watson stat 0.801515 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
Modell 7 
Dependent Variable: INK   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 08:55   
Sample (adjusted): 1995 2010   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1704        
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.     
C 100.7472 3.379712 29.80939 0.0000 
ELEVER(-1) 0.465919 0.045348 10.27430 0.0000 
D_BLA 0.554341 0.644089 0.860659 0.3896 
D_ROD -0.360736 0.729191 -0.494707 0.6209 
EGENF 1.691609 0.360782 4.688729 0.0000 
EG45NY 4.254177 0.157348 27.03680 0.0000 
ARB -5.615750 0.124028 -45.27810 0.0000 
 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.936292     Mean dependent var 188.3310 
Adjusted R-squared 0.923271     S.D. dependent var 22.80068 
S.E. of regression 6.315772     Akaike info criterion 6.677797 
Sum squared resid 56403.01     Schwarz criterion 7.603743 
Log likelihood -5399.483     Hannan-Quinn criter. 7.020545 
F-statistic 71.90695     Durbin-Watson stat 0.958005 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Modell 8 
Dependent Variable: INK   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 08:58   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 83.72445 2.773916 30.18276 0.0000 
ELEVER(-2) 0.161482 0.047957 3.367222 0.0008 
D_BLA 2.084677 0.512153 4.070417 0.0001 
D_ROD 1.831528 0.579580 3.160095 0.0016 
EGENF 2.557901 0.294987 8.671221 0.0000 
EG45NY 4.524997 0.127062 35.61251 0.0000 
ARB -2.981244 0.173105 -17.22218 0.0000 
 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)       
R-squared 0.948936     Mean dependent var 194.8111 
Adjusted R-squared 0.935876     S.D. dependent var 18.87301 
S.E. of regression 4.779152     Akaike info criterion 6.146415 
Sum squared resid 25809.53     Schwarz criterion 7.220316 
Log likelihood -4073.955     Hannan-Quinn criter. 6.547579 
F-statistic 72.66111     Durbin-Watson stat 0.998025 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Modell 9 
Dependent Variable: INK   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 08:59   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 88.13434 2.922425 30.15795 0.0000 
ELEVER(-1) 0.248299 0.055542 4.470439 0.0000 
ELEVER(-2) -0.053137 0.067577 -0.786320 0.4318 
D_BLA 1.872418 0.510119 3.670553 0.0003 
D_ROD 1.578624 0.577549 2.733315 0.0064 
EGENF 2.480373 0.293054 8.463885 0.0000 
EG45NY 4.329938 0.133349 32.47083 0.0000 
ARB -3.014190 0.171827 -17.54201 0.0000 
 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.949824     Mean dependent var 194.8111 
Adjusted R-squared 0.936936     S.D. dependent var 18.87301 
S.E. of regression 4.739505     Akaike info criterion 6.130277 
Sum squared resid 25360.62     Schwarz criterion 7.207881 
Log likelihood -4061.497     Hannan-Quinn criter. 6.532825 
F-statistic 73.69602     Durbin-Watson stat 1.018118 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
Modell 10 
Dependent Variable: INK   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 09:00   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 94.27414 2.950316 31.95392 0.0000 
ELEVER 0.359272 0.045485 7.898643 0.0000 
ELEVER(-1) -0.069630 0.067424 -1.032709 0.3020 
ELEVER(-2) 0.004273 0.066212 0.064538 0.9486 
D_BLA 1.704191 0.497248 3.427249 0.0006 
D_ROD 1.488658 0.562575 2.646148 0.0083 
EGENF 2.343904 0.285920 8.197765 0.0000 
EG45NY 4.018285 0.135726 29.60578 0.0000 
ARB -2.956622 0.167496 -17.65185 0.0000 
 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.952454     Mean dependent var 194.8111 
Adjusted R-squared 0.940188     S.D. dependent var 18.87301 
S.E. of regression 4.615678     Akaike info criterion 6.077852 
Sum squared resid 24031.46     Schwarz criterion 7.159159 
Log likelihood -4023.275     Hannan-Quinn criter. 6.481783 
F-statistic 77.65056     Durbin-Watson stat 1.005125 
Prob(F-statistic) 0.000000    
   
  

Egenföretagande  
 
Modell 1 
Dependent Variable: EGENF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 09:01   
Sample (adjusted): 1992 2010   
Periods included: 7   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1988  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 3.788748 0.016297 232.4780 0.0000 
ELEVER 0.055926 0.001460 38.29911 0.0000 
 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.853730     Mean dependent var 4.236340 
Adjusted R-squared 0.829337     S.D. dependent var 1.225936 
S.E. of regression 0.506450     Akaike info criterion 1.609201 
Sum squared resid 436.8057     Schwarz criterion 2.411285 
Log likelihood -1314.546     Hannan-Quinn criter. 1.903799 
F-statistic 34.99950     Durbin-Watson stat 1.022397 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Modell 2 
Dependent Variable: EGENF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/03/14   Time: 12:59   
Sample (adjusted): 1995 2010   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1704  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 3.869183 0.018629 207.6922 0.0000 
ELEVER(-1) 0.071408 0.002177 32.80710 0.0000 
 Effects Specification     
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.840298     Mean dependent var 4.301219 
Adjusted R-squared 0.808335     S.D. dependent var 1.242454 
S.E. of regression 0.543940     Akaike info criterion 1.771527 
Sum squared resid 419.8412     Schwarz criterion 2.681509 
Log likelihood -1224.341     Hannan-Quinn criter. 2.108365 
F-statistic 26.28982     Durbin-Watson stat 1.097531 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Modell 3 
Dependent Variable: EGENF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/03/14   Time: 12:59   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 3.997803 0.022810 175.2665 0.0000 
ELEVER(-2) 0.092277 0.003789 24.35346 0.0000 
 Effects Specification     
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.815151     Mean dependent var 4.392049 
Adjusted R-squared 0.768898     S.D. dependent var 1.259616 
S.E. of regression 0.605536     Akaike info criterion 2.011980 
Sum squared resid 416.1754     Schwarz criterion 3.067366 
Log likelihood -1143.506     Hannan-Quinn criter. 2.406228 
F-statistic 17.62373     Durbin-Watson stat 1.186247 

 
Modell 4 
Dependent Variable: EGENF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/03/14   Time: 12:59   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 3.872222 0.023761 162.9626 0.0000 
ELEVER(-1) 0.070615 0.005758 12.26461 0.0000 
ELEVER(-2) 0.004846 0.007969 0.608156 0.5432 
 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.836799     Mean dependent var 4.392049 
Adjusted R-squared 0.795783     S.D. dependent var 1.259616 
S.E. of regression 0.569226     Akaike info criterion 1.888832 
Sum squared resid 367.4364     Schwarz criterion 2.947921 
Log likelihood -1055.071     Hannan-Quinn criter. 2.284463 
F-statistic 20.40167     Durbin-Watson stat 1.255887 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Modell 5 
Dependent Variable: EGENF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 09:03   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 3.735780 0.026968 138.5281 0.0000 
ELEVER 0.046574 0.004878 9.547455 0.0000 
ELEVER(-1) 0.016483 0.007928 2.079034 0.0378 
ELEVER(-2) 0.009920 0.007688 1.290209 0.1972 
 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.848951     Mean dependent var 4.392049 
Adjusted R-squared 0.810822     S.D. dependent var 1.259616 
S.E. of regression 0.547864     Akaike info criterion 1.812860 
Sum squared resid 340.0760     Schwarz criterion 2.875651 
Log likelihood -1000.130     Hannan-Quinn criter. 2.209874 
F-statistic 22.26534     Durbin-Watson stat 1.284497 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
Modell 6 
Dependent Variable: EGENF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 09:05   
Sample (adjusted): 1992 2010   
Periods included: 7   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1988  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.939702 0.273807 3.431981 0.0006 
ELEVER 0.021169 0.002611 8.108223 0.0000 
D_BLA 0.241566 0.045050 5.362178 0.0000 
D_ROD 0.305674 0.051291 5.959542 0.0000 
ARB 0.072131 0.012215 5.905055 0.0000 
INK 0.015033 0.001322 11.37045 0.0000 
 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.872915     Mean dependent var 4.236340 
Adjusted R-squared 0.851373     S.D. dependent var 1.225936 
S.E. of regression 0.472625     Akaike info criterion 1.472627 
Sum squared resid 379.5135     Schwarz criterion 2.285968 
Log likelihood -1174.791     Hannan-Quinn criter. 1.771360 
F-statistic 40.52089     Durbin-Watson stat 1.137092 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     

 Modell 7 
Dependent Variable: EGENF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/03/14   Time: 13:00   
Sample (adjusted): 1995 2010   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1704  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0.703625 0.321633 -2.187666 0.0289 
ELEVER(-1) 0.017846 0.003389 5.266408 0.0000 
D_BLA 0.164412 0.048330 3.401859 0.0007 
D_ROD 0.225992 0.054709 4.130817 0.0000 
ARB 0.105084 0.014050 7.479407 0.0000 
INK 0.023429 0.001528 15.33502 0.0000 
 Effects Specification     
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.874639     Mean dependent var 4.301219 
Adjusted R-squared 0.849123     S.D. dependent var 1.242454 
S.E. of regression 0.482604     Akaike info criterion 1.534114 
Sum squared resid 329.5634     Schwarz criterion 2.456867 
Log likelihood -1018.065     Hannan-Quinn criter. 1.875680 
F-statistic 34.27906     Durbin-Watson stat 1.251722 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Modell 8 
Dependent Variable: EGENF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/03/14   Time: 13:01   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -3.278080 0.355850 -9.211965 0.0000 
ELEVER(-2) 0.005543 0.004538 1.221552 0.2221 
D_BLA 0.029106 0.050948 0.571289 0.5679 
D_ROD 0.068107 0.057451 1.185493 0.2361 
ARB 0.091921 0.018877 4.869548 0.0000 
INK 0.037450 0.001688 22.18713 0.0000 
 Effects Specification     
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.887482     Mean dependent var 4.392049 
Adjusted R-squared 0.858830     S.D. dependent var 1.259616 
S.E. of regression 0.473271     Akaike info criterion 1.521189 
Sum squared resid 253.3273     Schwarz criterion 2.591387 
Log likelihood -791.0444     Hannan-Quinn criter. 1.920970 
F-statistic 30.97464     Durbin-Watson stat 1.550666 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
Modell 9 
Dependent Variable: EGENF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/03/14   Time: 13:01   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -3.051956 0.381118 -8.007901 0.0000 
ELEVER(-1) 0.009113 0.005528 1.648576 0.0995 
ELEVER(-2) -0.002587 0.006699 -0.386164 0.6994 
D_BLA 0.021718 0.051106 0.424967 0.6709 
D_ROD 0.058826 0.057682 1.019827 0.3080 
ARB 0.087963 0.019015 4.626114 0.0000 
INK 0.036222 0.001844 19.64743 0.0000 
 Effects Specification     
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.887752     Mean dependent var 4.392049 
Adjusted R-squared 0.859044     S.D. dependent var 1.259616 
S.E. of regression 0.472912     Akaike info criterion 1.520196 
Sum squared resid 252.7194     Schwarz criterion 2.594097 
Log likelihood -789.3388     Hannan-Quinn criter. 1.921360 
F-statistic 30.92375     Durbin-Watson stat 1.548910 
Prob(F-statistic) 0.000000    
           
Modell 10 
Dependent Variable: EGENF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 09:07   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 284   
Total panel (balanced) observations: 1420  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -2.989106 0.407524 -7.334802 0.0000 
ELEVER 0.002087 0.004780 0.436622 0.6625 
ELEVER(-1) 0.007319 0.006889 1.062463 0.2883 
ELEVER(-2) -0.002290 0.006736 -0.339956 0.7340 
D_BLA 0.021225 0.051137 0.415074 0.6782 
D_ROD 0.058679 0.057704 1.016903 0.3094 
ARB 0.087302 0.019082 4.575195 0.0000 
INK 0.035857 0.002025 17.70430 0.0000 

 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.887771     Mean dependent var 4.392049 
Adjusted R-squared 0.858943     S.D. dependent var 1.259616 
S.E. of regression 0.473081     Akaike info criterion 1.521435 
Sum squared resid 252.6768     Schwarz criterion 2.599039 
Log likelihood -789.2189     Hannan-Quinn criter. 1.923983 
F-statistic 30.79570     Durbin-Watson stat 1.548373 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Hausmans test 
Arbetslösheten 
 
Modell 1 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 0.287268 1 0.5920 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER -0.113431 -0.112537 0.000003 0.5920 
         
 
Modell 2 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 2.257796 1 0.1329 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER(-1) -0.092278 -0.096338 0.000007 0.1329 
       
     
Modell 3 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 33.358499 1 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER(-2) -0.030822 -0.044304 0.000005 0.0000 
       
 
Modell 4 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 31.112912 2 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER(-1) -0.059471 -0.066379 0.000004 0.0004 
ELEVER(-2) 0.042811 0.039295 0.000007 0.1833 
           
Modell 5 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 20.223051 3 0.0002 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER -0.056386 -0.060397 0.000003 0.0288 
ELEVER(-1) 0.006065 0.006861 0.000002 0.5418 
ELEVER(-2) 0.036669 0.031475 0.000006 0.0357 
       
     
 

Modell 6 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 22.887168 4 0.0001 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER -0.080112 -0.091987 0.000016 0.0034 
D_BLA -0.312813 -0.308879 0.002977 0.9425 
D_ROD -0.662408 -0.481635 0.004550 0.0074 
EGENF -0.376744 -0.251488 0.003796 0.0420 
       
 
Modell 7 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 56.717925 4 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER(-1) -0.034095 -0.069698 0.000031 0.0000 
D_BLA -0.524604 -0.429582 0.004072 0.1365 
D_ROD -0.724763 -0.426738 0.005914 0.0001 
EGENF -0.500810 -0.251368 0.003691 0.0000 
  
      
Modell 8 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 116.843377 4 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER(-2) 0.024425 -0.013704 0.000016 0.0000 
D_BLA -0.512297 -0.394228 0.001163 0.0005 
D_ROD -0.542627 -0.299399 0.001772 0.0000 
EGENF -0.308706 -0.193011 0.001033 0.0003 
 
       
Modell 9 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 106.899217 5 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER(-1) -0.021111 -0.046787 0.000010 0.0000 
ELEVER(-2) 0.046054 0.039090 0.000007 0.0069 
D_BLA -0.476394 -0.320508 0.001260 0.0000 
D_ROD -0.502969 -0.206374 0.001842 0.0000 
EGENF -0.280480 -0.162960 0.001175 0.0006 
       
  



 
 

 
Modell 10 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 79.815886 6 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER -0.037344 -0.052704 0.000007 0.0000 
ELEVER(-1) 0.016751 0.014058 0.000002 0.0294 
ELEVER(-2) 0.041481 0.032319 0.000006 0.0003 
D_BLA -0.426348 -0.273982 0.001282 0.0000 
D_ROD -0.460984 -0.167258 0.001821 0.0000 
EGENF -0.226937 -0.138414 0.001260 0.0126 
 

Inkomst 
 
Modell 1 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
Cross-section random 117.737931 1 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
ELEVER 2.362658 2.198817 0.000228 0.0000 
       
Modell 2 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
Cross-section random 51.228274 1 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
ELEVER(-1) 2.400761 2.241584 0.000495 0.0000 
    
Modell 3 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
Cross-section random 10.381948 1 0.0013 
 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER(-2) 2.334200 2.249692 0.000688 0.0013 
       
Modell 4     
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
Cross-section random 25.759494 2 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER(-1) 1.801828 1.735038 0.000293 0.0001 
ELEVER(-2) 0.103309 0.094223 0.000544 0.6968 
       
Modell 5 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 66.193259 3 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER 1.358844 1.254278 0.000183 0.0000 
ELEVER(-1) 0.222451 0.258568 0.000088 0.0001 
ELEVER(-2) 0.251325 0.246575 0.000324 0.7919 
     

Modell 6 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 901.870732 6 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER 0.658047 1.091002 0.000531 0.0000 
D_BLA -0.090248 5.349558 0.058148 0.0000 
D_ROD -1.284759 5.749659 0.075012 0.0000 
EGENF 0.882434 1.555187 0.083153 0.0196 
EG45NY 3.932762 0.767439 0.026070 0.0000 
ARB -6.333601 -6.742698 0.001849 0.0000 
       
 
Modell 7 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 918.018041 6 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER(-1) 0.465919 0.994978 0.000618 0.0000 
D_BLA 0.554341 5.243763 0.042370 0.0000 
D_ROD -0.360736 5.746589 0.055227 0.0000 
EGENF 1.691609 2.828318 0.062685 0.0000 
EG45NY 4.254177 1.096235 0.020989 0.0000 
ARB -5.615750 -6.353921 0.002170 0.0000 
         
     
Modell 8 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 1048.567779 6 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER(-2) 0.161482 0.736288 0.000533 0.0000 
D_BLA 2.084677 5.965536 0.025515 0.0000 
D_ROD 1.831528 6.860263 0.034494 0.0000 
EGENF 2.557901 4.600444 0.038250 0.0000 
EG45NY 4.524997 1.702854 0.012553 0.0000 
ARB -2.981244 -3.968533 0.003799 0.0000 
       
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Modell 9 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.        
Cross-section random 933.919604 7 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
ELEVER(-1) 0.248299 0.633133 0.000283 0.0000 
ELEVER(-2) -0.053137 0.109482 0.000108 0.0000 
D_BLA 1.872418 5.085330 0.022010 0.0000 
D_ROD 1.578624 5.789136 0.029376 0.0000 
EGENF 2.480373 4.098698 0.035803 0.0000 
EG45NY 4.329938 1.543847 0.013996 0.0000 
ARB -3.014190 -3.903146 0.003720 0.0000 
    
 

Modell 10 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
Cross-section random 857.671953 8 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.      
ELEVER 0.359272 0.595584 0.000171 0.0000 
ELEVER(-1) -0.069630 0.041467 0.000031 0.0000 
ELEVER(-2) 0.004273 0.184489 0.000123 0.0000 
D_BLA 1.704191 4.539355 0.019602 0.0000 
D_ROD 1.488658 5.283564 0.026437 0.0000 
EGENF 2.343904 3.648323 0.032757 0.0000 
EG45NY 4.018285 1.387804 0.014609 0.0000 
ARB -2.956622 -3.668014 0.003244 0.0000 
         

Egenföretagande 

 
 
Modell 1 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 29.420739 1 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER 0.055926 0.054949 0.000000 0.0000 
       
 
Modell 2 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 30.751304 1 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER(-1) 0.071408 0.069514 0.000000 0.0000 
       
  
Modell 3 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 32.040012 1 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER(-2) 0.092277 0.087529 0.000001 0.0000 
       
 
Modell 4     
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 38.392359 2 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER(-1) 0.070615 0.068856 0.000000 0.0036 
ELEVER(-2) 0.004846 0.002445 0.000001 0.0035 

      
 
 
Modell 5 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
Cross-section random 55.299506 3 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER 0.046574 0.043191 0.000000 0.0000 
ELEVER(-1) 0.016483 0.018281 0.000000 0.0000 
ELEVER(-2) 0.009920 0.007495 0.000001 0.0013 

       
 
Modell 6 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
 
Cross-section random 241.395842 5 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER 0.021169 0.024894 0.000001 0.0000 
D_BLA 0.241566 0.286246 0.000039 0.0000 
D_ROD 0.305674 0.281215 0.000048 0.0004 
ARB 0.072131 0.039156 0.000013 0.0000 
INK 0.015033 0.011272 0.000000 0.0000 
       
 
Modell 7 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 267.471469 5 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER(-1) 0.017846 0.024213 0.000001 0.0000 
D_BLA 0.164412 0.229207 0.000071 0.0000 
D_ROD 0.225992 0.205156 0.000083 0.0220 
ARB 0.105084 0.059672 0.000018 0.0000 
INK 0.023429 0.017891 0.000000 0.0000 
       

 
 
 
 



 
 

Modell 8 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
       
Cross-section random 322.032332 5 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
 0.037450 0.029916 0.000000 0.0000 
       
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
       
ELEVER(-2) 0.005543 0.014342 0.000002 0.0000 
D_BLA 0.029106 0.142342 0.000137 0.0000  
D_ROD 0.068107 0.086814 0.000157 0.1359 
ARB 0.091921 0.043647 0.000035 0.0000 
 
 
Modell 9 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
 
Cross-section random 312.562592 6  0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed    Random  Var(Diff.)  Prob.  
 
ELEVER(-1) 0.009113  0.018089 0.000001 0.0000 
ELEVER(-2) -0.002587 -0.002621 0.000001 0.9661 
D_BLA 0.021718  0.126974 0.000137 0.0000 
D_ROD 0.058826  0.069019 0.000160 0.4204 
ARB 0.087963  0.038485 0.000038 0.0000 
INK 0.036222  0.027790 0.000000 0.0000 
       

 
Modell 10 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
 
Cross-section random 337.395308 7  0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed    Random  Var(Diff.)  Prob.  
 
ELEVER 0.002087 0.008721 0.000001 0.0000 
ELEVER(-1) 0.007319 0.010453 0.000000 0.0000 
ELEVER(-2) -0.002290 -0.001450 0.000001 0.3256 
D_BLA 0.021225 0.129807 0.000143 0.0000 
D_ROD 0.058679 0.069428 0.000167 0.4061 
ARB 0.087302 0.035310 0.000041 0.0000 
INK 0.035857 0.026149 0.000001 0.0000 

 
 
 
 

 

 

 


