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Sammanfattning 

Tre olika skattningsmetoder har prövats för att estimera inkomster för de låntagare hos 

Centrala studiestödsnämnden som bor i Sverige och har en årsinkomst över 40 000 kr. Mincers 

inkomstekvation användes som teori och den har modifieras med några extra variabler som 

anses passa i modellen. Ett av problemen är att populationen är trunkerad vid inkomstgränsen 

40 000 kr och detta gör att en ordinary least square (OLS) skattning blir biased och därför valdes 

två andra estimator, den första är maximum likelihood estimatorn (MLE) eftersom den tar 

hänsyn till trunkeringen. Den andra metoden är Robust regression (RR) som viktar och tar 

hänsyn till heteroskedasticitet, icke-normalitet för residualerna och outliers. Syftet med denna 

uppsats är därmed att jämföra dessa tre metoder och sedan välja den bästa. Resultaten visar att 

OLS och MLE ger nästan likadan skattning fast MLE är bättre på att skatta lägre inkomster. RR är 

dock bättre att skatta inkomster som är relativt höga fast ingen av de tre metoderna är bra på 

att skatta de allra högsta inkomstgrupperna. Överlagt visar det sig dock att en RR skattar bäst 

mellan de tre skattningsmetoderna.  



  

 
 

Abstract 

Three different methods of estimation were done in order to predict the yearly income of the 

individuals who take loans from centrala studiestödsnämnden. However only those who 

currently live in Sweden and whose yearly income exceed 40 000 SEK were taken into 

consideration when the forecasting was done. The theoretical equation used was Mincer’s 

earning equation, though a few of other variables were also included in the model.  One of the 

issues that causes problem is that the population is truncated at 40 000 SEK and therefore the 

estimator ordinary least square (OLS) becomes biased. Another two estimation methods – 

maximum likelihood and robust regression (RR) was chosen because the former takes 

truncation into consideration when estimating the coefficients and the latter takes into account 

non-normality, heteroscedasticity, and outliers. The aim of this thesis is therefore to compare 

these three different methods and thereafter choose the more appropriate one.  The results 

show that OLS and the maximum likelihood estimator (MLE) are very close to each other, but 

MLE is slightly better at predicting lower incomes. RR on the other hand is better at predicting 

higher incomes. But none of them are good at estimating the highest income groups.  Overall 

the best predictor seems to be RR among all the three methods. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Centrala Studienämnden (CSN) är den instans i Sverige som hanterar studiestödet inom landet 

idag. Myndigheten handlägger om en studerande skall få studiebidrag och lån inom Sverige eller 

utomlands. De hanterar även återbetalningen av lånen vilket är den bit denna uppsats kommer 

fokusera på. CSN har under sin verksamhet haft tre olika lånesystem därav har de lika många 

återbetalningsregler då det gäller en individs skuld.  

Det första systemet heter studiemedel och är lån tagna före 1989, lånesystemet gick ut på hur 

mycket individen har i skuld och hur länge personen har tills de har fyllt 50 år.1 Årsbeloppen som 

betalas är totala lånet dividerat med antalet år man har kvar tills fyllda 50 år. Studielånsystemet 

är lån tagna mellan 1989 och 2001 där man enbart tittar på individens inkomst. Det går inte 

med andra ord att beräkna vid vilken ålder man skall ha betalat tillbaka hela lånet och det finns 

ingen tidsbegränsning för hur länge man betalar tillbaka.2 Det nuvarande lånesystemet heter 

annuitetslån och det är lån tagna efter 30 juni 2001 är återbetalningstiden 25 år eller tills man 

har fyllt 60 år. De faktorer som avgör hur mycket man ska betala årligen är den totala skulden, 

låneräntan och hur länge en person har betalat av lånet sedan den avslutat studierna.3 

CSN:s problem är att de ej har någon korrekt skattningsmodell för att estimera låntagarens 

framtida inkomster, eftersom de vill kunna göra säkrare prognoser i framtiden. De har i uppgift 

från regeringen att årligen kunna redovisa den utestående fordran som utelämnas och är 

osäker, samt den skuld som avskrivs vid 65 års ålder för de två föregående lånesystemen. En 

viktig del av redovisningen är att kunna förutsäga framtida inkomster vilket resulterar i att 

kunna också räkna ut skuldutveckling.  

1.2 Syfte och frågeställning 

De på statistiska enheten på CSN undrar nu om det går att finna en skattningsmodell som är 

mer lämpad än deras nuvarande och därmed har detta blivit forskningsproblemet som skall 

lösas. 

Målet med denna uppsats blir att applicera en inkomstmodell i en linjär regression för att kunna 

prediktera låntagarnas inkomster med hjälp av variabler som har erhållits av CSN. Eftersom en 

nedre del av datat är bortfiltrerat av en viss anledning4 förekommer det flera olika sätt att 

estimera koefficienterna i modellen. Syftet är att jämföra huruvida dessa olika 

                                                           
1
 CSN, http://www.csn.se/aterbetalning/hur-mycket-ska-du-betala/betalningstid (2011-03-28) 

2
 Ibid. (2011-03-28) 

3
 Ibid. (2011-03-28) 

4
 Anledningen varför redovisas I kapitel 3.2.1 

http://www.csn.se/aterbetalning/hur-mycket-ska-du-betala/betalningstid
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skattningsmetoder som passar bäst för den regressionsmodell som presenteras i teoridelen med 

avseende på hur väl modellerna predikterar lönerna.  

1.3 Bakgrund 

I det här delkapitlet kommer de tre olika systemen att redovisas för att underlätta förståelsen 

för läsaren hur återbetalningsproceduren fungerar. Detta för att få en bättre överblick över 

forskningsproblemet. 

1.3.1. Studiemedel – Lån tagna före 1989 

För de som använde sig av studiemedel var målet att de skulle ha betalat tillbaka lånet innan 50 

års ålder om individen slutade studera innan 36 års ålder. Var personen äldre än 36 år var 

målsättningen att låntagaren skulle betala tillbaka under de kommande 15 åren. Var individen 

äldre än 51 var han eller hon tvungen betala tillbaka tills de var 65 år gamla då lånet skrivs av. 

Om personen hade haft nedsättning i några år, förlängdes återbetalningstiden med den tid som 

individen har haft sin nedsättningstid på eller skrivs av vid 65 års ålder.5 

Det årsbelopp individen skulle betala var skuldens storlek dividerat genom antalet betalningsår 

som är kvar för individen tills fyllda 50 år eller de andra två scenarion som beskrevs i det 

föregående stycket. Detta system hade inte någon fastslagen ränta som på de andra lånen. 

Istället räknas ut ett regleringstal utifrån konsumentprisindex som procentuellt läggs till 

nuvarande lånet årligen.6 

1.3.2. Studielån – Lån tagna mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001 

Proceduren för återbetalningen på detta system var att låntagaren betalade tillbaka fyra 

procent vad som tjänades för två år sedan av dess totala inkosmt. Här finns det inte någon 

tidsbestämmelse hur snabbt individen skall ha betalat tillbaka, men som i det föregående 

systemet skrivs lånet av vid 65 års ålder.7 

Till inkomst räknas inkomst av tjänst, kapital och av näringsverksamhet. Här räknas även 

ersättning från försäkringskassan och vanlig a-kassa som inkomst av tjänst.8 

1.3.3 Annuitetslån – Lån tagna efter 30 juni 2001 

Målet är att varje individ skall ha betalat av lånet inom 25 år eller innan man har fyllt 60 år. Det 

årliga beloppet som skall betalas in bestäms av hur stor skulden är, ålder på låntagaren och hur 

hög låneräntan är varje år. Det annuella beloppet som betalas in ökar med max två procent 

årligen och justeras med räntan. Denna ränta bestäms av regeringen varje år där de beräknar 

                                                           
5
 http://www.csn.se/aterbetalning/hur-mycket-ska-du-betala/betalningstid (2011-03-29) 

6
 Ibid. (2011-03-29) 

7
 Ibid. (2011-03-29) 

8
 Ibid. (2011-03-29) 

http://www.csn.se/aterbetalning/hur-mycket-ska-du-betala/betalningstid
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den genom att titta på landets lånekostnader de senaste tre åren. Har man ej hunnit betala av 

lånet innan 68 års ålder skrivs lånet av.9 

1.4 Tidigare forskning 

CSN har en egen nuvarande regressionsmodell då de skattar inkomsten av sina låntagare. De 

variabler som används i CSN linjära regressionsmodell för att skatta inkomst är10 

 Kön 

 Nivå av utbildning 

 Arbetslivserfarenhet 

 Ålder i kvadrat 

Vilket ger följande regressionsekvation ser ut som följande, 

                         
     , 

där K är kön. N är nivå av utbildning där den ger 1 om en person har studerat mindre än 50 

veckor och 2 om det är mer än 50 veckor. X är arbetslivserfarenheten som räknas ut som X = a – 

20 – S där a är åldern för individen, 20 är det år alla personer antas gå högskola och S är de antal 

år en person har gått högskola. a2 är åldern som har kvadreras. 

Det finns ingen motivering eller dokumentering varför dessa variabler används i CSN:s 

regressionsmodell, därför kan ingen bakgrundsinformation presenteras om den nuvarande 

modellen. Det resultat CSN får då de skattar deras modell visas nedan,11 

 

tabell 1.4.1 förklaringsgraden på CSN:s modell 

 

tabell 1.4.2 skattningarna på koefficienterna på CSN modell 

                                                           
9
 CSN, http://www.csn.se/blivande-studerande/betala-tillbaka (2011-03-29) 

10
 CSN: Modelbeskrivning, osäker fodran 2009 (2009-11-03), s.33 

11
 Ibid., s. 33-34 

http://www.csn.se/blivande-studerande/betala-tillbaka
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1.5 Avgränsningar 

En viktig faktor är att det skall vara lätt och snabbt att kunna skatta regressionskoefficienter 

med hjälp av tillgänglig mjukvara för uppdragsgivaren. Tyvärr gör detta att det blir ett antal 

begränsade metoder som bara kan användas 

Enligt vissa vetenskapliga artiklar finns det flera olika sätt att skatta regressionsparametrar med 

hjälp av olika estimatorer för trunkerat data.12 Dock finns det bara ett datapaket i R som kan 

skatta dessa parametrar med maximum likelihood estimator (MLE).13 Därför specifikt har denna 

metod enbart används eftersom CSN är intresserade av att lösa problemet och inte undersöka 

vilket skattningsmetod som är bäst. Samtidigt är våra kunskaper att programmera i R är inte 

tillräckliga för att utveckla ett sådant program som uppskattar parametrar med hjälp av 

estimatorer som tar hänsyn till trunkering. Därmed handlar denna uppsats ej om att jämföra de 

olika estimatorer som finns vid trunkerat data eller vilken av dem som passar bäst i detta 

forskningsproblem. 

Det finns även flera olika sätt att estimera koefficienter med Robust regression14 (RR) men 

endast en metod valdes på grund av tidsmässiga skäl. 

1.6 Definitioner 

För att variera språkbruket används både lön och inkomst som definitionen inkomst av tjänst i 

denna uppsats. 

1.7 Disposition av uppsatsen 

Först introduceras uppsatsämnet med bakgrund och problemformulering vilket sedan leder till 

syfte och frågeställningar. Därefter förklaras de olika lånesystemen grundligt. Sedan kommer 

teorikapitlet att förklara den regressionsmodell som läggs fram, de tre olika sätten att estimera 

den och hur responsvariabeln kan transformeras. Vidare kommer ett kapitel där datat 

introduceras, hur filtreringen av den sker och hur vissa antaganden görs på populationen. 

Efteråt kommer resultatkapitlet att introduceras där alla resultat presenteras och diskuteras. Till 

sist kommer ett diskussionskapitel där resultaten sammanfattas, diskuteras samt eventuella 

framtida forskning presenteras. 

  

                                                           
12

 Kim. H & Lee. M.-J (1998), Semi-parametric economic estimators for truncated regression models, Statistica 
Nerlandica. Vol. 52, nr. 2, s.202 
13

 Truncreg: Truncated Regression Models, 
http://ftp.sunet.se/pub/lang/CRAN/web/packages/truncreg/index.htMLE (2011-05-08) 
14

 Robust Fitting of Linear Models, http://127.0.0.1:17934/library/MASS/html/rlm.html (2011-06-02) 

http://ftp.sunet.se/pub/lang/CRAN/web/packages/truncreg/index.html
http://127.0.0.1:17934/library/MASS/html/rlm.html
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2. Teori 
I detta kapitel kommer den teori och de estimeringsmetoder som skall användas till denna 

uppsats att redovisas och argumenteras för. Detta är en teoriprövande uppsats och därmed 

kommer en etablerad nationalekonomisk linjär regressionsmodell att presenteras nedan och 

sedan appliceras i resultatdelen. Dessutom kommer flera olika regressionstyper att presenteras 

i detta kapitel som är relevanta för att lösa forskningsproblemet. Till sist kommer även ett 

underkapitel om transformeringar med Box-Cox transformationen. 

2.1 Mincer-ekvationen 

Jakob Mincers funktion av humankapital inkomst är den mest etablerade modellen inom 

nationalekonomisk teori för prediktionen av inkomst beroende på en individs antal år av 

skolgång och arbetslivserfarenhet. Anledningen varför denna teori blev vald är på grund av de 

variabler som ingår i den överensstämmer bra med de variabler som finns tillgängliga i CSN:s 

databaser, då dessa troligast har en verkan på en framtida lön. 

I artikeln Schooling, Experience and Earnings argumenterar och härleder Mincer fram en 

statistisk modell för att kunna prediktera en persons inkomst beroende på de två variabler som 

nämndes tidigare.15 Modellen ser ut på följande sätt, 

                      
     (1)  

                       
     (2)  

där modell (2) är en härledning av (1) för att få bort exponentialfunktionen i högerled, där i är 

indexeringen för varje person, yi betecknas som en specifik individs lön som är naturlig 

logaritmerad eftersom Mincer fann i sina data att när man logaritmerar lönerna följde de en 

linjär trend.16 S är antal skolår personen har som erfarenhet och X är antal år av 

arbetslivserfarenhet som är uppdelat i X = a – S – b där a står för individens ålder och b står för 

ålder då man börjar läsa på grundskolan.17 18 Slumptermen ε är det vita brus som är stokastisk 

oberoende och normalfördelad med väntevärdet noll och konstant varians. 

Mincer ansåg att lönen påverkas linjärt av antalet år en person har utbildat sig och konkavt av 

arbetslivserfarenhet.19 Anledningen att Mincer använder sig av en kvadratisk term är för att han 

menade att lönen ofta minskar då arbetslivserfarenheten når sitt slut vilket betyder pension, 

detta eftersom personen jobbar mindre i högre åldrar och att i början då en person börjar 
                                                           
15

 Mincer, Jacob (1974). Schooling, Experience and Earnings. New York, NY: National Bureau of Economic Research, 
Columbia University Press, s.92-93 
16

 Ibid., s.11 
17

 I denna uppsats definieras b som åldern 20 eftersom CSN har det i sin algoritm för att skatta fram 
arbetslivserfarenheten. Mer om detta klargörs i kapitel 3.3 
18

 Mincer, s.84 
19

 Ibid., s.86 
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arbeta ackumuleras värdet på individens kunskaper som med tiden sjunker då kunskaperna 

avtar och inte blir lika viktiga i framtiden vilket speglar sig i lönen.20  

Orsaken varför man använder kvadrattermer i en regressionsmodell är att anpassa sig till det 

mönstret som datat följer. I detta fall då Mincer ansåg att lönen sjunker med personer som har 

hög ålder vilket är detsamma som hög arbetslivserfarenhet. Därmed följer datat en parabel eller 

negativ andragradsterm som går upp linjärt i början, och får en maxpunkt då derivatan är lika 

med noll, och sedan sjunker.21 

 

 

figur 2.1 exempel på data som följer en parabel 

Ovan går det att se hur datat följer en parabel och därmed bör det finnas en kvadratterm i 

modellen för att kunna förklara utplaningen och nedgången som följer. 

Anledningen varför man inte använder sig av ålder i modellen är på grund av att högutbildade 

personer kommer ha stannat längre kvar i skolan än de som inte ha gjort det och därmed 

kommer ha högre ålder då de börjar arbeta, detta kommer att ge en felaktig skattning av 

modellen som förskjuter inkomsterna för de högutbildade. Arbetslivserfarenheten är också 

beroende av ålder och en persons studietid eftersom en person inte kan börja arbeta med det 

man skall studera till före denna har läst färdigt sina studier vid en viss ålder.  

2.2 Åtgärder med polynomtermer i modellen 

Det problem som uppstår när det finns en kvadratisk term i en modell är det funktionella 

samband som uppkommer mellan X och X2. När korrelationen undersöks mellan båda 

variablerna uppstår ett högt beroende mellan bägge. Det betyder inte att de finns ett linjärt 

                                                           
20

 Mincer. s.70 
21

 Kleinbaum, David G. et al. (2007), Applied Regression Analysis and Other Multivariate Methods 4
th

 International 
edition, Belmont, CA. Thomson Brooks/Cole, s. 349 
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samband mellan de båda kovariaten utan att det istället existerar ett funktionellt samband 

mellan X och X2 vilket ger en uppståndelse av hög korrelation.22 Detta medför ett problem då 

koefficienterna till de bägge variablerna i modellen skall skattas eftersom det kan uppstå stor 

variation då dessa skall undersökas. Därmed kan felaktiga skattningar göras på koefficienterna 

och typ 1 eller typ 2 fel uppstå då dessa kovariaten skall förkastas eller godtas.23 Ett sätt att 

mäta kollinjäritet i multipel regression är med VIF värden och formel ser som följande, 

 
      

 

     
   

 

där   
  är förklaringsgraden mellan kovariat j och de andra oberoende variablerna i modellen. 

Kleinbaum et al. föreslår att alla VIF värden över 10 skall anses som kollinjära.24 

2.2.1 Medelvärdescentrering 

Då höga VIF värden uppstår när en polynomterm introduceras i modellen rekommenderar 

Kleinbaum et al. att medelvärdescentrera X- och X2-variablerna.25 X-variabelns medelvärde 

räknas först ut och sedan subtraherar värdet av varje observation med medelvärdet, därefter 

kvadreras termen för att erhålla X2 värdena. Slutresultatet är att X och X2 variablerna erhåller 

samma information som tidigare fast de ej har ett funktionellt samband längre. Ekvationen ser 

ut på följande, 

        ̅ där    är obseravationen   och   ̅ är medelvärdet för  ,    ersätter den gamla 

  variabeln och   
  blir den nya kvadratiska termen. 

2.3 Trunkerade data  

När en viss del av datat blir borttaget eller ej är mätbart måste ändå skattningen anpassas till att 

en bit av observationerna ej är närvarande, annars förekommer det en klar bias då parametrar 

estimeras som på exemplet i figur 2.3 på nästa sida där den heldragna horisontella linjen är där 

den trunkerade avgränsningen. Den streckade linjen är den skattningslinje som är biased och 

den heldragna skattningslinjen är den riktiga estimeringslinjen på en enkel linjär regression med 

en beroende variabel Y och en oberoende variabel X. 

                                                           
22

 McCullagh, Peter & Nelder, John A. (1983), Generalized Linear Models, London, UK. Cambridge University Press, 
s. 52 
23

 Kleinbaum et al. s.307-309 
24

 Ibid., s.310  
25

 Ibid., s.148, 311-312 
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figur 2.3. Bias i en enkel trunkerad regression då OLS används som estimator  

För att lösa detta problem måste en annan skattningsmetod användas. I vanliga fall då linjär 

regression används ser formeln ut på följande sätt, 

          , (3) 

där   är responsvariabeln,   är det vita brus som existerar som har konstant varians, är 

oberoende och har väntevärdet noll. Både   och   består av en n-dimensionell vektor där 

             är de parametrar som skattas i en p-dimensionell vektor där           och 

   är kovariaten som består av en transponerad n x p matris. Då OLS ger en estimator i vanlig 

regression finns det flera antagande som skall vara uppfyllda för att skattningen av 

parametrarna inte skall vara biased och dåliga. Dessa är26 

 Residualerna skall ha konstant varians 

 Väntevärdet av residualerna skall vara noll 

 Slumptermen skall vara oberoende och får ej vara beroende av kovariaten27  

 Residualerna skall följa en normalfördelning 

 Ingen kollinjäritet mellan kovariaten28 

                                                           
26

 Kleinbaum et al. s.45-48 
27

 Hearn, Brian E. (2004), A restricted Maximum Likelihood estimator for truncated height samples, Economics and 
Human Biology Vol.2 Nr.1, s. 7 
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Som tidigare sagts används OLS som estimator för att skatta parametrarna men i detta fall går 

det ej eftersom datat är trunkerat vilket gör att estimatorn blir biased och icke konsistent. Detta 

leder till att estimatorn över- och underskattar parametrarna och detta förändras inte heller då 

stickprovstorleken ökar.29 Dessutom blir inte OLS heller väntevärdesriktig och konsistent 

eftersom väntevärdet för feltermen   inte är noll utan beroende av  .30 Vilket gör att ett av 

antagandena i OLS inte gäller. I figur 2.3.2 nedanför går det se att residualerna är beroende av 

de predikterade värden då vi ser en negativ linjär trend på den nedre delen av residualerna. 

Men i den övre delen ser residualerna ut att ha konstant varians.31  

 

figur 2.3.2 skattade värden plottade mot residualerna som visar en trunkerad gräns vid den nedre delen av 

residualerna vid vanlig OLS 

För att uppskatta parametrarna i matrisen    används maximum likelihood som skall ge en 

estimator. Det finns flera estimatorer för att uppskatta trunkerat data men dock finns bara en 

av estimatorerna att använda i mjukvara som finns tillgänglig i paketet truncreg i R.32 Detta är 

den främsta anledningen varför MLE blev vald. 

2.3.1 Maximum Likelihood Estimatorn för trunkerat data 

Då vanlig multipel linjär regression används för att skatta en modell och då residualerna är 

normalfördelade och oberoende spelar det ingen roll vilken skattningsmetod som används 

mellan OLS och MLE.33 Nu blir feltermen istället en funktion av X vid OLS eftersom det finns 

                                                                                                                                                                                            
28

 Kleinbaum et al. s.307-309 
29

 Karlsson, Maria (2005), Estimators of Semi-parametric Truncated and Censored Regression Models, Statistical 
Studies No. 34, Department of Statistics, Umeå University. s.1 
30

 Karlsson, Maria (2006), Skattning av regressionsparametrar med trunkerad och censurerad data, Qvartilen 
Årgång. 21, nr.1, s. 11-12 
31

 Detta kommer att kunna urskiljas längre fram i kapitel 4 i resultatdelen 
32

 Truncated Regression models, http://cran.r-project.org/web/packages/truncreg/index.html (2011-05-19) 
33

 Kleinbaum et al., s.586 

http://cran.r-project.org/web/packages/truncreg/index.html
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trunkerat data vilket gör att en maximum likelihood är en bättre estimator eftersom den kan ta 

hänsyn till den trunkerade gränsen. 

Antag formell (3) som är trunkerat istället nu vid gränsen t då blir     . Likelihood-funktionen 

som blir maximerad med avseende på       är följande,  

     |     ∏
        |  

          |   

 

   

 
(4) 

där      och      är täthetsfunktionen respektive fördelningsfunktionen för feltermen   , då   

är parametern i fördelningsfunktionen som är standardavvikelsen i detta fall eftersom 

normalfördelningen används, eftersom det eftersträvas samma antagande som OLS där 

slumptermen är normalfördelad vid en punkt vid skattningslinjen.  

Formeln som angavs i (4) är likelihooden av tätheten av    givet att just    är inkluderat i datat 

eller stickprovet. Vilket betyder att    är större än avgränsningen vilket ger oss rent matematiskt 

att         .34 

Det finns både positiva och negativa sidor med MLE. Det positiva är att om (4) uppfyller alla 

förhållanden är MLE skattningen konsistent och asymptotisk normalfördelad.  En annan fördel 

finns inom inferensteorin där hypotesprövningar kan göras på parametrarna genom att använda 

log-likelihood kvotprövningar som blir   -fördelade vid stora stickprov35 och modelljämförelser 

med hjälp av t.ex. Akaikes Informations Kriterium (AIC) genom log-likelihood värden.36  

Det finns även nackdelar med MLE. Täthetsfunktionen      som uttrycker likelihoodfunktionen 

måste vara känd, vanligtvis i trunkerat regressionsmodeller är normalfördelningen använd. Två 

andra nackdelar med MLE är om det förekommer heteroskedasticitet37 och om residualerna 

inte följer den täthetsfunktion som är given vilket är normalfördelningen i detta fall,38 är MLE en 

dålig estimator eftersom det uppstår bias.  

2.4 Robust regression 

Då det finns icke-normalitet i residualerna, heteroskedasticitet39 och en mängd inflytelserika 

outliers40 är robust regression ett bra verktyg att skatta parametrarna. Det finns flera objektiva 

                                                           
34

 Karlsson (2005), s. 8 
35

 Kleinbaum et al., s.596 
36

 Karlsson (2005), s. 9 
37

 Kim. H & Lee. M.-J (1998), Semi-parametric economic estimators for truncated regression models, Statistica 
Nerlandica. Vol. 52, nr. 2, s.218-219 
38

 Karlsson (2005), s. 9-10 
39

 Tukey, John W et al. (1993), Robust, Smoothly Heterogeneous Variance Regression, Journal of the Royal Statistical 
Society. Series C (Applied Statistics), Vol 42, Nr-2, s.339-341 
40

 Faraway, Julian J. (2005), Linear Models with R, Boca Raton, FL, Chapman & Hall/CRC press, s. 98 
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funktioner som används för denna estimator som har namnet M-estimatorn. Den vanligaste är 

Hubers funktion i denna estimator, det följer att      ̂    och att, 

 

     {

 

 
      | |    

 | |  
 

 
    | |    

 

 

där c definieras som ett robust estimat av σ som är ett värde som är proportionellt mot 

medianen av  ̂.41  ̂ beräknas genom en upprepningsprocess som heter iteratively reweighted 

least squares (IRLS). Där viktar IRLS algoritmen sådan att den gör flera iterationen tills  ̂ 

konvergerar.42 

Sedan kan M-estimatorn tillämpas i regression där den estimerar genom IRLS som framställdes 

ovan. Huber estimator vid viktning ser ut på följande, 

 
     {

              | |   
 

| |
 | |   

 
 

Där alla värdena under konstanten c får sin egen vikt och alla ovanför blir viktade med hänsyn 

på residualen. Sedan används IRLS genom en procedur som ser ut på följande sätt, 

 alla residualer börjar med vikten wi = 1 

 sedan används Hubers funktion för att skatta parametern β 

 därefter tittar IRLS på avstånden på feltermen och minimerar den med hjälp av en vikt 

 efteråt återgår den tillbaka till den andra punkten för att skatta om β 

Detta fortsätter i en loop tills β konvergerar så att              , därmed blir det som en 

viktad regression fast med upprepningar som namnet anger. Problemen som följer är att det 

inte alltid går att hitta det sanna värdet på vikten och därmed kan felaktig inferens göras på β.43 

Denna regressionsmetod tar inte heller hänsyn till vänstertrunkering.  

Det går inte att få ut R2, F-statistikan och p-värden med denna skattningsmetod men det går att 

anta en assymptotisk normalfördelning på estimatorerna för att göra en approximativ slutsats 

med hjälp av t-värderna.44 

För en mer detaljerad härledning av denna metod rekommenderas John Foxs bok Applied 

Regression Analysis Linear Models, and related methods. 

                                                           
41

 Faraway, s. 99 
42

 Fox, John (1997), Applied Regression Analysis Linear Models, and related methods, USA, Sage Publications, s. 410 
43

 Faraway, s. 94 
44

 Faraway, s.100 
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2.5 Box-Cox Transformation 

Då det förekommer en växande varians på residualerna kan en transformation på 

responsvariabeln lösa problemet för att få en konstant varians. Box-Cox transformationen (eller 

Power transformation) är en av de vanligaste som används för detta och denna ser ut på 

följande 

 

     {
    

 
    

        

 

 

(5) 

Där   är styrkan som väljs vanligtvis mellan ett värde på -1 och +1 för att anpassa 

transformationen.45 Mincer valde själv att logaritmera lönerna för att få en linjär trend och 

anpassade sig inte till residualerna. Som formeln (5) visar, om   väljs till 0 fås en logaritmerad 

responsvariabel som i Mincers ekvation. Men om residualerna inte passar inte följer en 

normalfördelning eller det förekommer fortfarande heteroskedasticitet måste kanske   väljas 

till ett annat värde. 

Problemet som dock följer är att hitta rätt värde på  . Detta kan göras genom att rita upp 

lambda mot log-likelihood av regressionsmodellen där det maximerade eller minimerade värdet 

på lambda erhålls genom att titta vart på funktionen derivatan är lika med 0.46 Denna metod går 

bra för att göra icke-normala residualer som är någorlunda symmetriska till normalfördelade, 

däremot finns det problem då λ skall skattas med hjälp av log-likelihood värdet då det finns hög 

heteroskedasticitet i regressionsmodellen kan det förekomma bias på λ då den skattas med 

maximering på log-likelihood.47  

 

 

 

  

                                                           
45

 Sakia, R.M. (1992), The Box-Cox Transformation Technique: A Review, Journal of the Royal Statistical Society. 
Series D (The Statistician), Vol. 41, Nr. 2, s. 169-170  
46

 Teetor, Paul (2011), R Cookbook, Sebastopol, CA, O’Reilly Media Inc. 
47

 Sakia, s. 173-174 
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3. Data 
I detta kapital kommer en beskrivning av alla variabler att presenteras. Här introduceras även de 

argumentationer om den filtrering som sker av datat. 

3.1 Databeskrivning 

Datat som erhållits från CSN har nästan 1,3 miljoner observationer. De variabler som datat 

innehåller är tagna direkt från skatteverkets egen databas där inkomstuppgifter har importerats 

från varje persons deklaration. Dessutom har CSN information från sin egen databas om andra 

variabler som t.ex. ålder och antal veckor en person har tagit studiestöd. 

3.1.1 Variabelbeskrivning 

De variabler som finns i CSN:s databas är följande:  

 Den ålder personen hade den 31:a december 2008 

 Kön, kodat 1 = Kvinna, 0 = Man 

 Om personen har använt studielån i mer än 50 veckor på eftergymnasial nivå. Den är 

kodad som faktorvariabel. Då har den EG, annars GY 

 Nivånkoden ovan, kodad som dikotomvariabel, EG=1, GY=2 

 Antal veckor med studielån på eftergymnasial nivå 

 Antal veckor med studielån på gymnasial nivå 

 Antal veckor med studielån på grundskolenivå 

 Arbetslivserfarenhet – Beräknas som (Ålder - 20 - (antal veckor med studiemedel)/40)   

 Årsinkomsten för 2008 

 Årsinkomsten för 2007 

 Ja eller Nej om personen är bosatt utomlands 

 Ja eller Nej om inkomstuppgift finns för 2008 

 Ja eller Nej om inkomstuppgift finns för 2007  

De sista två variablerna beskriver om det finns tillgänglighet på inkomstuppgift på 2007 eller 

2008, om det inte finns då räknas årsinkomsten som 0.  

3.2 Datafiltreling och konvertering 

CSN är intresserad av alla låntagare som kan återbetala och därför gjordes en datafiltrering. De 

som filtreras bort ur populationen är följande:   

 Studenter 

 De som har årsinkomster under 40 000 krm vilket blir vänstertrunkeringsgränsen 

 De som har en förändring på årsinkomster på mer än 400 000 kr mellan 2007 och 2008 

 De som bor utomlands 
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Eftersom alla oberoende variabler räknas ut i år istället för veckor konverteras eftergymnasiala 

veckor till år (eg_år) genom att dividera variabeln med 40 eftersom det finns 40 veckor på ett 

läsår. 

3.2.1 Argument för datafiltreling 

Enligt CSN:s regler, behöver studenter och de som tjänar under 40 000 kr per år inte återbetala 

sin skuld årligen. Detta är anledningen varför alla personer med en inkomst på 40 000 kr 

filtrerades bort och därmed förekommer det vänstertrunkering. Eftersom 0 inkomsterna i 

populationen ej är intressanta plus att de drog ner skattningen avsevärt eftersom de bestod av 

10 % av de 1,3 miljoner observationerna. Det skulle ändå finnas en trunkeringsgräns vid 0 kr 

eftersom det inte går att ha en negativ inkomst. Därmed flyttades gränsen upp för att enbart 

inkludera de som kan återbetala sina lån. 

I de inkomstuppgifter som CSN har mottagit från skatteverket ingår både inkomst av tjänst och 

kapital, vilket betyder t.ex. förtjänst av såld bostad och aktier förekommer inom uppgifterna. 

Detta problem gör det att inkomstuppgifterna blir totalt felaktiga för dessa personer och i och 

med det bör de plockas bort från populationen. De som har en inkomständring på mer än 

400 000 kr plockats även bort ur populationen. Denna gräns blev vald eftersom medianårslönen 

för de offentligt anställda 2008 var 320 400 kr.48 Sedan togs en buffert ut på 25 % för att kunna 

inkludera de som har eventuellt kan högre ingångslöner eller på grund av andra orsaker. 

Exempelvis har vissa personer tagit avbrott från jobbet, haft sjukpenning eller A-kassa från året 

före.  

Alla som bor utomlands har tagits bort eftersom återbetalningsreglerna är olika för skilda länder 

och därmed skulle det behövas en all komplexare modell vilket man ej är ute efter i detta fall.49 

Därmed bör dessa filtreringar och trunkering passa bra för att kunna undersöka de personer 

som ligger i CSN:s intresse för att skatta inkomster. Efter filtreringen finns det ca 800 000 

observationer. 

  

                                                           
48

 SCB: Arbetsmarknad http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=AM0104 (2011-04-25) 
49

 CSN http://www.csn.se/aterbetalning/bor-utomlands/nedsattning (2011-05-04) 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=AM0104
http://www.csn.se/aterbetalning/bor-utomlands/nedsattning
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3.3 Antaganden 

I datat som erhölls från CSN ingår inte all information om låntagarna, som exempelvis 

yrkesgrupper. Dessutom är informationen om populationen begränsad då all information som 

finns tillgängligt om populationen finns beskrivet i alla variabler som finns tillgängliga där de är 

beskrivna i underkapitlet 3.1.1. Därmed måste vissa antagande göras om populationen och 

dessa är 

 Att alla i populationen har avslutat sin gymnasieutbildning 

 Alla påbörjar sin utbildning vid 20 års ålder vilket leder till ett års studieavbrott om en 

person avslutat gymnasiet det året han eller hon fyller 19 år 

En skillnad som skiljer Mincer uppskattningsmetod ifrån denna uppsats är att Mincer använder 

sig av antalet år en person börjar skolan redan från årskurs 1. Har en person sedan gått högskola 

i 4 år har den personen studerat 16 år eftersom grundskola och gymnasium totalt är 12 år 

sammanlagt. I denna uppsats har det redan antagits att individen avslutat sin 

gymnasieutbildning och har haft ett års avbrott från studierna då personen börjar studera vid 20 

års ålder. Därmed räknas bara skolåren i regressionsmodellen som antal år en person har 

eftergymnasiala studier. Detta bör ej vara ett problem eftersom det är bara en konstant som 

subtraheras bort från skolåren. 

Det som bör noteras är att lönen som skattas i regressionsmodellen kommer att bli medellönen 

för alla personer i populationen som är antagligen man eller kvinna med S år studier på 

högskolan och X års arbetslivserfarenhet. Detta eftersom det inte finns variabler som anger en 

persons utbildning, yrkesgrupp eller arbetstidsförhållanden i datat som erhölls från CSN. Därför 

måste detta antagandet göras.  
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4. Resultat och analys 
Inom detta kapitel kommer all resultat av regressionsmodellen att redovisas samt att 

analyseras. Alla utvecklingar av regressionen kommer även motiveras och framföras nedan. 

Målet är att jämföra de tre olika skattningsmetoderna, OLS, MLE och RR i detta kapitel för att se 

hur de olika metoderna skiljer sig åt. Sedan kommer en transformation av OLS och MLE ske för 

att justera för konstant varians. 

Det skall även noteras att populationen på 800 000 kommer delas upp i två delar slumpvist där 

den ena delen används för att skatta regressionskoefficienterna i modellen i kapitel 4.2 till 4.4 

och den andra delen används för att utvärdera de olika metoderna och regressionsmodellen i 

kapitel 4.5. 

4.1 Utveckling av regressionsmodellen 

Den ursprungliga regressionsmodellen såg ut på följande sätt, 

                       
   , (1) 

men när modellen undersöktes uppenbarade sig vissa problem. När Antalet veckor av 

eftergymnasial utbildning delades upp terminsvis i intervall, plottades den upp mot medellönen 

och medianlönen visade det sig uppkomma en negativ andragradsterm på bägge som figur 4.1.1 

visar. Därmed ansågs att det behövdes en negativ kvadratterm i regressionsmodellen för   som 

står för antal år en person har gått eftergymnasial utbildning. Därför adderades    i 

regressionsmodellen för att kunna förklara den negativa andragradstrenden i modellen. 

 

figur 4.1.1 antal veckor indelat i terminer som en person har studerat plottat mot medellönen 

För att undersöka om även arbetslivserfarenheten hade en negativ andragradsterm plottades 

även den upp mot medellönen och medianlönen. Även de följde en negativ parabel och därmed 
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behölls    som fanns i Mincerekvationen. Dock kan man se att det blir svårare att prediktera 

efter 40 års arbetslivserfarenhet då linjen planar ut eller höjs som figur 4.1.2 visar på nästa sida. 

 

figur 4.1.2 Arbetslivserfarenheten i år plottat mot medellönen 

Eftersom Mincer bara hade data över vita män då han härledde sin formel tog han inte hänsyn 

till kön. Då det finns rapporter50 om löneklyftor mellan män och kvinnor i dagens samhälle, togs 

kön med som en dikotom variabel K. Den slutgiltiga utvecklingen av (1) ser ut på följande sätt, 

                  
           

          (5) 

Då variablerna skall skattas i R, har dessa blivit namngivna annorlunda. Nedan följer vad 

responsvariabeln och koefficienterna står för i ekvation (5) då den skattas i R, 

 Den logaritmerade inkomsten -- LN_Inkomst2008 (Y) 

 Box Cox transformerade inkomsten – inkomstboxcox (Y) 

 Kön – kön (K) 

 Antal år av eftergymnasial utbildning -- egår (S) 

 Antal år av eftergymnasial utbildning i kvadrat -- egår2 (S2) 

 Arbetslivserfarenhet i år – exp (X) 

 Arbetslivserfarenhet i år i kvadrat -- exp2 (X2) 

Alla kovariaten utom kön är medelvärdescentrerade. 

4.2 Skattning med OLS 

Även då en trunkeringsgräns finns användes OLS som estimator endast för att se om den låga 

trunkeringsgränsen påverkar skattningarna av inkomst vid högre löner. Det förväntas att 
                                                           
50

 SCB: Löneskillnader mellan män och kvinnor i Sverige (2004), 
http://www.scb.se/statistik/AM/AM9902/2004A01/AM9902_2004A01_BR_AM78ST0402.pdf (2011-05-10) 

http://www.scb.se/statistik/AM/AM9902/2004A01/AM9902_2004A01_BR_AM78ST0402.pdf
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skattningen ska blir biased vid lägre löner där trunkeringsgränsen finns, fast det intressanta är 

om de högre lönerna också blir det och detta är enda anledningen varför OLS används som 

metod. Resultaten51 kan ses i tabell 4.2.1 till 4.2.3 på parametrarna, R2, F-statistikan, VIF-

värdena och ANOVA-tabellen 

 

tabell. 4.2.1 summering av koefficienterna, F-statistikan och R
2
 

Parametrarna blir svåra att tolka eftersom X variablerna förutom kön är medelvärdescentrerade 

och responsvariabeln är transformerad. Den enda slutsatsen som kan dras utifrån skattningarna 

är att det finns en löneskillnad mellan män och kvinnor, där kvinnor tjänar mindre.  

Förklaringsgraden (Adjusted R2) är 0,246, alla variabler är signifikanta och F-statistikan är 

signifikant. Diagnostiken för kollinjäritet utfördes och följande VIF-värden erhölls, 

 

tabell. 4.2.2 VIF-värden för alla kovariaten 

alla variablers VIF-värden är låga och under 10, vilket utesluter funktionella samband och 

kollinjäritet. Därefter gjordes en ANOVA tabell och ett partiellt F-test på kovariaten och 

resultaten kan visas på nästa sida, 

 

tabell. 4.2.3 ANOVA över modellen 

                                                           
51

 För att utföra denna skattning hänvisas det till bilaga A 
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alla kovariaten blev signifikanta under det partiella F-testet och det går klart och tydligt att se 

att det är på den oberoende variabeln egår som det är störst varians på residualerna, men detta 

kan förklaras genom löneskillnader mellan olika utbildningsgrupper som t.ex. en läkare och en 

socionom, därmed blir det en stor varians på denna variabel.  

Efteråt gjordes en scatterplott där predikterat värdet på observationerna ritades upp mot 

residualerna och en Quantile-Quantile plott (QQ-plott) gjordes av residualerna för att undersöka 

om residualerna är normalfördelade (Eftersom det finns så många observationer i datat, togs ett 

5 % slumpmässigt stickprov för att illustrera och kunna urskilja residualerna bättre), 

 

figur. 4.2.1 QQ-plott och Residualplott med OLS, SdRes är de standariserade residualerna och SdFit är de 

predikterade värdena som har blivit standardiserade. 

QQ-plotten i figur 4.2.1 visar att residualerna ej följer en normalfördelning, eftersom det finns 

ett stort stickprov är den 95 % - konfidensbandet på QQ-plotten så pass liten att de inte syns när 

ett band ritas ut. Därmed kommer alla konfidensbanden också att vara osynliga eller relativt 

små framöver. Därför finns det ingen anledning att rita ut dessa.  

Residualerna är inte slumpmässiga enligt figur 4.2.1 till höger. Det går tydligt se att residualerna 

beror utav de predikterade värdena i den nedåtgående gräns som beror på trunkeringen som 

figur 2.3.2 visade, detta orsakar också bias, som går att se i figur 2.3. Dessutom är variansen är 

växande på den övre delen av residualplotten. Därmed uppfylls ej flera av antagandena som 

skall gälla vid OLS. Centrala gränsvärdessatsen (CGS) kan inte heller kunna tillämpas på t- och F-

statistikorna eftersom slumptermen inte är lika fördelade och oberoende eftersom residualerna 

är beroende av de predikterade värdena. 

4.2.1 Analys av resultat i OLS 

De resultat som erhölls i föregående kapitel blev inte tillfredställande nog för en bra slutgiltig 

modell eftersom en förklaringsgrad på 0,246 erhölls. Det enda positiva är att modellen blev 
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bättre än CSN:s nuvarande modell,52 men 0,246 i förklaringsgrad är inte tillräckligt pålitligt för 

att kunna hjälpa CSN i deras framtida prognoser av löner. Detta kan dock förklaras eftersom det 

finns begränsat med variabler som är tillgängliga. Exempel på utelämnande variabler är att det 

inte finns några uppgifter som förklarar vilket yrkesgrupp låntagarna tillhör, detta kan läsas av 

den stora kvadratsumman i residualerna på variabeln antal år av studielån (egår) i tabell 4.2.3 

där det är stor kvadratsumma på antalet läsår på högskola vilket medför att det är höga 

avvikelser i residualerna på de skattade värdena. Dessutom finns det ingen information varav en 

individ jobbar heltid eller inte, i modellen antas att alla jobbar heltid. Därmed förekommer det 

också en stor varians i residualerna på grund av denna latenta variabel. 

4.3 Estimering med MLE 

Efteråt estimeras modellen med MLE53 med hänsyn till trunkerat område i paketet truncreg i R. 

Följande utskrift erhölls i R på parametrarna,  

 

tabell 4.3.1 summering av koeffecienterna, dess signifikans och log-likelihood värdet för modellen 

där alla parametrar blev signifikanta enligt tabell 4.3.1 däremot finns det ingen R2 för att kunna 

utvärdera modellen med denna estimeringsmetod. Värden på parametrarna skiljer sig ifrån de i 

OLS däremot är de inte stora skillnader, men detta beror på att lönerna är logaritmerade. 

Däremot kan samma slutsats göras där kvinnorna tjänar mindre än männen. Tyvärr går det inte 

att få ut en ANOVA-tabell med skattningsmetoden truncreg i R.  

Därefter plottades residualerna upp för MLE och en QQ-plot för residualerna ritades upp i figur 

4.3.1 på nästa sida, 
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 Se kapitel 1.4 
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 För att utföra denna skattning hänvisas det till bilaga B 
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figur 4.3.1 QQ-plot och residualplot med MLE, SdRes är de standariserade residualerna och SdFit är de predikterade 

värdena som har blivit standardiserade.  

residualplotten ser nästan identisk ut som i OLS med den negativa gränsen som beror på X, fast i 

MLE metoden är detta acceptabelt eftersom trunkeringsgränsen har tagits till hänsyn. Det finns 

dock en stigande varians på den övre delen av residualerna. QQ-plotten följer inte en 

normalfördelning men däremot accepteras t-värdena eftersom det finns ett stort urval och 

därmed kan centrala gränsvärdessaten tillämpas. Samma tillämplig kan ske här som OLS 

angående CGS. 

4.3.1 Analys av resultat i MLE 

Med denna estimeringsmetod är det svårare att utvärdera modellen eftersom det varken finns 

ett R2-värde, F-statistika eller ANOVA-tabell. Det finns inte heller någon annan modell att 

jämföra log-likelihood värdet med. Det enda som går att utvärdera är antagandena om 

residualerna. Som det diskuterades i kapitel 2.3.1 är MLE känslig mot heteroskedasticitet, vilket 

gör att det kommer att orsaka skattningsproblem som ska diskuteras i nästa kapitel. 

Residualerna följer inte heller en normalfördelning i QQ-plotten i figur 4.3.1 som är ett av de 

viktigaste och känsligaste grundantagandena i MLE. Om inte residualerna följer en 

normalfördelning som angavs i täthets- och fördelningsfunktionen i ekvation (4) så faller MLE 

antagandet och det förekommer en bias i skattningarna.  

4.4 Estimering med Robust regression 

Därefter gjordes en estimering med RR, som tyvärr inte heller kan ta hänsyn till trunkeringen. 

Som det diskuteras tidigare i kapitel 4.2 vid OLS, utförs denna regressionstyp bara eftersom 

trunkeringsgränsen är så pass låg och att det kanske inte påverkar skattningen på de högre 

lönerna. RR tar mer hänsyn till inflytelserika outliers, den kan hantera heteroskedasticitet 

eftersom den gör en IRLS och därmed blir residualerna viktade på den övre delen av 
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populationen. Då RR utfördes i R54 användes funktionen rlm i paketet MASS och dessa värden 

erhölls, 

 

tabell 4.4.1 summering av koeffecienterna för modellend då robust regression används 

QQ-plotten ritas upp nedanför i figur 4.3.1 och den följer ej heller en normalfördelning, däremot 

kan RR ta hänsyn till icke-normalitet bland residualerna som det beskrevs i kapitel 2.5. RR är 

också tålig mot heteroskedasticitet och den viktar den högre inkomstdelen av populationen där 

variansen är större. Men även efter viktingen förekommer det fortfarande icke-konstant 

varians. 

 

figur 4.3.1 QQ-plot och residualplot med RR som metod , SdRes är de standariserade residualerna och SdFit är de 

predikterade värdena som har blivit standardiserade.  

VIF-värderna nedan ser likdana som i OLS och det går att utesluta kollinjäritet och funktionella 

samband. 

 

tabell 4.4.2 VIF-värden med robust regression 
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 För att utföra denna skattning hänvisas det till bilaga C 
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ANOVA-tabellen 4.4.3 går att få ut för RR och skall den jämföras med tabell 4.2.3 för OLS går det 

att se att summan av kvadraterna är mindre för alla variabler utom kön för denna 

regressionsmetod. Däremot går det tyvärr inte att jämföra denna metod med MLE. 

 

tabell 4.4.3 ANOVA-tabell för robust regression 

4.4.1 Analys av resultat med Robust regression 

Det positiva med denna metod är att summan av kvadraterna är mindre för alla förutom kön 

vilket bör ge en bättre overallskattning än OLS i detta fall. Detta beror på IRLS som används i 

denna regressionsmetod och den hänsyn den tar till extremvärden och inflytelserika 

observationer. Kvinnor verkar dock straffas mer i löneprediktering på koeffecienten med denna 

metod jämfört med OLS och MLE då den dikotoma variabeln kön undersöks. 

Anledningen varför kvinnor har fått ett större straff är på grund av att då viktingen sker, blir 

lönerna mer lika på högre lönenivåer där det finns högre varians. Detta kan bero på att 

viktningen visar att det finns fler latenta variabler som påverkar kvinnors lön än vad som var 

synligt i fallet då OLS och MLE användes. Detta leder dock till att kvadratsumman på 

könvariabeln har ökat i tabell 4.4.3 jämfört med OLS.55 En slutsats som kan göras från detta är 

att kvinnors löner varierar mer sinemellan än vad männen görs. Anledningen varför kan bara 

spekuleras, en rimlig anledning kan vara den höga varians som finns för bland kvinnor är att 

många jobbar deltid och inte har full inkomst. Samt att det finns större löneskillnader bland 

olika yrkesgrupper för kvinnor än vad det är för männen.  

En plott försökte göras där män och kvinnor plottas upp mot residualerna. Men eftersom det 

finns så många observationer gick det tyvärr inte att avgöra om detta stämmer eller ej. 
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 Finns ingen utskrift tillgänglig för MLE eftersom det ej går att få ut en ANOVA tabell med den metoden 
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4.5 Jämförande analys av modellerna  

Intresset ligger i nu att urskilja modellerna ifrån varandra. För att göra det används halva delen 

av populationen för att skatta parametrarna vilket gjordes i föregående kapitel. Den andra delen 

av urvalsunderlaget nyttjas nu för att se om estimeringarna stämmer bra överens med modellen 

vilket sker i detta kapitel. Därmed förekommer nu en jämförande analys av andra hälften av 

populationen. 

Först räknades de predikterade värdena genom de skattade koefficienterna på alla tre 

estimatorer. Sedan gjordes histogram och scatterplotts på de skattade värdena mot de riktiga 

värdena för alla estimatorer, resultaten visar nedan,  

 

figur 4.5.1 histogram över de predikterade värdena för respektive skattningsmetod, värdena är logaritmerade  

Histogrammet för de predikterade värdena vid OLS och MLE ser nästan likadana ut. Däremot ser 

histogram av RR annorlunda ut där observationerna verkar vara mer jämt fördelade på den övre 
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halvan av observationerna än de andra två metoderna. Detta beror på att i RR viktas 

residualerna ungefär ovanför medianpunkten.  

Därefter plottades upp de skattade värdena mot de riktiga värdena vilket följer nedan i figur 

4.5.2, 

 

figur 4.5.2 scatterplott över de olika skattningsmetoderna, på Y-axeln representeras de riktiga värdena och på X- 

axeln är de predikterade värdena vid respektive skattningsmetod 

figur 4.5.2 visar att scatterplotten för alla metoder ser ut att vara likartade i form. Däremot finns 

det fler observationer som är under 12 för MLE än för OLS, dock har RR minst observationer 

under 12. De minsta värdena är lägst för MLE än vad de är för OLS och RR då det finns 

observationer vid 11 för MLE och runt 11,25 för de andra två.  

Följden blir att OLS och MLE ger ganska lika skattningar fast OLS överskattar lite mer än MLE. 

Emellertid överskattar jämfört med OLS och MLE.  En rimlig slutsats är att RR är bättre att skatta 
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höga inkomster medan MLE passar bättre på lägre inkomster, eftersom den kan ta hänsyn till 

trunkeringsgränsen än vad de andra två kan göra. 

För att pröva denna hypotes, jämförs de tre metoderna med hjälp av residualerna. Till och 

börjar med räknades summan av feltermen ( ̂   ) och absolutbeloppet (| ̂   |) på alla tre 

estimeringarna. Följande resultat erhölls, 

 

tabell 4.5.1 summan av residualerna och absolutbeloppet  

N (405 080) är sampelsstorleken, vilket är hälften av den totala populationen(cirka 800 000) 

eftersom detta är utvärderingsdatan. Error_OLS Error_MLE och Error_Robust är feltermen för 

respektive estimator. Abs_Error_OLS Abs_Error_MLE och Abs_Error_Robust är absolutbeloppet 

på feltermen. Absolutbeloppet undersöks istället för kvadratbeloppet för feltermen eftersom 

responsvariabeln är transformerad, då feltermen är ofta mindre än 1 blir kvadrattermen ännu 

mindre än sitt ursprungliga värde då den kvadreras. Därmed svårt att se skillnaden på avstånden 

mellan residualerna om kvadratstermen undersöks, istället används absolutbeloppet.  

Summan på Abs_Error_Robust är den lägsta bland alla tre estimatorer, vilket betyder att RR ger 

den bästa overallskattningen. Däremot har Abs_Error_MLE den största summan jämfört med de 

andra två, vilket ger att den har sämst overallskattning av de olika metoderna. Däremot är 

summan av alla absolutbeloppen nära varandra för alla tre regressionstyper plus att det finns 

många observationer. Det går inte säkerligen säga att RR är signifikant bättre än de andra två 

metoderna. 

Då summan av Error_OLS Error_MLE och Error_Robust undersöks, visar det sig att Error_OLS 

och Error_Robust är positiv och Error_MLE är negativ. Slutsatsen är att RR och OLS överskattar 

jämfört med MLE, där den sistnämnde underskattar vilket skulle stödja för den hypotes som 

lades fram tidigare i detta kapitel. För att illustrera detta på ett bättre sätt, undersöks de 

predikterade värde  ̂ för OLS, MLE och RR mot de riktiga värdena   vid olika percentilspunkter, 
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 tabell 4.5.2 percentiltabell över lönerna och transformerade löner 

 

 figur 4.5.3 percentilerna över de verkliga och de predikterade lönerna, y-axeln är lönen och x-axeln visar 

percentilerna 

 

Tabell 4.5.2 visar percentilerna över den riktiga lönen, samt den predikterade lönerna med de 

olika metoderna. Dessutom visas de logaritmerade värdena till höger i tabell 4.5.2. Figur 4.5.3 är 

en bild som illustrerar percentilerna över lönerna i ett linjediagram av de riktiga och de 

predikterade lönerna för de olika metoderna. Enligt tabellen och figuren går det se att OLS och 

MLE skattar likartat, däremot överskattar RR jämförandevist med de andra två metoderna. MLE 



  

28 
 

estimerar bättre upp till 50 % av populationen, där OLS överskattar lite mer. Från 50 % till 60 % 

underskattar MLE och OLS skattar närmare det riktiga värdet. Däremot efter 60 % underskattar 

bägge estimatorerna och denna underskattning blir större desto högre lönerna blir. RR 

överskattar däremot betydligt mer innan 60 % spärren än de andra två metoderna, men 

därefter blir det den estimatorn som skattar närmast de riktiga värdena. Dock är alla riktigt 

dåliga på att skatta de högsta inkomsterna. Slutsatsen blir att MLE är bra att skatta lägre 

inkomster och RR är bättre på att skatta de högre, men alla estimatorerna är dåliga på att skatta 

de riktigt låga respektive riktigt höga inkomsterna. 

 

4.6 Box-Cox transformation 

Som det diskuterades i teorikapitlen går det att transformera responsvariabeln med en Box-Cox 

transformation när det finns heteroskedasticitet. Därför gjordes en Box-Cox transformering av 

responsvariabeln och sedan användes OLS och MLE för att skatta parametrarna. 

Värdet på λ valdes ut genom empiriska försök för att få konstant varians på residualerna. Värdet 

på λ valdes till -0.4 vilket efter flera transformeringsförsök vilket resulterade i konstant 

varians.56 Detta eftersom maximeringen på log-likelihooden av en Box-Cox transformationen 

gav ett λ nära 0 vilket är logaritmen av responsvariabeln57 som visade sig ha icke-konstant 

varians i kapitel 4.2–4.4. Dessutom framtogs det i teorikapitlet att vid heteroskedasticitet kunde 

λ bli biased. Däremot uppkom det andra problem när residualerna fick konstant varians. 

Normalfördelningsantaganden bland residualerna blev inte uppfyllt bland de bägge 

estimatorerna. Skattningarna gjordes exakt som i de tidigare kapitlen, men resultaten blev 

sämre denna gång och därför kommer hela processen58 att visas i bilagor. En överblick av 

percentilerna kan ses i figur 4.6.1 på nästa sida där även RR med logaritmerad lön togs med för 

att kunna jämföra en Box-Cox transformerad responsvariabel då OLS och MLE används som 

estimatorer. 

                                                           
56

 En Boxcox transformation gjordes inte vid RR eftersom det redan tar hänsyn till heteroskedasticitet 
57

 Se bilaga F för skattning på λ 
58

 Skattningar på parametrarna, residualplotterna och QQ-plotterna, se bilaga C och D för respektive metod 
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figur 4.6.1 percentilerna över de verkliga och de predikterade lönerna, y-axeln är lönen och x-axeln visar 

percentilerna 

Det går direkt att se att Box-Cox transformering överskattar OLS betydligt mycket mer och MLE 

underskattar i en stor utsträckning. Ingen av de två transformeringarna ger bra resultat, detta 

kan bero på att även om transformeringen ordnade konstant varians kunde inte den ta hänsyn 

till den icke-normalitet som dök upp bland residualerna. En annan anledning till den dåliga 

skattningen av koefficienterna efter transformeringen kan vara att blir siffrorna på lönerna blir 

så relativt små. Om inte alla decimaler tas hänsyns till och i R där koefficienterna skattades är 

maxantalet av decimaler 22 stycken, därmed kan skattningen bli totalt felaktig. Dessutom 

kommer trunkeringsgränsen närmare medelvärdet och då påverkar trunkeringen betydligt mer 

än vad det gjorde när responsvariabel blev logaritmerad. Slutsatsen av detta blir att även då det 

förekommer konstant varians kan detta ej ge en bättre skattning.  
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5. Diskussion 
Här kommer en diskussion om resultaten och analysen att genomföras. Sedan kommer en 

rekommendation på framtida forskning. 

5.1 Sammanfattande analys och diskussion 

De resultat som erhölls i föregående kapitel visar att MLE vid trunkering är ingen bra 

skattningsmetod av löner då det saknas förklaringsvariabler som kan förklara den höga varians 

som ofta brukar finnas i följande data. Anledningen varför MLE skattar dåligt är på grund av 

känsligheten till den växande heteroskedasticitet i residualerna och den icke normalfördelning 

som uppstår bland dem vilket medför att estimatorn underskattar gravt i högre löner eftersom 

det förekommer högre varians på lönerna på högre inkomsttagare. Detta är på grund av de 

slumpmässiga faktorer bland höginkomsttagare som är omöjliga att prediktera med de variabler 

som finns tillgängliga. För OLS gäller inte flera av antagandena och trunkeringsgränsen inte tas 

hänsyn till, därmed blir inte heller den en bra estimator även då trunkeringsgränsen är låg. 

Orsaken varför MLE är en bättre estimator vid lägre löner är på grund av den mindre 

spridningen som finns i residualerna vid lägre löner och att den tar hänsyn till trunkeringen just 

vid trunkeringsgränsen men att den fortfarande är biased på grund av residualerna inte följer en 

normalfördelning. OLS tar inte hänsyn till trunkeringsgränsen och därmed överskattas de lägre 

värdena. Där hänvisas läsaren tillbaka till figur 2.3 igen för att förstå detta fenomen. Som 

nämnts tidigare är MLE känslig mot heteroskedasticitet och residualer som inte har en känd 

fördelning. Därför rekommenderas inte denna estimator då det gäller löneestimering. 

 

I RR fall överskattar den i början eftersom den inte kan ta lika bra hänsyns till 

trunkeringsgränsen vid 40 000, den viktar inte till vänster sida av den heterogena variansen som 

det beskrevs i teorin. Anledningen varför den överskattar kan beror på att den viktningen på 

residualerna på de högre lönerna blir uppdragna mer på de som tjänar för lite än att viktningen 

på de som tjänar för mycket blir nerdragna för lite i jämförelse. Därmed dras skattningen totalt 

sett upp. Men överlagt skattar denna metod bäst om man ska jämföra alla de tre 

regressionsmetoderna. En anledning kan vara att inflytelserika outliers påverkar skattningen 

mer i hela datat än den vänstertrunkerade gränsen och därmed får RR en bättre overall 

skattning. Även om RR verkar vara den bättre av de olika tre metoderna, är skillnaderna inte 

stora. Ingen av regressionsmetoderna ger en bra skattning, och därför rekommenderas inte RR 

heller. Det intressanta inom RR skulle vara att undersöka de andra slags estimatorerna som 

finns tillgängliga för M-estimatorn för att skatta koefficienterna. Men alla har sina för-och 

nackdelar och det finns flera stycken att välja mellan. I detta fall användes den mest populäraste 

och därför blev denna metod begränsad. 
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Ett annat problem är just den icke-normalfördelning bland residualerna som förekommer i 

lönerna. Eftersom det finns så många slumpmässiga anledningar varför residualerna inte följer 

en normalfördelning, vilket kan bero på skillnaderna på lönen mellan yrken, sjukfrånvaro som 

leder till sjukpenning, a-kassa, ingångslöner, heltidsarbetare kontra deltid, statlig-, kommunal-, 

landsting- eller privatanställd, de löneskillnader som finns mellan alla orter, olika sociala 

bakgrunder eller invandrarbakgrund. Dessutom räknas inkomst av kapital i inkomsten, då de 

som har högre inkomster av kapital filtrerades bort, blir de som har mindre inkomster av denna 

sort svårare att lokaliseras. Att de som filtrerades bort på grund av höga inkomständringar är 

också en del av populationen som säkert orsakar någon slags bias då de filtreras bort ur 

populationen. Alla dessa faktorer anses orsaka både den höga variansen på lönerna och icke-

normaliseringen av residualerna.  

 

Det blir svårt inom ekonomiska skattningsmodeller att skaffa hög förklaringsgrad i modellerna 

eftersom det finns för många underliggande variabler som inte finns tillgängliga eller är för 

kostsamma att få fram. Jämförelsevis med andra studier inom nationalekonomin är 

förklaringsgraden bra då vanlig OLS används. För CSN:s räkning är denna modell inte tillräckligt 

tillförlitlig för att kunna göra bra prognoser. Det positiva är att modellen som tagits fram i denna 

uppsats för alla estimatorer är bättre än den nuvarande som CSN använder.  

 

Däremot finns det andra statistiska metoder som kunde användas men på grund av begränsad 

tid kunde inte alla metoder och verktyg utföras och undersökas. Ett alternativ var att 

vänstercensurera alla nollinkomster med en Tobitregression istället för att använda sig av en 

vänstertrunkering. Trunkeringen gjorde problemlösning svårare att utföra och det begränsade 

valmöjligheterna. En av svagheter som finns i trunkerad regression är att det finns bara en 

estimator att använda för att skatta koefficienter i R. Men detsamma kan nog ha sagts om 

vänstercensurering då det säkerligen skulle ha begränsat valmöjligheterna också. När det gäller 

heteroskedasticitet, finns det förmodligen inga åtgärder för att lösa problemet eftersom andra 

slags transformeringar av beroendevariabeln inte ger några bättre resultat. Dessutom skulle det 

ha varit intressant och titta om ett konfidensintervall skulle ha kunnat göras på percentilerna i 

föregående kapitel för att se hur mycket variansen ökade då lönerna steg, men på grund av 

tidsmässiga skäl kunde inte detta utföras. 

En annan metod skulle ha varit att använt en generaliserad linjär modell med en viss fördelning 

som länkfunktion, men det skulle ändå ha skett en trunkering eller censurering vid 

nollinkomster vilket där också medför problem.  

Slutsatsen blir att dessa tre metoder inte är en bra utvärdering av inkomstprognoser eftersom 

det förekommer stora variationer mellan lönerna som är svårförklarliga. Därför rekommenderas 

andra predikteringsmetoder till detta problem som föreslås i nästa kapitel.  
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5.3 Framtida forskning  

Den enklaste åtgärden för CSN i framtiden blir att hämta inkomst av tjänst istället för total 

inkomst, därmed behövs inte en filtrering av de som har höga inkomständringar. Däremot är det 

förståeligt att all information inte finns tillgängligt som t.ex. yrkesgrupper, sociala bakgrunder 

eller hel- och deltidsarbetare. För att lösa detta problem rekommenderas en tidsserieanalys för 

att kunna prediktera lönerna med bättre precision eftersom det går att prediktera utveckling av 

lönerna om det finns data tillgängligt flera år tillbaka. Eventuellt då går det också att göra en 

kombination av regressions -och tidsserieanalys som kan ta hänsyn till antalet år lästa och 

åldern på inkomsttagaren. 
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Bilagor 
Här kommer all kod som skrivs i R och dess utskrifter att redovisas. 

A. OLS skattning i R 

För att utföra en vanlig regression används kommandot lm i R 

> regmodell <- lm(LN_Inkomst2008~kön+egår+egår2+exp+exp2) #modellen

 sparas som regmodell 

> summary(regmodell) #summering av regressionsmodellen 

 

> vif(regmodell) #VIF-värdena skrivs ut 

 

> anova(regmodell) #ANOVA tabell skrivs ut 

  



  

II 
 

B. Trunkerad MLE skattning i R 

För att utföra kommandot truncreg måste paketet truncreg även köras 

> modell <- truncreg(LN_Inkomst2008~kön+egår+egår2+exp+exp2, point=10,59663473
59

) # 

trunkerad regression sparas till variabeln modell där alla kovariaten har sparas till en vektor i R 

redan. 

> summary(modell) 
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 Denna gräns är den naturliga logaritmen av 40 000  
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C. Robust regression i R 

För att utföra kommandot rlm måste paketet MASS även köras 

> modell <- rlm(LN_Inkomst2008~kön+egår+egår2+exp+exp2) # robust regression sparas till 

variabeln modell där alla kovariaten har sparas till en vektor i R redan. 

> summary(modell) 

 

> vif(regmodell) #VIF-värdena skrivs ut 

 

> anova(regmodell) #ANOVA tabell skrivs ut 

 

 

 
  



  

IV 
 

D. Box-Cox transformation på OLS 

Här redovisas skattningen på parametrarna, Residualplotten och QQ-plotten för OLS efter en 

Box-Cox transformation med λ = -0,4

 

tabell D.1 koefficientera för OLS skattningen utförs med en Box-Cox transformerad responsvariabel 

 

figur D.1 QQ-plotten och residualplotten då OLS används som estimator för en Box-Cox transformerad 

responsvariabel 
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E. Box-Cox transformation på OLS 

Här redovisas skattningen på parametrarna, Residualplotten och QQ-plotten för MLE efter en 

Box-Cox transformation med λ = -0,4 

 

tabell E.1 koefficientera för MLE skattningen utförs med en Box-Cox transformerad responsvariabel 

 

figur E.1 QQ-plotten och residualplotten då MLE används som estimator för en Box-Cox transformerad 

responsvariabel 
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F. Skattning av λ med log-likelihood 
För att utföra detta kommando måste paketet MASS användas  

> y <- lm(Inkomst2008~EG_ÅR+EG_ÅR2+EXP+EXP2+EGÅRxEXP+KÖN) # OLS regression utförs i R som 

sparas i variabeln y 

> boxcox(y)  #en plott ritas upp för att se vart maxpunkten är 

 

Det går även att få ut punkten numeriskt med kommandot 

> bc <- boxcox(y) # sparas till variabeln bc 

> lambda <- bc$x[which.max(bc$y)] # λ hittas genom att hitta maxvärdet på y 

> lambda # lambda skrivs ut 

[1] 0.2222222 

 


