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Sammanfattning 

Föreliggande uppsats har som främsta syfte att skapa en prognosmodell för 
bruttoregionalprodukten (BRP) för Sveriges 21 län. Behovet av en prognosmodell motiveras av 
att Statistiska centralbyrån (SCB) i dagsläget redovisar de definitiva siffrorna av BRP med två års 
fördröjning. Det kan därmed finnas ett intresse hos regionala beslutsfattare att få en uppfattning 
om hur BRP utvecklats under de två senaste åren. Metoden som används är bayesian model 
averaging (BMA), vilken kommer att utvärderas samt jämföras med två andra metoder: En 
multipel linjär modell som skattas med minsta kvadratmetoden där variabelselektion utförs 
med best subset selection (BSS). Den andra metoden är en tidsseriemodell och kallas här för en 
longitudinell modell (LM). Resultatet påvisar bland annat att modellerna lider av 
multikollinjäritet. Hur väl dess tre metoder predikterar BRP utvärderas med Validation set 
approach och presenteras med olika precisionsmått. Ett av måtten mean absolute percentage 
error (MAPE) resulterade i 6,67 % för BMA, 6,61 % för BSS och 4,08 % för LM. 

Abstract 

“Forecast model for Swedish län’s regional gross domestic product (GDPR).  
A comparative analysis of bayesian model averaging, best subset selection and a longitudinal 
model.” 

This thesis main objective is to create a forecast model of the Swedish regional gross domestic 
product (GDPR) for the 21 Swedish län. The need of a forecast model is motivated because the 
statistics Sweden (SCB) currently presents GDPR with a two years delay. Thus, there could be of 
interest for regional decision-makers to get an idea of how GDPR developed over the past two 
years. The method that will be used is bayesian model averaging (BMA), which will be compared 
with two other methods: An ordinary least square model where the variable selection is 
performed with best subset selection (BSS). The second method is a time series model, which is 
here referred to as a longitudinal model (LM). The results indicate, among others, that the models 
are affected by multicollinearity. How well these three methods forecasts GDPR will be 
evaluated with Validation set approach and presented with different measures of precision, one of 
them is the mean absolute percentage error (MAPE), that resulted in 6,67 % for BMA, 6,61 % for 
BSS and 4,08 % for LM. 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Behovet av regional förståelse har ökat. I dagsläget redovisas bruttoregionalproduktenen (BRP), 
över Sveriges 21 län, med en fördröjning om två år av Sveriges statistiska centralbyrå (SCB). 
BRP är en motsvarighet till bruttonationalprodukten (BNP), men uppdelat över ett mindre antal 
regioner. Måttet presenteras flitigt i olika sammanhang, och har som främsta uppgift att spegla 
den ekonomiska aktiviteten. Till följd av den fördröjda redovisningen av BRP har föreliggande 
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uppsats tagit fram en prognosmodell med hjälp av en mer subjektiv statistisk metod, en så kallad 
bayesiansk metodik. Vilket i stora drag innebär att forskaren själv får inkludera kunskap eller 
erfarenhet kring ämnet och sedan ta med dem vid framtagandet av prognosmodellen. Metoden 
har dessutom jämförts med två andra prognosmodeller, som konstruerats med två mer vanligt 
förekommande statistiska metoder. Prognosmodellens främsta syfte är att skapa en uppfattning 
om BRP innan SCB redovisar för de definitiva siffrorna. 

Det visar sig att den framtagna prognosmodellen baserad på den subjektiva metoden inte 
genererar bättre prognoser för BRP, jämfört med en av de andra metoderna. Olika mått på 
modellernas prestation baseras på en utesluten del av datamaterialet. Ett av måtten, MAPE (mean 
absolute percentage error), beräknas genom att varje län under ett specifikt år som hamnar i den 
uteslutna delen av datamaterialet används för att prognostisera ett värde för BRP. Därefter 
summeras absolutbeloppet av samtliga av dessa läns procentuella avvikelser från det faktiska 
värdet av BRP. Genomsnittet av detta värde ger MAPE, som för den bayesianska modellen och 
longitudinella modellen gav MAPE-värden på 6,67 % och 4,08 %, respektive. 
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1. Inledning 

Sverige är ett land som på många vis kan beskrivas som homogent, då med avseende på 
egenskaper såsom kultur, språk och historia. Vid en mera ingående granskning går det ändå att 
urskilja olikheter. Sverige sträcker sig cirka 160 mil från norr till söder (Landguiden, 2012). Detta 
innebär bland annat att terräng och geografi skiljer sig mellan länen, vilket resulterat i att olika 
förutsättningar skapats. Städer har vuxit fram med varierande lokalisering runt om i landet och 
mångsidiga varianter av tillgångar. I runda slängar är 85 % av Sveriges över 9,5 miljoner 
invånare bosatta i den sydligaste tredjedelen av landet (Landguiden, 2014).  
 
När officiell statistik redovisas för ett lands bruttonationalprodukt (BNP), över en given 
tidsperiod, återges en uppfattning om ett enskilt lands ekonomiska effektivitet. BNP som 
måttenhet kan fånga de heterogena aspekterna för förslagsvis de enskilda medlemsländerna som 
utgör den Europeiska Unionen (EU). Däremot saknas förmågan att se till de olikheter som kan 
finnas inom de enskilda ländernas regioner. Länders interregionala skillnader leder till ett behov 
av regional BNP, för att underlätta för tänkbara regionala intressenters beslutsfattande samt vid 
komparativa analyser såväl mellan, som inom, länders regioner. 
 
Sedan i mitten av 1970-talet har EU uppmärksammat de heterogena aspekterna som finns inom 
medlemsländerna. Unionen har därefter haft som avsikt att försöka reducera för just regionala 
särskillnader inom de individuella medlemsnationerna (Maza & Villaverde, 2011). Enligt Maza 
och Villaverde (2011) kan BNP, som en enskild indikator, uppfånga stora delar av 
utvecklingsgraden hos de individuella regionerna. Vidare anser författarna att BNP är ett 
tillförlitligt mått som generellt sett är lättillgängligt. 
 
BNP som mått har dock mötts av kritik. Bland annat att det ej tar hänsyn till aspekter som allmän 
livskvalité, sociala skillnader, hälsostatus eller hållbart tänkande (Széll, 2011). En rad andra mått 
har lyfts fram med förmåga att ta hänsyn till andra aspekter (se Széll (2011) för en introduktion 
till några av dessa mått).  BNP är i dagsläget ett fortsatt vida använt och ges därför fokus i den 
föreliggande uppsatsen. 
 

1.1 Behovet av regional statistik 

Betydelsen för regional förståelse har ökat på en svensk nivå. Myndigheten Tillväxtanalys mottog 
i november 2013 ett uppdrag av Sveriges regering. Intentionen med uppdraget var att se över 
möjligheterna för att bland annat förbättra tillgången av svensk regional statistik. Tillväxtanalys 
inleder den slutgiltiga rapporten med att bekräfta att behovet av regional statistik har ökat. De 
lyfter fram en ökad komplexitet inom ekonomin, som kräver ett gediget statistiskt underlag för att 
kunna fatta politiska beslut, samt utvärdera beslutens effekt på en regional nivå. Rapporten 
belyser den grad av globalisering som genomsyrar världen idag och hur en händelse någonstans 
runt om i världen kan utmynna i konsekvenser på den svenska marknaden, där även en global 
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händelse kan ha olika regional påverkan. Tillväxtanalys rapport poängterar dessutom att regional 
statistik inte enbart har betydelse för politiker eller liknande instanser, utan även för gemene 
mans beslutsfattande (Tillväxtanalys, 2014). 
 
I dagsläget sker redovisning av definitiva siffror för svensk bruttoregionalprodukt (BRP) med två 
års fördröjning av Statistiska centralbyrån (SCB) (Statistiska Centralbyrån, 2009). Detta dröjsmål 
leder till ett behov av prognosmodeller för BRP, för potentiella regionala intressenter. 
 

1.2 Beräkning av bruttoregionalprodukt (BRP) 

Kalkyler över en regions BNP beräknas på ett likartat sätt som en nations BNP. Summeras en 
nations samtliga regioners BRP motsvarar det nationens BNP (Statistiska centralbyrån, 2009). 
 
För en öppen nations BNP summeras dess ackumulerade förädling av varor och tjänster inklusive 
export och import. Utöver detta utförs bland annat en estimering för aktivitet på den svarta 
marknaden 1  och exkluderar all form av hushållsarbete; såsom städning, matlagning och 
barnomsorg (Carnot, m fl., 2011, s. 361). 
 
Nationell eller regional BNP kan sammanställas med tre olika metoder som utgångspunkt; 
produktionssidan, användarsidan eller inkomstsidan. För en ekonomi som är stängd för handel 
med utlandet eller som har balans mellan export och import återger de tre olika metoderna ett 
mått på samma sak. Produktionssidan tar hänsyn till de varor och tjänster som, inom en region 
eller nation, förädlas under en viss tidsperiod, där kostnader som tillkommer för själva varan eller 
tjänsten exkluderas. Ur användarsynvinkeln beräknas BNP utifrån hushållens konsumtion. 
Slutligen kan BNP beräknas ur en inkomstsynvinkel där summan av löner och vinster för 
individer inom det aktuella området summeras (Sundgren, 1998). 
 
 SCB redovisar BRP över de 21 länen, beräknat utifrån produktionssidan. 
 

1.3 De regionala indelningarna 

De regionala indelningarna för respektive medlemslands redovisning av regionala räkenskaper 
styrs av en EU-reglering, Council Regulation (EC) NO 2223/96. Det är enligt European System 
of Accounts (ESA95) som de svenska nationalräkenskaperna och regionalräkenskaperna 
framställs (Statistiska Centralbyrån, 2009). EU:s statistikerbyrå, Eurostat, ger dessa 
rekommenderade indelningar och de kan tillämpas olika väl beroende på tillgången på statistik. 
De geografiska indelningarna kallas för NUTS (Nomenclature of territorial units for statistics), 

                                                
1 Aktivitet som bedrivs utanför normer uppbyggd utav samhället, såsom ej registrerad arbetskraft, försäljning av 
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där den tredje nivån av NUTS är länsindelning över Sverige (Sundgren, 1998). I appendix 1 
återfinns en sammanställning för Sveriges tre första nivåer av NUTS-indelningar. 
 

1.4 Problemformulering och syfte 

I och med att redovisningen av definitiva siffror för BRP sker med en ungefär 24 månaders 
fördröjning, skapar det olägenheter för beslutsfattare på regional nivå. Syftet med den 
föreliggande uppsatsen är att skapa en prognosmodell för att på ett enkelt sätt kunna få en 
uppfattning om BRP innan SCB lanserar de definitiva siffrorna. Prognosmodellen framtas med 
metoden bayesian model averaging (hädanefter: BMA), samt jämförs med två metoder: Multipel 
regressionsmodell där variabler väljs med hjälp av best subset selection (hädanefter: BSS) och en 
tidsserieanalys, i form av en longitudinell modell (hädanefter: LM). Prognoserna ska i så stor 
grad som möjligt inkluderas av information som är lättillgänglig.  
 

1.5 Disposition 

Nästa kapitel är en kortare introduktion och analys av det insamlade datamaterialet som kommer 
att ingå i framtagandet av en prognosmodell. Därefter följer en utsaga kring modellvalen; hur 
metoden BMA kommer att användas som metod vid modellselektion samt presentera de andra 
två metoderna som även de ska ha som ändamål att selektera en modell. Därefter presenteras 
resultaten som de olika metoderna genererar. En komparativ analys verkställs med avseende på 
hur väl modellerna, tränade på merparten av datamaterialet, utför prediktioner på den uteslutna 
delen av datamaterialet. Samtliga modeller används för att ta fram en prognos för BRP för år 
2013, som jämförs med SCB:s prognos för samma år. Den modell som visar sig vara precisast på 
att utföra prediktionerna används för att utföra prognoser för svenska läns BRP för 2014. 
Sedermera förs en diskussion kring de uppnådda resultaten, kritiskt reflekterande av uppsatsens 
förfarande och upplägg samt presenteras förslag till vad vidare forskning bör ta med sig. 
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2. Datamaterial 

Statistiken kommer från olika källor, vilka har sammanställts av de undertecknade författarna. 
Det finns därmed anledning att nämna den “mänskliga faktorn”; eventuella misstag vid 
databehandling är inget som kan uteslutas.  
 
Statistiska programvaran RStudio 2  används genomgående för all dataanalys samt 
metodutförande. 
 

2.1 Variabler 

De variabler som kan tänkas förklara BRP har utsetts med biavsikten att de ska vara 
lättillgängliga. Resonemanget för denna baktanke baseras på att det ska vara en användarvänlig 
modell som alla ska kunna ta del av. Insamlandet av regional data försvåras emellertid då statistik 
inte alltid finns tillgänglig eller att behövlig statistik redogörs för med en viss fördröjning. 
Variablerna har följaktligen utsetts utifrån den vetskapen, men även baserats på författarnas 
subjektiva uppfattning över vad som kan tänkas påverka utvecklingen av svenska läns BRP. 
Selektionen av variabler grundas även på vilket data som finns tillgängligt hos tillförlitliga 
organisationer som tillhandahåller data. 
 

2.2 Beskrivning av datamaterialet 

I appendix 2 återfinns en tabell över de variabler som ska utvärderas för medverkan i 
prognosmodellerna. Data över definitiva siffror av responsvariabeln, BRP för Sveriges 21 län, är 
hämtad från SCB och redovisas över åren 2000 till och med 2012. SCB har därförutom 
presenterat en prognos för BRP för år 2013. Vilket kommer att användas för att utvärdera de 
framtagna prognosmodellerna, genom att undersöka hur nära estimeringarna är SCB:s 
preliminära siffror. 
 
SCB framför värden för BRP i tre former: löpande priser, per capita samt per sysselsatt. 
Prognosmodellerna kommer att använda löpande priser som responsvariabel, med motiveringen 
att om intresse finns för BRP per capita, alternativt sysselsatt, är det enkelt att beräkna det som 
önskas genom att dividera med folkmängden, eller antal sysselsatta.  
 
Somliga förklaringsvariabler redovisas av SCB i samtidigt med siffrorna för BRP. Detta medför 
att vid prediktion av BRP för år efterföljt av 2012 måste ett värde skattas för dessa variabler, 
alternativt förskjuta värdet för 2012 fram i tiden. Då det förstnämnda alternativet, skulle medföra 
ytterligare introduktion av osäkerhet i en prognosmodell krävs det att skattningarna kan utföras 
med en hög precision. Om det ej är möjligt bör det sekundära alternativet användas, det vill säga 

                                                
2 R, Version 0.98.1062 – © 2009-2013 RStudio, Inc. 
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förskjuta dessa variabler3. De vederbörande regionsspecifika variablerna som berörs av en 
senarelagd redovisning samt de variabler som finns tillgängliga på en årlig basis kan utläsas i 
tabellkolumnen, År, i appendix 2. 
 

2.3 Deskriptiv statistik 

Det insamlade datamaterialet som ska ligga som grund för utformandet av prognosmodellerna 
utgörs av 21 variabler, varav en responsvariabel, mätta över 13 år. Detta ger totalt 273 
observationer. 
 
Nedan, i figur 1, synliggörs hur utvecklingen av responsvariabeln, BRP, har ägt rum under de 
berörda åren. Notera att två av länen, Stockholm och Skåne, har ett betydligt högre BRP i 
löpande priser jämfört med de övriga länen och har således illustrerats i en egen figur. Det är 
endast BRP löpande priser som visualiseras nedan. För exempelvis BRP per capita hade länen 
varit mindre avvikande, där Stockholms BRP fortfarande agerat något utstickande. 
 
I figur 1 går det dessutom att utröna hur de 21 olika länen reagerade på finanskrisen som 
inträffade år 2009. Notera att Stockholms län ej upplevde någon negativ inverkan på BRP, 
jämfört med exempelvis Norrbottens län där BRP minskade med nästan 17 % från året innan. För 
nationen som helhet minskade BNP vid 2009 med nästan 3 %. 
 

 

                                                
3 En utförligare diskussion kring valet för extrapolering av dessa variabler kommer att behandlas om de utses vid 
framtagandet av modellen under metod- samt resultatdelen. 
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Figur 1, Utveckling av BRP per län över åren 2000-2012. I figuren längst upp återfinns länen Stockholm och 
Skåne, resterande län återges i figuren nedanför. Notera skalskillnad på Y-axlarna i de två olika figurerna. 

I appendix 3, åskådliggörs en tabell över datamaterialets deskriptiva statistik. I tabellen uppvisas 
en relativt stor variation hos variablerna. Där exempelvis ett invånarantal på 57 004 individer 
registrerades för Gotland år 2005, medan Stockholm år 2014 uppnådde ett invånarantal på 2 198 
044. Denna variation förekommer för de flesta utvalda variablerna mätta över länen, och kommer 
troligen att alstra vissa problem för att skapa en prognosmodell som är anpassad till samtliga län, 
oavsett tidpunkt. 
 
För de variabler som grundar sig på en nationell nivå används samma variabelvärde rakt över 
samtliga regioner för ett givet år. För att få en överblick över utvecklingen av de nationsspecifika 
variablernas utveckling, hänvisas läsaren till de källor som tillhandahåller statistiken (se appendix 
2, samt referenslista för källor). 
 
Rent generellt förekommer en rad alarmerande korrelationer internt inom datamaterialet, en 
korrelationsmatris återfinns i appendix 4. Där uppenbaras höga korrelationer sinsemellan 
förklaringsvariablerna, vilket kan leda till att en modell som framtas, där två eller fler av dessa 
variabler ingår, kan lida av multikollinjäritet. Däremot är de höga korrelationerna mellan 
förklarings- och responsvariabel önskvärda. 
 
Multikollinjäritet innebär att variansen kan öka för variablers koefficientskattningar som är högt 
korrelerade med varandra. Denna ökade varians får de korrelerade variablernas 
koefficientskattningar då de ej ges tillräckligt utrymme för att på egen hand utvärderas för vad de 
tillför responsvariabeln. Detta kan få som följd att de korrelerade variablernas 
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koefficientskattningar kan anses ha en signifikant betydelse men att deras skattade värden kan 
vara osäkra. Alternativt, kan det innebära att en koefficientskatting som egentligen är signifikant 
misslyckas med att ses som relevant. Framförallt innebär den högre variansen att 
koefficientskattningarna inte är precisa och därmed bör dess tillförlitlighet ifrågasättas (Kennedy, 
2008, s. 193-194). 
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3. Metod 

Prognosmodellens främsta syfte är att skapa en god skattning av svenskt BRP för de år som 
SCB:s officiella siffror i dagsläget är förskjutna. Med andra ord, ändamålet med 
prognosmodellen är inte att prognostisera framtida värden för BRP, utan att återge användbara 
prognoser för ett redan förverkligat värde som ännu är okänt.  
 
Om en korrekt prognos ska kunna utformas bör allt som kan tänkas påverka BRP tas i beaktande 
vid modellframtagandet, vilket i princip är en omöjlighet. Datamaterialets tretton år, över de 21 
länen, ger inte tillräckligt med utrymme i form av frihetsgrader, för att ta hänsyn till allt tänkbart. 
Dessutom spänner de tretton åren över en alltför kort tidsperiod för att kunna skatta vilken effekt 
alla eventuella händelser kan tänkas ha. Därmed bör användaren av prognosmodellen se 
prognoserna med en viss försiktighet. Om ett län exempelvis drabbats av en större händelse, till 
exempel en naturkatastrof, då kommer modellen troligen att misslyckas med att ta hänsyn till det 
i prognosen. Därmed bör prognoserna tolkas och användas genom att inkludera vad som kan ha 
hänt i ett visst län under det år som är av intresse.  
 
Vidare bör den framtagna modellen frekvent uppdateras, i syfte att kunna ta hänsyn till den senast 
tillgängliga informationen (Chatfield, 1996, s. 66). 
 
Modellselektionen tar sin avstamp med den bayesianska metodiken, för att fortsätta med BSS och 
slutligen LM.  
 

3.1 Bayesian model averaging (BMA) 

Det finns två olika förfaranden som kan användas inom den statistiska teorin: Den mer vanligt 
förekommande klassiska frekventistiska respektive den bayesianska metodiken. Det förstnämnda 
tillvägagångssättet bygger i stora drag på vad ett datamaterial säger forskaren, dess frekventa och 
slumpmässiga uppträdande. Det bayesianska förfarandet bygger istället på ett mer subjektivt 
förfarande, som forskaren själv formulerar innan denne tagit del av det underliggande 
datamaterialet (Kennedy, 2011, s. 213). Denna subjektivitet motiveras med att det sällan är 
möjligt att uppnå det frekventistiska sannolika uppträdandet i och med att det kräver ett stort antal 
upprepningar. Då anser en bayesian att en aprioriinformation bör användas (Dreborg, m fl., 
1994). 
 
En del forskare ställer sig kritiska till de modellval som baseras på ett frekventistiskt 
tillvägagångssätt. De anser att många av dessa modellval ej tar hänsyn till osäkerheten kring den 
framtagna modellen (Hoeting m fl., 1999; Ley & Steel, 2009). Författarna hävdar att det ofta dras 
alltför optimistiska slutsatser kring modellens faktiska prestation, och presenterar en alternativ 
metod, BMA, som strävar efter att råda bot på den osäkerheten. 
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Den subjektiva åsikten skall bestämmas innan forskaren tar del av det föreliggande 
datamaterialet. Den bayesianske forskaren bör, för att kunna övertyga de berörda läsarna av dess 
resultat, använda aprioriinformation som är oberoende av datamaterialet och som har gediget stöd 
i teorin. Vidare bör forskare som tillämpar den bayesianska tekniken redogöra för olika 
apriorifördelningar för att kunna påvisa för apriorifördelningens betydelse och dess förmåga 
(Kennedy, 2008, s. 218-220). 
 

3.1.1 En övergripande introduktion till bayesian model averaging (BMA) 

Metoden BMA utför en slags modellselektion där alla potentiella modeller undersöks. Dessa 
modeller erhåller vikter som baseras på forskarens tidigare kunskaper och erfarenheter. Slutligen 
uppdateras forskarens subjektiva föraningar med datamaterialet. Alla variabler som inkluderats i 
datamaterialet tillägnas en sannolikhet som anger hur ofta just dessa variabler inkluderas i de 
genomgångna modellerna, en så kallad inkluderingsfrekvens.  
 
Nedan i figur 2 visas ett exempel 4 , där overall rating används som responsvariabel. 
Förklaringsvariabeln complaints inkluderas i samtliga av de 64 modellerna, medan 
förklaringsvariabeln advance inte inkluderas lika frekvent. Detta går att utläsa i figuren där den 
vita färgen indikerar att förklaringsvariabeln inte inkluderas i modellen. Färgerna blå och röd 
indikerar positiv och negativ koefficient, respektive. Om en prediktion skall genomföras baseras 
den på dessa 64 modeller. Där de olika modellerna har olika vikter, i detta fall har en modell med 
variablerna complaints och learning större vikt än modeller med raises och critical. Detta 
synliggörs på figurens x-axel, den kumulativa modellsannolikheten. En modell som enbart 
inkluderar complaints har närmare 30 % modellsannolikhet, och tilläggs learning har den 
modellen en cirka 17 % modellsannolikhet. Medan modeller där raises eller critical ingår ej 
generellt har lika höga modellsannolikheter. Därmed skulle dessa få olika vikter i en bayesiansk 
modell. 
 
Således, det som skiljer BMA från många andra metoder är att den baseras på flera modeller och 
inte bara en modell. 

                                                
4 Datamaterialet finns inbyggt i R under namnet attitude. 
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Figur 2, förklaringsvariablerna för datamaterialet attitude och dess inkluderingsfrekvens (där vit färg indikerar 
en modell där variabeln ej ingått) samt dess tecken (blå positiv och röd negativ). 

3.1.2 Tekniska detaljer kring bayesian model averaging (BMA) 

Litteraturen använder ofta Arnold Zellners forskning från 1970-talet som en urkund till den 
bayesianska terminologin (Hoeting m fl., 1999; Kennedy, 2008, s. 220; Zeugner, 2011).  
 
Antag ett datamaterial beståendes av K stycken förklaringsvariabler med 2K möjliga modeller. 
Ett bayesianskt tillvägagångssätt beräknar en aposteriorifördelningen P(β!|D,M!)  för något 
okänt, i det här fallet en koefficient β!  givet ett föreliggande datamaterial D  samt modell M!. 
Aposteriorifördelningen beräknas med hjälp av Bayes’ sats (1), som består av en 
likelihoodfördelning P D M! = P(D|M! , β!)P β! M!   dβ!  och en apriorifördelning, 
P(β!|M!) (Hoeting, 1999; Moral-Benito, 2010; Zeugner, 2011).  
 

P β! D,M! = ! ! !!,!! ! !! !!

! ! !!
, j = 1,… , 2!  och  q = 1, . . . ,K                                                                  (1)  

   
Med hjälp av Bayes’ sats (2) kan sannolikheten för en viss modell härledas, den så kallade 
posterior model probabilities (PMP), som anger aposteriorisannolikheten för modell M!,   
 

P M! D = !(! !!)! !!

! !
= !(! !!)! !!

! ! !! ! !!
!!
!!!

, 𝑗 = 1,… , 2!   𝑜𝑐ℎ  𝑞 = 1, . . . ,𝐾                                  (2)  
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givet den på förhand valda apriorifördelningen P M!  samt det föreliggande datamaterialet 

D .  
 
En viktig del av PMP är marginal likelihood P(D|M!)  för modell M!  (Liang m fl., 2008; 
Zeugner, 2011), då kvoten mellan två modellers marginal likelihood motsvarar Bayes’ Factor5 
(3) (Moral-Benito, 2012). 
 
P D M! = P(D|β!,M!)P β! M!   dβ!, 𝑗 = 1,… , 2!   𝑜𝑐ℎ  𝑞 = 1, . . . ,𝐾                                              (3)   
   
Vidare genom omskrivningar kan aposteriorifördelningen för någon koefficient (β!) beräknas, 
(4), då viktad med aposteriorisannolikheten för varje modell P(M!|D)  (Zeugner, 2011; 
Feldkircher, 2012). 
 
P β! D = P M! D P β! D,M!

!!
!!! ,      𝑗 = 1,… , 2!   𝑜𝑐ℎ  𝑞 = 1, . . . ,𝐾                                                    (4)      

   
Med hjälp av ekvationen ovan (4) kan sannolikheten för att en viss koefficient β!  är inkluderad 
i en regressionsmodell beräknas. En variabel med hög aposteriorisannolikhet är en variabel med 
hög inkluderingsfrekvens, detta kallas posterior inclusion probability (PIP). Vilket beräknas 
genom att summera alla PMP:s där koefficient β! är inkluderad (Moral-Benito, 2010; Zeugner, 
2011). 
 
𝑃𝐼𝑃 = 𝑃 𝛽! ≠ 0 𝐷 = 𝑃 𝑀! 𝐷!!!! ,      𝑗 = 1,… , 2!   𝑜𝑐ℎ  𝑞 = 1, . . . ,𝐾    
  

3.1.3 Regression med bayesian model averaging (BMA) 

Vid modellering med BMA utgås det från en linjär regressionsmodell med formen, 
 
𝑌 = 𝛼! + 𝛽!𝑋! + 𝜖,      𝑞 = 1, . . . ,𝐾,   𝜖~𝑁 0,𝜎!𝐼 . 
 
I litteraturen presenteras Zellner’s g-prior, som för varje modell 𝑀! antar en normalfördelad 
slumpterm. Zellner’s g-prior är vida använt vid tillämpning av BMA. Med hjälp av g-priorn kan 
BMA rekonstrueras till att likna en vanlig linjär modell. Genom att istället för att basera modellen 
på flertalet modeller, med olika vikter, används den modell som har störst vikt. Detta kallas 
Zellner’s linear model (ZLM) (Liang m fl., 2008; Zeugner, 2011; Feldkircher, 2012).  
 

                                                
5 Bayes’ factor är den bayesianska motsvarigheten till de frekventistikska metodernas hypotestest och används vid 
jämförandet av modeller. 
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Det finns också andra metoder för att rekonstruera BMA, dessa berörs inte närmare i denna 
uppsats. ZLM används eftersom det underlättar för en jämförande analys samtidigt som den är 
enkel och mer lättförståelig. Dessutom liknar modellen metoden BSS i form av en linjär modell, 
med en eventuell krympningseffekt av koefficienterna beroende på valen på g-priorn samt 
apriorifördelningen. Dessvärre försvinner fördelen med att BMA tar hänsyn till 
modellosäkerheten. 
 

𝛽! 𝑔~𝑁 0,𝜎! !
!
𝑋!!𝑋!

!!
  

 
Formeln ovan påvisar att koefficienterna antas vara normalfördelade med ett väntevärde som är 

noll innan datamaterialet granskas, medan kovariansmatrisen σ! !
!
X!!X!

!!
 är i linje med 

variansen i datamaterialet. Det som återstår är att ett värde på g-prior ska bestämmas av forskaren 
(Liang m fl., 2008; Zeugner, 2011; Feldkircher, 2012). 
 

3.1.4 Val av apriorifördelning och g-prior. 

Om det inte finns någon tidigare kunskap om vilken apriorifördelning som bör antas är ett vanligt 
val att välja en likformig fördelning. Det innebär att alla modeller har lika stor sannolikhet att bli 
valda (Hoeting m fl., 1999; Zeugner, 2011). Därav följer att det är relativt enkelt för forskaren att 
försvara detta val vid presentation av resultaten, då det ej inkluderar någon subjektiv favorisering 
för någon av modellerna. 
 
Ett annat vanskligt val som ska bestämmas är valet av g-priorn. Ett stort värde på g innebär att 
det finns en stor osäkerhet kring huruvida koefficienten är noll eller inte. Det motsatta gäller då 
för ett litet värde på g, det vill säga en större tro på att koefficienten skulle kunna vara noll 
(Zeugner, 2011). Alltså, värdet på g fungerar som ett straff för antalet variabler som inkluderas i 
modellerna. Ett populärt val är att välja unit information prior (UIP), då g sätts lika med N 
(antalet observationer). Ett annat populärt val av g-priorn, som rekommenderas av Fernandéz 
med flera (2001) vid tillväxtregression, där 𝑘! >> 𝑁 är att välja 𝑔 = 𝐾!. Detta val kallas risk 
inflation criterion (RIC) och presenterades först av Foster och George (1994). 
 
Ley och Steel (2009) rekommenderar även att använda sig av 𝑔 = 𝐾! framför 𝑔 = 𝑁, eftersom 
det sistnämnda ger ett relativt litet straff för stora modeller. Utöver detta föreslår författarna en 
binomial-beta fördelning som apriorifördelning. Förslaget motiveras av att en binomial-beta 
fördelning är mindre känslig för valet av den förväntade modellstorlek jämfört med att välja en 
vanlig binomial fördelning som apriorifördelning. Med det som stöd kommer binomial-beta att 
användas framför binomial, då det ej anses finnas en tillräckligt stark uppfattning av hur stor 
modellen bör vara. 
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För att fastställa den förväntade modellstorleken menar Ley och Steel (2009) att den förväntade 
modellstorleken har en minimal betydelse när apriorifördelningen följer en binomial-beta 
fördelning. Av den anledningen har valet fallit på att använda default alternativet, vilket är antalet 
förklaringsvariabler dividerat med två och därmed anges den förväntade modellstorleken till 10. 
 
Utifrån ovanstående genomgång kommer modellutformandet med BMA att utformas via en 
jämförelse mellan likformig fördelning och binomial-beta fördelning som apriorifördelning, samt 
en jämförelse mellan UIP och RIC som g-prior. 
 

3.2 Best subset selection (BSS) 

Återigen utgås det ifrån en linjär regressionsmodell, 
 𝑦! = 𝛽! + 𝛽!𝑋!!+  . . .+𝛽!𝑋!" + 𝜖! ,       𝑞 = 1, . . . ,𝐾                            𝜖!~𝑁(0,𝜎!) 
 
som skattas med minsta kvadratmetoden. Metoden BSS går igenom alla 2! möjliga modeller, för 
att hitta den bästa modellen (se James m fl., 2013, s. 206, för en utförligare förklaring). För att 
avgöra vilken modell som är bäst kommer 10-fold korsvalidering att användas för att välja den 
modell med lägst uppnådd test root mean square error (RMSE), baserat på träningsdatadelen. 
Eftersom det aktuella datamaterialet endast innehåller 20 förklaringsvariabler uppstår inga 
problem med att använda BSS, då programvaran R klarar av att analysera dessa 2!" modeller 
relativt snabbt.  
 

3.3 Tidsserieanalys med longitudinell modell (LM) 

Det aktuella datamaterialets variabler består som bekant av de 21 individuella länen, mätta över 
13 år som löper mellan åren 2000 till och med 2012. Denna konstruktion i datamaterialet tas 
således i beaktande i följande tidsserieanalysmodell. Som utgångspunkt är modellen linjär och 
skattas med minsta kvadratmetoden (Croissant & Millo, 2008), och antar formen enligt, (5). 
 
𝐵𝑅𝑃!" = 𝛼!" + 𝛽!"! 𝑥!" + 𝜖!"                                                                                                                                                                                                                  (5)  
 
Där, z = 1, …, 21 indikerar region z, och t = 1, …, 13 anger de berörda åren 2000 till och med 
2012 samt 𝜖  som indikerar modellens slumpterm som antas ha väntevärde noll, vara 
normalfördelad samt oberoende. 
 
Den ovanstående modellstrukturen fångar mer variabilitet, genom att den kombinerar variationen 
över de individuella länen med variationen som sker över tid. Det leder till ett mer informativt 
data som i sin tur kan möjliggöra för mer effektiva estimeringar (Kennedy, 2008, s. 281-282). 
Denna struktur av datamaterial kallas inom ekonometrin för paneldata och har inom övriga 
statistiska genrer benämnts som longitudinell (Croissant & Millo, 2008; Kennedy, 2008, s. 281). 
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Litteraturen indikerar att det finns olika modellval som kan tillämpas vid LM, bland annat hur 
skillnader ska behandlas som återfinns mellan länen samt hur de varierar över tid (Croissant & 
Millo, 2008; Kennedy, 2008, s. 282-286). Dessa olika val som forskaren ställs inför kommer ej 
att behandlas djupare i den här uppsatsen (för en kortare introduktion, se Croissant och Millo 
(2008)). Två frekvent omnämnda metoder är fixed respektive random effects. Valet mellan dessa 
två metodval, givet ett befintligt datamaterial, kan utvärderas med ett Hausmantest. Dock är en 
modell som utförs med random effects ej genomförbar om de inkluderade variablerna har höga 
korrelationer sinsemellan, vilket är fallet för det aktuella datamaterialet (se korrelationsmatris, 
appendix 4). För att kunna utföra Hausmantestet utesluts de variabler med höga korrelationer 
(>|0,8|). Hausmanestet indikerar, baserat på delmängden variabler, att modellen bör använda fixed 
effects (Croissant & Millo, 2008). 
 
Metoden fixed effects alstrar ett individuellt intercept för varje län. Detta möjliggörs genom att 
använda individuella dummyvariabler för länen. Enligt,  
 
𝐵𝑅𝑃!" = 𝛼! + 𝛽!𝑥!" + 𝜖!"                                                                                                                                                                                                  
metoden kräver med andra ord ytterligare 21 frihetsgrader (notera dock att det övergripande 
interceptet försvinner, därav enbart 20 frihetsgrader), utöver de frihetsgrader som konsumeras 
genom att skatta modellen vid en multipel linjär regressionsmodell. Varje region tilldelas ett 
individuellt intercept, medan de skattade lutningskoefficienterna förblir konstanta för samtliga län 
(Croissant & Millo, 2008). 
 
För att kunna genomföra ett urval av de befintliga förklaringsvariablerna i datamaterialet används 
en form av Forward stepwise selection (se James, m fl., 2013, s. 207-208, för vidare explikation). 
Selektionen kommer genomföras med hjälp av robusta Wald-tester, där en signifikansnivå på 5 % 
används. De robusta Wald-testen beräknas genom att ersätta en robust skattning för 
koefficienternas kovariansmatriser till formeln för Wald statistiskat. Estimatorn som finns 
tillgänglig är av formen White’s heteroskedasticity-consistent covariance matrix, där arellano 
versionen förespråkas för fixed effects6. Arellano version av robusta Wald-tester tillåter för en 
generell struktur med respekt till heteroskedasticitet och seriell korrelation (Croissant & Millo, 
2008). 
 

3.4 Tillvägagångssätt 

Intentionen är att analysera de tre ovan presenterade metoderna; BMA, BSS samt LM. Dock bör 
det uppmärksammas att LM:s struktur skiljer sig påfallande från de två andra metoderna. BMA 
skiljer sig även den i grunden, men i och med att ZLM kommer att användas liknar den BSS i en 

                                                
6 Valet arellano förlitar sig på att antalet observationer är asymptotiskt stort samt att antalet år är litet (Croissant & 
Millo, 2008). När arellano-metoden jämfördes med default, white1, genererade det i ett likvärdigt variabelurval. 
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större utsträckning. LM:s struktur tar hänsyn till fler aspekter i det rådande datamaterialet, vilket 
komplicerar för en jämförande analys. Till trots för denna framförda notis, ses det som intressant 
att studera hur de olika metoderna skiljer sig åt, med avseende på användandet av frihetsgrader 
samt olika precisionsmått. 
 
Då litteraturen som använts vid utformandet av BMA inte återger någon specifik kontroll för 
modelldiagnostik är förhoppningen att det till viss del kan utrönas med hjälp av den framtagna 
modellen med hjälp av BSS. Där den framtagna modellens modelldiagnostik kan utvärderas och 
på så sätt kunna se om BMA är bättre att använda med avseende på vanligen förekommande 
problematik som linjära modeller stöter på, såsom normalantagande riktat mot slumptermen eller 
multikollinjäritet. Utöver detta kommer det i diskussionen föras en jämförande analys mellan ett 
frekventistiskt och bayesianskt tillvägagångssätt, baserat på det som berörs i denna uppsats. 
 
Med hjälp av validation set approach (CV) (James m fl., 2013, s. 176) jämförs de olika 
metoderna med avseende på test RMSE. Datamaterialet, beståendes av de 273 observationerna, 
indelas slumpmässigt i två stycken delar varav den större delen, träningsdata, utgörs av 80 % 
(218 observationer) av datamaterialet och resterande 20 % (55 observationer) tillfaller 
valideringsdelen. Den större delen av datamaterialet används för framtagandet av de olika 
modellerna och därefter utvärderas dess prediktiva förmåga med hjälp av valideringsdelen. 
RMSE, beräknas på följande vis,  
 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = 𝑀𝑆𝐸, där 𝑀𝑆𝐸 = !
!

𝐵𝑅𝑃! − 𝐵𝑅𝑃!
!,!

!!!   𝑣 = 1, . . . ,𝐶 
 
där 𝐵𝑅𝑃! motsvarar BRP för län i, under ett givet år, 𝐵𝑅𝑃! är det skattade värdet på BRP för län i, 
under ett givet ett år och C motsvarar antalet län som indelats i valideringsdelen. 
 
Dessutom kommer måttet mean absolute percentage error (MAPE) presenteras för de olika 
modellerna, det kommer dock ej att användas som underlag för att utvärdera de olika metodernas 
prestation vid prognostisering. Anledningen till att måttet medtas är att det anger en estimerad 
procentuell genomsnittlig avvikelse som prognosmodellerna utför på valideringsdelen (Hyndman 
& Koehler, 2006). Vilket kan upplevas något enklare att tolka än om det anges i miljoner kronor 
som är skalan som BRP är mätt i och således vad test RMSE anges med. MAPE beräknas enligt, 
 

 𝑀𝐴𝑃𝐸 = !
!

!"#!!!"#!
!"#!

∙ 100!
!!! , 𝑖 = 1, . . . ,𝐶 

 
där 𝐵𝑅𝑃! motsvarar BRP för län i, under ett givet år, 𝐵𝑅𝑃! är det skattade värdet på BRP för län i, 
under ett givet ett år och C motsvarar antalet län som indelats i valideringsdelen. 
 
BMA är den metod som kommer att stå i fokus, vad gäller en mer utförlig teori och 
angreppsmetod. Bland annat kommer en utvärdering kring hur robusta de framtagna variablerna 
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är samt hur modellvalet motiverats. Det undersöks genom att se till hur de skattade 
koefficienternas tecken samt värden skiljer sig mellan de olika modeller som BMA utvärderar. 
För att evaluera de olika modellformerna samt dess prediktiva förmåga som BMA återger 
kommer log predictive score (LPS) att användas, som är ett vanligt förekommande bayesianskt 
tillvägagångssätt för att utvärdera modellerna framtagna med BMA (Zeugner, 2011). LPS 
beräknas enligt, 
 

− log  (p 𝑦!
! 𝑋,𝑦,𝑋!

! )
!

 

 
där 𝑦!

!  motsvarar den predikterade densiteten för BRP för län i vid ett specifikt år, från 
valideringsdelen. Som baseras på modellinformationen 𝑦,𝑋  från träningsdata samt 
informationen som föreligger för prognosen, 𝑋!

!  (Zeugner, 2011). 
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4. Resultat 

Nedan presenteras resultaten där den ovan beskrivna metoden har legat till grund för 
tillvägagångssättet. Vardera metodens resultat presenteras en och en; där BMA är först ut, följt av 
BSS och LM. Därefter följer en sammanställning av resultaten vilket möjliggör för en enklare 
jämförelse. Slutligen återges prognoser för BRP, över åren 2013 och 2014, där prediktionerna för 
år 2013 jämförs med SCB:s prognos. 
 

4.1 Variabelselektion med bayesian model averaging (BMA) 

Apriorifördelningarna som utvärderas antar en likformig respektive binomial-beta fördelning. 
För att avgöra vilken g-prior som är att föredra har LPS jämförts mellan fyra olika 
tillvägagångssätt; där de båda apriorifördelningarna jämförs med RIC respektive UIP. Se figuren 

nedan för en illustrativ jämförelse. 
 

 
Figur 3, utvärdering med LPS för de båda apriorifördelningarna. Till vänster binomial-beta och till höger 
likformig. Bägge evalueras med två olika g-priors, RIC (blå) samt UIP (orange). 

Ovan i figur 3 visar det sig att RIC som g-prior är att föredra, då den uppvisar ett lägre LPS för 
respektive aprorifördelning. Hädanefter kommer enbart RIC att användas som g-prior. Vidare 
kan det noteras att den likformiga apriorifördelningen har ett något lägre LPS än binomial-beta 
som apriorifördelning. 
 
Notera att en förväntad modellstorlek på 10 använts för båda apriorifördelningarna. Utfallet för 
PIP blir ändock något åtskilt modellerna emellan. I tabellen nedan återger den vänstra sidan i 
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tabellen de resulterande	  PIP-värdena för en likformig apriorifördelning och den högra sidan anger 
PIP-värdena för binomial-beta som apriorifördelning. Notera att tabellen enbart visar de sex 
förklaringsvariabler med högst PIP-värde, i appendix 5 återges samtliga variablers PIP-värden. 
 
Tabell 1, PIP för aposteriorifördelningarna, likformig (till vänster) och binomial-beta (till höger). RIC har 
används som g-prior. Notera att tabellen endast uppvisar de sex variabler med höst PIP-värde, i appendix 5 
återges samtliga variablers PIP-värden.  

Variabel (likformig) PIP Variabel (binomial-beta) PIP 

Lön 1,00 Lön 1,00 

Antal varslade 0,999 Antal varslade 0,999 

Invånare per kvadratmeter 0,991 Invånare per kvadratmeter 0,988 

Disponibel inkomst per 
hushåll 

0,990 Disponibel inkomst per 
hushåll 

0,987 

Sysselsättning 0,803 Sysselsättning 0,737 

10-årig statsobligation 0,354 10-årig statsobligation 0,259 
 
Som värdena i tabell 1 indikerar är det en marginell skillnad mellan valet av apriorifördelning. 
Det som skiljer dem åt är att binomial-beta ger ett större straff för större modeller, allt annat lika. 
Om den sjätte viktigaste variabeln enligt PIP jämförs, 10-årig statsobligation, inkluderar den 
likformiga fördelningen variabeln ungefär 35 % av de 500 främsta modellerna7, medan binomial-
beta endast inkluderar samma variabel ungefär 26 % av de 500 främsta modellerna.  
 
För att avgöra hur den aposteriora modellstorleken matchar den förvalda apriorifördelningens 
modellstorlek jämförs de båda fördelningarna. Där aposteriorifördelningen baseras både på 
apriorifördelningen och datamaterialet, se figur 4. Den likformiga apriorifördelningen återger en 
symmetrisk fördelning kring 10, se den röda streckade linjen. När modellen uppdaterats med 
datamaterialet visar det sig att aposteriorifördelningen lägger mer vikt på mindre modeller, se den 
blåa heldragna linjen. I detta fall innehåller de aposteriorimodellerna i genomsnitt 6,76 variabler. 
 

                                                
7 Baseras vanligtvis på PMP (Ley & Steel, 2009). 
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Figur 4, jämförelse av modellstorlek mellan en likformig apriorifördelning (röd streckad linje) och 
aposteriorifördelning (blå heldragen linje), baserat på samma apriorifördelning uppdaterad med det givna 
datamaterialet. RIC används som g-prior.  

Med en binomial-beta fördelning som apriorifördelning lägger den uppdaterade modellens 
aposteriorifördelning desto mer vikt på mindre modeller. I figur 5 nedan, återges en enhetlig figur 
som ovan fast för binomial-beta som apriorifördelning och indikeras av en horisontell röd 
streckad linje. Den aposteriora fördelningen påvisas av den blå heldragna linjen, och 

modellstorleken visar sig vara 6,02 variabler i genomsnitt. 
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Figur 5, jämförelse av modellstorlekar mellan binomial-beta som apriorifördelning (röd streckad linje) och 
aposteriorifördelning (blå heldragen linje), baserat på samma apriorifördelning uppdaterad med det 
föreliggande datamaterialet. RIC används som g-prior.  

När de främsta modellerna ska utses med ZLM, visar det sig att med likformig som 
apriorifördelning inkluderas sex variabler i den slutgiltiga modellen. För binomial-beta inkluderas 
fem stycken variabler. Att metoderna skiljs åt beror på att apriorifördelningarna straffar olika 
mycket för stora modeller. Olikheterna i straffen indikeras av de olika PIP-värdena de uppvisade i 
tabell 1, där likformiga fördelningen uppvisade ett något högre PIP-värde för variabeln över 10-
årig statsobligation än binomial-beta. 
 

4.1.1 Utvärdering av bayesian model averaging (BMA) 

Det två modellerna har sedermera utvärderats med hjälp av valideringsdelen efter hur väl de två 
predikterar de uteslutna observationerna. Resultatet påvisade att den likformiga modellen uppnår 
ett test RMSE på 9 221,55. Modellen med binomial-beta som apriorifördelning erhöll ett test 
RMSE på 9 371,34. Den förstnämnda modellen är alltså att föredra med avseende på båda LPS 
och test RMSE. Till trots för att den likformiga fördelningen medtar en extra variabel anses 
minskningen av test RMSE påvisa att den extra variabeln ej leder till en överanpassning av 
datamaterialet. Med detta som stöd kommer endast modellen med en likformig apriorifördelning 
att belysas vidare. 
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För en närmare analys av den likformiga modellen, kan variablernas betydelse studeras med hjälp 
av figur 6. Den blå färgen motsvarar en positiv koefficientskattning, färgen röd en negativ 
koefficientskattning och vitt indikerar att variabeln ej varit inkluderad i modellen. 
 

 
Figur 6, variablernas inkluderingsfrekvens (där vit färg indikerar en modell där variabeln ej ingått) samt dess 
tecken (blå positiv och röd negativ). På y-axeln anges variablerna, förtydligande av variabelnamn återges i 
appendix 2 under den första kolumnen "Variabelnamn”. 

I figuren ovan är det möjligt att skönja att de sex översta variablerna (se appendix 2 för 
förtydligande av variabelnamnen) har en relativt hög inkluderingsfrekvens i de genomgångna 
modellerna, och inkluderar variablerna lön, antal varslade, invånare per kvadratkilometer, 
disponibel inkomst, sysselsättning samt 10-årig obligationsränta. Dessa koefficienter genomsyras 
dessutom av en konstant färg, det vill säga de bibehåller genomgående ett robust tecken. Den 
största modellsannolikheten ges den modell där dessa sex variabler ingår. 
 
Nedan i figur 7 illustreras approximativa täthetsfördelningar baserat på ett urval av skattade 
aposteriora koefficientskattningarna. Dessa påvisar också att de ovan nämnda variablerna kan ses 
som robusta. När en täthetsfördelning av de aposteriora koefficientskattningarna ej innesluter en 
nolla, ges ytterligare indikation på en robust variabel. Det vill säga, det kan liknas vid ett Wald-
test vid en vanlig linjär regression, där variabler som kan skiljas från noll kan anses vara 
signifikanta, det vill säga har en signifikant effekt på beroendevariabeln. I de två figurerna till 
vänster, synliggörs två sådana approximativa täthetsfördelningar för variablerna lön och 
disponibel inkomst, där ingen av dem innesluter en nolla. Därmed har de också ett högt värde på 
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PIP (se appendix 5). Däremot, i figuren till 7 syns samma approximativa täthetsfördelning för 
variablerna arbetslöshet och investeringar varuproducenter. I båda figurerna inkluderas en nolla 
mer frekvent i de approximativa täthetsfördelningarna av de aposterioria 
koefficientskattningarna, och av den anledningen har dessa variabler ett betydligt lägre PIP.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att ytterligare undersöka hur robusta de sex främsta variablernas koefficienter förhåller sig 
undersöktes en variabelselektion baserat på enbart de sex variabler med högst 
inkluderingsfrekvens. Det visade sig att koefficienterna behåller robusta tecken och anses 
fortfarande vara signifikanta för modellen baserat på en hög inkluderingsfrekvens. Om däremot 
variabeln över lön utesluts ändrar variablerna disponibel inkomst samt sysselsättning tecken från 
negativt till positivt. 
 
Den skattade likformiga modellen ger dessutom möjlighet för att visualisera hur väl 
prediktionerna utföll av länen i valideringsdelen, vilket uppvisas i figur 8. Dessa fördelningar 
baseras på prediktioner utförda av de 500 främsta modellerna och fördelningen är approximativt 
normalfördelad med ett indikerat väntevärde samt ett 95 % trolighetsintervall. I figuren, 
presenteras två sådana fördelningar där den gröna, vertikala linjen indikerar det verkliga värdet. 
Den vänstra figuren visar den sämst utförda prediktionen av valideringsdelen, närmare bestämt 
för Stockholms län år 2000, där prognosen bommar det korrekta värdet. Medan i den högra 
figuren synliggörs en god prediktion av Dalarnas BRP år 2012. Notera dock skalornas skillnader 
på figurernas x-axlar. Där de 500 främsta modellernas prediktioner som utfördes för Stockholms 

Figur 7, fördelningar för aposteriora koefficientskattningar baserat på samtliga modeller. För 
variablerna Lön, Disponibel inkomst, Arbetslöshet och Investeringar varuproducenter. 
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BRP visade sig ha en mindre varians än vad Dalarnas 500 främsta modellers prediktioner ger 
intrycket av.  
 

 
Figur 8, approximativt normalfördelade prediktioner baserat på de 500 främsta modellerna (med avseende på 
PMP), för Stockholms län år 2000 (vänster) och dalarnas län år 2012 (höger). Grön vertikal linje motsvarar det 
riktiga utfallet. 

4.1.2 Zellner’s g-prior 

För att förenkla användandet av modellen har den likformiga modellen med störst vikt anpassats 
till en bayesiansk linjär modell med hjälp av ZLM, där RIC används som g-prior. Det resulterar i 
en linjär modell med sex förklaringsvariabler, alltså de sex tidigare nämnda variablerna med 
högst PIP; lön, disponibel inkomst, antal varslade, invånare per kvadratmeter, sysselsättning och 
10-årig obligationsränta. Se tabell 3 i delkapitel 4.4 för bland annat koefficientskattningar, dess 
tillhörande standardavvikelser samt modellens förklaringsgrad. 
 
Som tidigare berört, kan samtliga av de inkluderade variablerna anses vara robusta då de inte 
byter tecken för de olika modellerna. Dessutom inkluderas variablerna med en relativt hög 
frekvens för samtliga modeller som utvärderas, se figur 6. Modellen kan användas likt en vanlig 
linjär modell för att prediktera BRP för Sveriges län. Metoden resulterar dock i ett något högre 
test RMSE (9 285,17) än den tidigare nämnda BMA metoden (test RMSE 9 221,55). Detta 
bottnar i att valideringen baseras på enbart en modell, istället för som tidigare där samtliga 

modeller inkluderas med olika vikter. 
 

4.2 Best subset selection (BSS) 

För att kunna möjliggöra den önskade komparativa analysen av den ovan beskrivna metoden, 
BMA, utfördes en variabelselektion med hjälp av BSS. Den utfördes med 10-fold korsvalidering 
av träningsdatadelen, som påvisade att sex variabler gav det lägsta korsvalideringsfelet. De 
variabler som BSS-metoden utvalde är identiska med de variabler som BMA valde; lön, 
disponibel inkomst, antal varslade, invånare per kvadratmeter, sysselsättning och 10-årig 
obligationsränta. Dessutom är parameterskattningarna snarlika varandra. Se tabell 3 i delkapitel 
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4.4 för bland annat koefficientskattningar, dess tillhörande standardavvikelser samt modellens 
förklaringsgrad.  
 
I tabell 2 påvisas modellens variance inflation factor (VIF) för de inkluderade 
förklaringsvariablerna. Där ett VIF-värde på under 5 eller 10 är önskvärt, ett högre värde kan vara 
en indikation på att multikollinjäritet finns närvarande (James m fl., 2013, s. 101-102). 
 
Tabell 2, VIF-värden (variance inflation factor) för de inkluderade förklaringsvariablerna i modellen framtagen 
med BSS. 

Sysselsättning Lön Disponibel 
inkomst 

Invånare per 
kvadratkilometer 

10-årig 
statsobligation 

Antal 
varslade 

53,54 218,03 152,67 4,80 1,48 4,36 
 
Som det går att utläsa i tabellen ovan påvisar vissa av VIF-värdena att det kan förekomma 
multikollinjäritet i den skattade modellen, alltså en hög korrelation mellan modellens 
förklaringsvariabler. Detta understryks ytterligare av korrelationsmatrisen mellan de individuella 
variablerna som återfinns i appendix 4. Där höga korrelationer återfinns mellan modellens 
variabler lön och disponibel inkomst, samt mellan båda dessa variabler gentemot variabeln för 
sysselsättning. 
 
Den framtagna modellen baseras på antagandet att slumptermen (𝜖!) för observationerna är 
normalfördelad, med ett väntevärde som är lika med noll med en konstant varians. Nedan i figur 
9 presenteras den skattade modellens residualer, framtagen med BSS-metoden baserat på 
träningsdatadelen. Figuren i det övre vänstra hörnet visar de plottade residualerna gentemot de 
anpassade värdena, där det går att notera en tendens till heteroskedacitet. Eftersom majoriteten av 
residualerna är placerade konstanta i en klump, har ingen åtgärd vidtagits. Figuren i det övre 
högra hörnet indikerar att normalantagandet är någorlunda acceptabelt, dock med något tjocka 
svansar. De residualer som uppvisar ett något avstickande mönster i figurerna är benämnda med 
ett nummer; Kronoberg år 2005 (2), Östergötland år 2004 (10) samt Dalarna år 2001 (156). Till 
trots för några utstickande residualer kommer ej några vidare åtgärder göras, och 
normalantagandet av en normalfördelad slumpterm kan anses vara uppfyllt. 
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Figur 9, modelldiagnostiska plottar för normalantaget för feltermen (𝝐𝒊) för modellen framtagen med BSS. 

4.2.1 Utvärdering av best subset selection (BSS) 

I tabell 3, i delkapitel 4.4, återges koefficientskattningarna för BSS modellen. De variabler som 
inkluderades i den slutgiltiga modellen är lön, disponibel inkomst, invånare per kvadratmeter, 
antal varslade, sysselsättning samt 10-årig statsobligationsränta. 
 
Modellen utvärderas på valideringsdelen av datamaterialet och når ett test RMSE på 9 562,39. 
Även med denna metod blev prognosen för Stockholms län år 2000 den observation som blev 
predikterat med störst avvikelse från det verkliga värdet, även Norrbotten 2010 missar prognosen. 
Medan för de resterande hamnar det verkliga värdet inom ett 95 % prediktionsintervall.  

4.3 Longitudinell modell (LM) 

 
Som det i metodkapitlet beskrevs indikerade ett Hausmantest att fixed effects var att föredra	  
framför en modell med random effects. Därmed användes enbart modellen med fixed effects för 
vidare analys. Variabelselektion utfördes med forward stepwise selection i samband med att 
använda robusta Wald-tester på 5 % signifikansnivån och det resulterade i en modell med fem 
förklaringsvariabler; närmare bestämt lön, disponibel inkomst, antal varslade, invånare per 
kvadratmeter samt växelkurs för Euro. 
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Ett urval av de tester som presenteras i Crossaint och Millos’ artikel “Panel Data Econometrics in 
R: The plm Package” (Crossaint & Millo, 2008), utfördes på modellen. Bland annat visade det 
sig att strukturen för att ta hänsyn till de individuella länen hade en signifikant effekt.  
 

4.3.1 Utvärdering av longitudinell modell (LM) 

De variabler som återfinns i LM-modellen efter variabelselektionen utförts består av som tidigare 
nämnt fem förklaringsvariabler; lön, disponibel inkomst, antal varslade, invånare per 
kvadratmeter samt växelkurs för Euro. Se tabell 3 i delkapitel 4.4 för bland annat 
koefficientskattningar, dess tillhörande standardavvikelser samt modellens förklaringsgrad. 
Notera att de skattade värden för lutningskoefficienterna är konsekventa över samtliga regioner. 
Däremot är de skattade regionernas intercept regionsspecifika, och redogörs för i appendix 6. 
Därefter används de skattade individuella intercepten samt de gemensamma 
lutningskoefficienterna för att beräkna test RMSE för hand med hjälp av R. Test RMSE 
beräknades till 8 707,62.  
 

4.4 Jämförelse av modellerna 

De tre presenterade metoderna för modellselektion resulterade i ett likvärdigt antal medtagna 
variabler, men variabelurvalen skildes åt något för LM. De resulterande skillnaderna mellan 
metoderna BMA och BSS är nästintill obefintliga. Båda metoderna resulterade i samma 
variabelurval samt liknande parameterskattningar med avvikelser endast skönjbara på decimalen. 
Nedan, i tabell 3, åskådliggörs en översikt över de variabler som respektive metod utsett samt 
dess koefficientskattningar. De estimerade test RMSE samt modellernas respektive 
förklaringsgrad8, justerad förklaringsgrad, Aikike information criterion (AIC)9 och bayesian 
information criterion (BIC)10 redovisas på tabellens sista rad.  
 
Tabell 3, jämförelse av de tre modellerna BMA, BSS och LM. Dess urval av koefficienter samt skattningar, 
standardavvikelse och p-värde för dem. Längst ned redovisas dess resulterande test RMSE, förklaringsgrad 

och justerad förklaringsgrad samt AIC och BIC. 

Variabel BMA BSS LM 

Intercept (Standardavvikelse) 
P-värde11 

-9 484,10 (–) 
– 

-9 851,55 
(2 700) 

Se appendix 6 för 
regionsspecifika intercept. 

                                                
8 Värde för förklaringsgrad återges ej för BMA. 
9 Värde för AIC återges ej för metoden LM. 

10 Värde för BIC återges ej för metoden LM. 
11 P-värde saknas för BMA. 
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 0,00 

Lön (Standardavvikelse) 
P-värde 

3,87 (0,18) 
–  

3,88 (0,12) 
0,00 

4,90 (0,29) 
0,00  

Disponibel inkomst 
(Standardavvikelse) 
P-värde 

-0,74 (0,14) 
– 

-0,75 (0,09) 
0,00 

-2,05 (0,22) 
0,00 

Invånare per  
kvadratmeter 
(Standardavvikelse) 
P-värde 

149,43 (33,72) 
– 

149,8 (22,26) 
0,00 

2 652,23 (254,55) 
0,00 

Antal varslade 
(Standardavvikelse) 
P-värde 

-2,26 (0,46) 
– 

-2,27 (0,30) 
0,00 

-1,42 (0,26) 
0,00 

Sysselsättning 
(Standardavvikelse) 
P-värde 

-110,52 (26) 
– 

-110,8 (17,17) 
0,00 

– 

10-årig statsobligation 
(Standardavvikelse) 
P-värde 

265 847,2 
(99 999,74) 
– 

266 511,8 
(66 030) 
0,00 

– 

Växelkurs för Euro 
(Standardavvikelse) 
P-värde 

– 
– 

– 
– 

2 108,13 (937,19) 
0,03 

    

test RMSE 9 285,17 9 562,39 8 707,61 

MAPE 6,67 % 6,61 % 4,08 % 

Förklaringsgrad –  0,99  0,97 

Justerad förklaringsgrad 0,99 0,99 0,86  

BIC 5 345,98 4 593,54 –  

AIC 5 318,9 4 566,46 –  
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4.5 Prognos för BRP 

De tre framtagna modellerna skall användas för att beräkna prognoser för BRP år 2013. SCB har 
beräknat ett preliminärt värde för de 21 svenska länens BRP för det aktuella året. De framtagna 
modellerna kommer således att användas för samma syfte. Därförutom kommer prognoser 
beräknas för BRP för de 21 länen under år 2014. 
 
Då tre av de utvalda variablerna endast har värden specificerade fram till år 2012 måste dessa 
värden skattas. För variabeln som anger antalet sysselsatta används en urvalsundersökning som 
presenteras av SCB för de saknade värdena för åren efterföljt av 2012 (Statistiska centralbyrån, 
u.å.). I appendix 7 återges hur skattningar för disponibel inkomst samt lön har utförts. 
 

4.5.1 Prognos för BRP år 2013 

SCB släpper preliminära beräkningar för BRP med en fördröjning på 18 månader. I 
stapeldiagrammen nedan i figur 9 presenteras SCB:s preliminära siffror för år 2013 samt 
prediktioner för år 2013 beräknade med de tre framtagna modellerna. Tabellerna är uppdelade 
efter NUTS 2 (se appendix 1). Dock har de tre länen som inkluderar de tre största städerna, 
Stockholm, Göteborg (Västra Götaland) och Malmö (Skåne), tilldelats en egen tabell, 
Storstadsregioner. I appendix 8 återfinns samma prognoser sammanställt i en tabell. Där 
återfinns, förutom prognoserna; avvikelser de framtagna modellerna gör från SCB:s prognos, 
uttryckt i miljoner kronor samt procent. Dessutom har en estimerad förväntad tillväxt från SCB:s 
BRP-värden från 2012 till 2013 beräknats och tillförts i appendix 8 för samtliga prognoser. 
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Figur 10, prognoser för svenska läns BRP för år 2013, utförda av SCB samt metoderna BMA, BSS och LM. 
Diagrammen är uppdelat över NUTS 2 (se appendix 1), bortsett från Sveriges tre storstadsregioner. 

I figurerna ovan, tillsammans med tabellen i appendix 8, går det att utröna att BMA och BSS 
återger relativt lika prognoser, medan LM:s estimeringar skiljer sig något från de andra två 
metoderna. På det hela taget verkar beräkningarna återgivna från LM överensstämma bättre med 
prognoserna presenterade av SCB för år 2013. 
 

4.5.2 Prognos för BRP år 2014 

Den metod som resulterade i det lägsta test RMSE visade sig vara LM, därför kommer den 
prognosmodellen att användas för att beräkna en prognos för BRP för år 2014. Förutom LM 
genomförs även en prognos med hjälp av modellen som är skattad med BMA, med anledningen 
att kunna visualisera eventuella skillnader mellan metoderna.  
 
Prognoserna baseras på aktuella siffror för år 2014, samt de skattningar som gjorts för variablerna 
lön och disponibel inkomst (se appendix 7). I appendix 9a och 9b återfinns de två skattade 
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prognoserna med respektive metod. Den estimerade tillväxten i procent mellan 2013 och 2014 
har illustrerats nedan i figur 11. 

 
           Figur 11, tillväxtprognos mellan åren 2013 och 2014 beräknade med BMA och LM. 

I figuren ovan går det att utläsa att tillväxtprognoserna för vissa län skiljer sig åt mer än andra. 
Där Gotland är uppvisar den mest extrema skillnaden. Notera att detta är estimerade prognoser 
från en prognostiserad tillväxt, för respektive metod, från år 2013. 
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5. Diskussion 

Det visade sig att metoden LM var den prognosmodell som utförde prognoser som var snarlikast 
SCB:s prognos för 2013, samt erhöll det lägsta värdet på de uppvisade test RMSE. Dock var den 
justerade förklaringsgraden lägst för LM. Nedan i figur 12 illustreras de tre nämnda måtten. 
 

 

 

Figur 12, resulterande test RMSE, MAPE samt den justerade förklaringsgraden för de tre olika metoderna 
BMA, BSS och LM. 

Graden av subjektivitet bibehölls tämligen objektiv vid framtagandet av de bayesianska 
modellerna, med avseende på g-priorn och apriorifördelning. Det vill säga, man lade ingen större 
vikt vid endera förklaringsvariabel eller modell. Den klena grad av inkluderad subjektivitet, 
bottnar i att den kunskap vi som författare besitter, samt kommit över via andra forskare, ej var 
tillräcklig för att inkludera det vid modellutformandet. Denna återhållsamhet kan klargöra varför 
utfallet av den bayesianska modellen blev snarlikt resultatet från den mer vanligt förekommande 
frekventistiska metodiken, BSS. Metoderna är likvärdiga i grunden då de baseras på linjära 
modeller där de behandlar alla län olika, utan att ta hänsyn till tidsaspekten. Däremot märks en 
marginell skillnad dem emellan i och med att BMA:s g-prior samt apriorifördelning krymper 
koefficientskattningarna något. Vilket kan liknas vid andra krympningsmetoder, som exempelvis 
Ridge regression eller lasso. Där krympning av koefficientskattningarna kan resultera i en 
reduktion av skattningarnas varians och därmed uppnå en högre precision, med kompromissen att 
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inte bias ökar mer än vad variansen minskar (James m fl., 2013, s. 214-215). Vilket kan förklara 
varför test RMSE blev lägre för BMA än för BSS. Strukturen som LM erbjuder gör att den tar 
hänsyn till de individuella länen och att dessa är mätta över tid, vilket gör att den fångar upp mer 
variation i datamaterialet. Modellen kräver dock fler frihetsgrader, då fixed effects användes, 
vilket förklarar den lägre justerade förklaringsgraden. LM-strukturen visade sig ändock leda till 
mera pålitliga resultat med avseende på test RMSE. 
 
Det bör poängteras att ZLM användes för att genomföra prediktionerna med BMA, där endast 
den modell med högst vikt används, vilket medför att test RMSE blir något högre än när samtliga 
modeller används med olika vikter. Trots skillnaden valde vi att använda oss av ZLM då det blir 
enklare att utföra den jämförande analysen. Dessutom uppvisade LM-modellen, oberoende av 
detta dilemma, ett lägre test RMSE. 
  
Vi har valt att inkludera två variabler som även de måste tilldelas predikterade värden innan 
prognosen för BRP går att genomföra. Detta innebär att extra osäkerhet tillförs i den redan 
ansträngda modellen, vilket så klart inte är optimalt. Eftersom den svenska arbetsmarknaden är 
relativt stel och inte medför några tvära förändringar av löner valde vi att använda oss av denna 
estimering. Dessutom estimeras ej värdena för inkomstvariablerna särskilt långt in i framtiden, 
och de modeller som användes för skattning uppvisade en tämligen hög förklaringsgrad. 
 
Hur koefficienterna skiftade tecken samt dess inkluderingsfrekvens tydliggjordes i figur 5. Fyra 
av variablerna med högst vikt visade sig vara robusta i och med att de inte byter tecken på 
koefficientskattningarna under modellgenomgångarna utfört av BMA. Något som kan ses som 
underligt med koefficienternas tecken är att variablerna lön och disponibel inkomst får olika 
tecken i samtliga modeller. Båda variablerna har en positiv korrelation med responsvariabeln 
BRP (se korrelationsmatris i appendix 4), samt att om lön utesluts byter disponibel inkomst 
tecken. De bakomliggande faktorerna till detta kan bero på problem med multikollinjäritet. Vi 
valde dock att inte vidta några åtgärder för detta eftersom om variabeln lön utesluts uppstår 
samma komplikation mellan två andra variabler; invånare per kvadratmeter samt folkmängd. 
Detta är ett problem vi är medvetna om, eftersom multikollinjäritet kan resultera i en modell med 
svårtolkade koefficientskattningar. Samtidigt fanns det ett intresse att studera hur BMA fungerar 
vid vanligen förekommande problematik som linjära modeller med frekventistisk metodik ofta 
stöter på, som exempelvis multikollinjäritet. Då BMA utvalde identiska förklaringsvariabler som 
BSS, och analysen av BSS påvisade att multikollinjäritet kan förekomma i och med de höga VIF-
värdena (se tabell 2). Med ovanstående resonemang vågar vi påstå att BMA, baserat på det 
ovannämnda upplägget samt ett tämligen objektivt tillvägagångssätt, ej verkar kontrollera för 
problematiken med multikollinjäritet bättre än de frekventistiska metoderna ofta får tampas med. 
Vidare, som det synliggjordes i figur 11 så resulterade två metoder i olika tillväxtprognoser för 
samma län. Detta understryker ytterligare modellosäkerheten som kan uppenbaras vid 
användandet av endast en modell för ett givet datamaterial. Att försöka prognostisera 
verkligheten är aldrig enkelt, och kanske kan det vara fördelaktigt att använda sig av mer än en 
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prognosmodell. Då kan varierade prognoser beräknade från olika modeller ge en viss indikation 
att prognosen bör tolkas med en viss tillförsikt. Åtminstone bör medvetenhet finnas för 
modellosäkerheten som medföljer då bara en prognosmodell används. 
  
Vid genomförandet av valideringen noterades det att metoderna för BMA och BSS misslyckas 
påtagligt med prognosen av Stockholms BRP år 2000. Efter att ha studerat den observationen 
närmare kan inget specifikt urskiljas av de variabler som är tillgängliga. För LM-modellen var det 
länet Västmanland år 2000 samt 2002, som genererade de sämre prediktionerna med en 
underestimerad avvikelse på nära 20 % för de båda åren. Inte heller här fanns något tydligt 
avvikande beteende hos dessa specifika år. Det finns då anledning att tro att det finns en effekt av 
någon eller några utomstående variabler som gav stor inverkan på BRP just de åren. Dessutom 
har vi som författare avgjort vilka variabler som ska vara befintliga vid modellutformandet och 
det går givetvis att viga många rader till att diskutera eventuella utelämnade variabler. Vi väljer 
dock att lämna de tankegångarna till dig som läsare eller forskare som önskar att ta vid. Liknande 
tankegångar lämnas utrymme då vi valde att ej utföra någon form av transformationer av de 
befintliga variablerna eller undersöka för huruvida eventuella förskjutningar av de befintliga 
variablerna hade haft någon effekt. 
 
Som tidigare nämnt är det vanskligt för en generell modell att fånga de skillnader som 
förekommer mellan länen. Det optimala hade varit att skapa 21 stycken modeller, det vill säga en 
enskild modell för respektive län. Detta för att kunna skräddarsy en modell efter vad som verkar 
påverka BRP för ett specifikt län. Det finns till exempel skäl att tro att en variabel över 
järnmalmspris kan ha en stor inverkan på Norrbottens BRP, men kanske en tämligen liten 
inverkan på Skånes BRP. En sådan studie fanns det dessvärre inte tid till att genomföra, då det 
krävs mycket kunskap om varje enskilt län. Dessutom krävs en större tillgång på fler 
observationer för vartdera län. I en rapport författad av Fredrik Olsson Spjut (2010) återges 
skattade värden för BRP så långt tillbaka som till år 1968. Dock är beräkningarna i dagsläget ej 
kompatibla till de siffror SCB redovisat under 2000 till och med 2012 och därav förstärktes 
motiveringen bakomliggande valet att skapa en modell som skulle gälla för hela Sverige. Vilket 
naturligtvis också gör modellen mer användarvänlig, då en och samma modell kan användas för 
alla svenska län. Där det sistnämnda dessutom åtföljer en del av syftet med uppsatsen. 
 
Ett problem som forskare på regional nivå ofta får tampas med är att det kan finnas spatiala 
beroenden mellan länen (Anselin, 1988, s.11). Exempelvis att en förändring i Västerbotten kan ha 
en inverkan på BRP i Norrbotten. Vi genomförde ett enkelt Moran’s I test med hjälp av 
programvaran GeoDa12 som undersöker för huruvida det finns ett spatialt beroende mellan länen 
då endast med avseende på BRP. Detta resulterade i ett icke signifikant resultat, vi valde att 
avsluta analysen där. Det kan dock vara värt att undersöka för spatiala beroende vidare, antingen 

                                                
12 Programvara för att genomföra spatiala analyser, version 1.6.7. 
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över en längre tidsperiod eller att undersöka för ett eventuellt beroende för exempelvis 
korrelationerna från länens BRP över de berörda åren.  
 
Slutligen, i och med den ökade uppmärksamheten kring regional statistik, som framfördes i 
introduktionsdelen, finns det anledning att hysa tillit till att en utökning av regional statistik kan 
göras gällande, samt att den offentliggörs tidigare. Detta kan möjliggöra för att prognoser av BRP 
blir alltmer precisa. 
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7. Appendix  

 Appendix 1 

 
Tabell, EU:s regionindelning för Sverige efter NUTS (nomenclature of territorial units for statistics), för 
riksområden över de tre första nivåerna av NUTS. 

Riksområde, 
NUTS 1 

Riksområde, NUTS 
2 

Riksområde, NUTS 3 (län) 

Östra Sverige, 
SE1 

Stockholm, SE11 Stockholm (SE110). 

 Östra Mellansverige, 
SE12 

Uppsala (SE121), Södermanland (SE122), 
Östergötland (SE123), Örebro (SE123), 
Västmanland (SE125). 

Södra Sverige, 
SE2 

Småland med öarna, 
SE21 

Jönköping (SE211), Kronoberg (SE212), Kalmar 
(SE213), Gotland (SE214). 

 Sydsverige, SE22 Blekinge (SE221), Skåne (SE224). 

 Västsverige, SE23 Halland (SE231), Västra Götaland (SE232). 

Norra Sverige, 
SE3 

Norra Mellansverige, 
SE31 

Värmland (SE311), Dalarna (SE312), Gävleborg 
(SE313). 

 Mellersta Norrland, 
SE32 

Västernorrland (SE321), Jämtland (SE322). 

 Övre Norrland, SE33 Västerbotten (SE331), Norrbotten (SE332). 
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 Appendix 2 

 
Tabell, samtliga variabler som skall ingå vid framtagandet av prognosmodellerna. Den översta variabeln, 
BRP, anger responsvariabeln och de resterande variablerna anvisar förklaringsvariabler. Första kolumnen 
anger variabelns namn, där parentesen anger variabelnamn som förekommer i en del av figurerna 
presenterade i uppsatsen. 

Variabelnamn Utförligare 
variabelnamn 

År Beskrivning Källa 

BRP Bruttoregionalprodukt 
per län (NUTS 3). 

2000-
2012 

Löpande priser, 
anges i miljoner 
kronor. 

Statistiska 
centralbyrån (u.å.) 

Sysselsättning 
(Syssel) 

Antal sysselsatta per 
län (NUTS 3). 

2000-
2012 

Antal sysselsatta, 
Anges i tusen 
personer. 

Statistiska 
centralbyrån (u.å.) 

Lön (Lon) Egentlig lön per län 
(NUTS 3). 

2000-
2012 

Löpande priser, 
anges i miljoner 
kronor. 

Statistiska 
centralbyrån (u.å.) 

Disponibel 
inkomst (Disp) 

Hushållens disponibla 
inkomst per län 
(NUTS 3). 

2000-
2012 

Löpande priser, 
anges i miljoner 
kronor. 

Statistiska 
centralbyrån (u.å.) 

Investeringar 
varuproducenter 
(inv_varu) 

Fasta 
bruttoinvesteringar 
för varuproducenter, 
(NUTS 2)1. 

2000-
2012 

Löpande priser, 
anges i miljoner 
kronor. 

Statistiska 
centralbyrån (u.å.) 

Investeringar 
tjänsteproducenter 
(Inv_tja) 

Fasta 
bruttoinvesteringar 
för 
tjänsteproducenter, 
(NUTS 2)1 

2000-
2012 

Löpande priser, 
anges i miljoner 
kronor. 

Statistiska 
centralbyrån (u.å.) 

Investeringar 
offentliga 
myndigheter 
(Inv_off) 

Fasta 
bruttoinvesteringar 
för offentliga 
myndigheter, (NUTS 
2)1 

2000-
2012 

Löpande priser, 
anges i miljoner 
kronor. 

Statistiska 
centralbyrån (u.å.) 
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OMX30 (OMX30) Nationell, Nasdaq 
OMX Stockholm 30 
index. 

2000-
2014 

Aktiemarknads 
index, för 
Stockholmsbörsens 
30 mest omsatta 
aktier. Bas datum 
för OMXS30 är 
den 30 september 
1986, med värdet 
125. De värden 
som noterats är 
stängningskursen 
den sista 
handelsdagen för 
de berörda åren. 

Nasdaq (u.å.) 

Invånare per 
kvadratkilometer 
(Inv_per_kv) 

Invånare per 
kvadratmeter och län 
(NUTS 3). 

2000-
2014 

Antalet invånare 
per 
kvadratkilometer 
(befolkningen den 
31 december i 
relation till 
landareal den 1 
januari året därpå). 
Anges i antal. 

Statistiska 
centralbyrån (u.å.) 

Folkmängd (Folk) Folkmängd per län 
(NUTS 3). 

2000-
2014 

Folkmängd 
(registreras den 31 
december för varje 
år). Anges i antal. 

Statistiska 
centralbyrån (u.å.) 

10-årig 
statsobligation 
(10oblig) 

Nationell, 10-årig 
obligationsränta. 

2000-
2014 

Årsvärden vid 
slutet av respektive 
år. Anges i procent. 

Konjunkturinstitutet 
(2015) 

Antal varslade 
(Varsel) 

Varsel per län (NUTS 
3). 

2000-
2014 

Antal personer 
berörda av varsel 
om uppsägning per 
år. Data redovisas 
månadsvis, därav 
summerat över 
månader för årsvis 
data. 

Arbetsförmedlingen 
(u.å.) 
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Andel varslade 
(Andel_varslade) 

Andel varslade per 
län (NUTS 3). 

2000-
2014 

Antal personer 
berörda av varsel 
om uppsägning per 
år. Dividerat med 
variabeln ”folk” för 
att generera 
andelar. 

Arbetsförmedlingen 
(2015) 

Växelkurs USD 
(Vaxel_usd) 

Nationell, växelkurs 
US-dollars. 

2000-
2014 

Fixingkurs är ställd 
mot svenska 
kronor. Anges i 
antalet kronor som 
erhålles för en 
dollar. 

Sveriges Riksbank 
(u.å.) 

Växelkurs EURO 
(Vaxel_eur) 

Nationell, växelkurs 
Euro. 

2000-
2014 

Fixingkurs är ställd 
mot svenska 
kronor. Anges i 
antalet kronor som 
erhålles för en euro. 

Sveriges Riksbank 
(u.å.) 

BNP (BNP) Nationell, 
bruttonationalprodukt. 

2000-
2014 

BNP, beräknat från 
produktionssidan, 
löpande priser, 
anges i miljoner 
kronor. 

Statistiska 
centralbyrån (u.å.) 

Oljepris (Oljepris) Nationell, pris på olja. 2000-
2014 

Årsgenomsnitt, 
Brent, anges i 
dollar per fat. 

Konjunkturinstitutet 
(2015) 

Reporänta 
(Reporanta) 

Nationell, reporänta. 2000-
2014 

Redogörs för vid 
det berörda årets 
slut. Anges i 
procent. 

Konjunkturinstitutet 
(2015) 

Inflation 
(Inflation) 

Nationell, årlig 
inflation. 

2000-
2014 

Årsgenomsnitt. 
Anges i procent. 

Konjunkturinstitutet 
(2015) 
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Arbetslöshet 
(Arbetsloshet) 

Arbetslöshet per län 
(NUTS 3). 

2000-
2014 

Totalt arbetslösa av 
de som är öppet 
arbetslösa och 
sökande i program 
med aktivitetsstöd. 
Anges som andelar 
av den 
registerbaserade 
arbetskraften. 

Arbetsförmedlingen 
(2015) 

Medianlön 
(Medianlon) 

Medianinkomst per 
län (NUTS 3) 

2000-
2013 

Anges i kronor. Ekonomifakta 
(2014). 
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Appendix 3 

Tabell, deskriptiv statistik över det aktuella datamaterialet. För vardera variabel anges dess minimi (min.)- 
respektive maximivärde (max.), samt medelvärde (medel.) och standardavvikelse (std.).  

Variabel Min. Max. Medel. Std. 

BRP löpande priser 11 800 1 155 000 145 600 207 141,70 

Sysselsättning 28,10 1 187,20 211,80 259,92 

Lön 4 927 422 655 56 233 77 771,63 

Medianlön 188 125 249 628 220 981 12 831,79 

Disponibel inkomst 5 801 468 213 65 666 83 294,78 

Investeringar varuproducenter 7 312 64 476 27 475 13 327,94 

Investeringar tjänsteproducenter 7 165 156 826 36 362 26 641,63 

Investeringar offentlig sektor 3 095 45 673 15 183 9 740,07 

Invånare per kvadratkilometer 2,50 325,90 44,33 61,99 

Folkmängd 57 004 2 127 006 436 319 480 132,70 

Antal varslade 74 23 709 2 903 4 003,38 

Växelkurs USD 6,50 10,33 7,77 1,19 

Växelkurs EURO 8,45 10,62 9,26 0,49 

Oljepris 23,20 111,80 61,44 31,11 

Inflation -0,003 0,03 0,02 0,01 

Arbetslöshet 0,03 0,10 0,06 0,02 

Reporänta 0,003 0,04 0,02 0,01 

10-årig statsobligation 0,02 0,05 0,04 0,01 

OMX30 493,20 1 155,60 909,60 207,53 
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Appendix 4 

 
Tabell, korrelationsmatris för variablerna befintliga i det aktuella datamaterialet.  
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Appendix 5 

 
Tabell, PIP för aposteriorifördelningarna likformig (vänster) och binomial-beta (höger).  RIC har använts som 
g-prior.  

Variabel, likformig. PIP Variabel, binomial-beta. PIP 

Lön 1,000 Lön 1,000 

Antal varslade 0,999 Antal varslade 0,999 

Invånare per kvadratmeter 0,991 Invånare per kvadratmeter 0,988 

Disponibel inkomst per hushåll 0,990 Disponibel inkomst per hushåll 0,987 

Sysselsättning 0,803 Sysselsättning 0,737 

10-årig statsobligation 0,354 10-årig statsobligation 0,259 

Folkmängd 0,282 Folkmängd 0,248 

Oljepris 0,238 Oljepris 0,188 

BNP 0,238 BNP 0,165 

Växelkurs USD 0,141 Växelkurs USD 0,069 

Växelkurs EURO 0,102 Växelkurs EURO 0,056 

Medianlön 0,097 OMX30 0,056 

OMX30 0,088 Medianlön 0,048 

Reporänta 0,086 Reporänta 0,044 

Inflation 0,062 Investeringar offentlig sektor 0,033 

Investeringar offentlig sektor 0,062 Inflation 0,032 

Arbetslöshet 0,057 Investeringar tjänsteproducenter 0,029 

Investeringar tjänsteproducenter 0,054 Arbetslöshet 0,029 

Andel varslade 0,052 Andel varslade 0,027 

Investeringar varuproducenter 0,051 Investeringar varuproducenter 0,026 
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Appendix 6 

 
Tabell, skattade intercept för LM med fixed effects, samt dess standardavvikelser.  

Län Interceptskattning Standardavvikelse 

Stockholm -788 628,90 70 190,30 

Uppsala -109 891,80 12 292,90 

Södermanland -117 800,10 13 017,70 

Östergötland -116 882,30 11 860,10 

Jönköping -107 056,30 10 905,20 

Kronoberg -77 979,20 9 881,90 

Kalmar -67 869,80 9 672,10 

Gotland -66 377,80 9 772,90 

Blekinge -152 849,20 15 083,10 

Skåne -274 187,30 23 650,40 

Halland -133 689,50 14 569,50 

Västra Götaland -184 264,90 16 573,20 

Värmland -54 038,80 9 186,50 

Örebro -101 769,00 11 136,60 

Västmanland -137 406,20 13 577,00 

Dalarna -37 260,70 8 897,00 

Gävleborg -53 177,70 9 043,60 

Västernorrland -40 274,60 8 904,80 

Jämtland -18 690,50 8 639,70 

Västerbotten -29 152,30 8 813,30 

Norrbotten -14 395,20 8 751,50 
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Appendix 7 

För att kunna utföra prognoser för år efterföljt av 2012 saknas värden för två av 
förklaringsvariablerna, lön samt disponibel inkomst.  
 
Det finns två möjliga val för att extrapolera ett värde för dessa saknade värden. Antingen används 
samma värde som förgående år, alternativt skattas en modell med den information som finns 
tillgänglig. För att undersöka för huruvida det andra alternativet är genomförbart skattas en enkel 
linjär modell med en av de ovannämnda variablerna som respons mot tid som förklaringsvariabel.  
 
 variabel  av  intresse = α+ βt+ ϵ 
 
Där t motsvarar index för år, α är det skattade interceptet, β den skattade lutningskoefficienten 
och ϵ modellens slumpterm. 
 
Det visade sig att de respektive 21 skattade modellerna hade en förklaringsgrad på mellan 0,94 
till nära 1. I och med att förklaringsgraderna visade sig vara relativt höga valdes det att 
extrapolera värden för lön samt disponibel inkomst för prognoserna för BRP för åren 2013 
respektive 2014. 
 
För att illustrera det ovan beskrivna tillvägagångssättet används Stockholm som län för ett 
belysande exempel, då det visade sig att det länet hade de modeller med lägst förklaringsgrad för 
båda variablerna. Nedan i figuren åskådliggörs utvecklingen av lön samt disponibel inkomst över 
de berörda åren. Tillagt är en linjär trendlinje som sträcker sig över åren 2000 till och med 2014. 
Figuren påvisar att den linjära extrapoleringen ej är optimal. Framförallt för år 2014, då det året 
extrapolerar ett värde två år fram i tiden. 

 
Figur, den blå kurvan indikerar utvecklingen av variablerna disponibel inkomst (vänster) och lön (höger). Den 
svarta linjen motsvarar en linjär trendlinje, extrapolerad över 2013 och 2014, som ska användas för 
prognostisering av BRP år 2013 och 2014. 
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Appendix 8 

 
Tabell, prognoser för år 2013 års BRP; presenterat av SCB, samt de tre begrundade modellerna: BMA, BSS 
samt LM.  För att underlätta tolkningen har avvikelserna från SCB:s prognos tillagts för de tre modellerna. 
Dessutom återfinns den beräknade procentuella tillväxten från år 2012 till 2013 de olika prognoserna 
beräknat. 

Region 2012 SCB 2013 BMA BSS LM 

Stockholm 1 154 811,00 1 204 925 1 181 339 1 181 714 1 208 643 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  -23 586 
(-1,96 %) 

-23 211  
(-1,93 %) 

3 718 
(0,31 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 4,34 % 2,30 % 2,33 % 4,66 % 

Uppsala 120 759,00 126 886 117 901,4 117 849,1 121 183,8 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  -8 984,6 
(-7,08 %) 

-9 036,9 
(-7,12 %) 

-5 702,2 
(-4,49 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 5,07 % -2,37 % -2,41 % 0,35 % 

Södermanland 84 482,00 81 901 80 124,56 79 978,5 83 978,95 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  -1 776,44 
(-2,17 %) 

-1 922,5 
(-2,35 %) 

2 077,95 
(2,54 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 -3,06 % -5,16 % -5,33 % -0,6 % 

Östergötland 146 594,00 146 998 157 677,2 157 723,9 153 635,4 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  10 679,2 
(7,26 %) 

10 725,9 
(7,30 %) 

6 637,4 
(4,52 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 0,28 % 7,56 % 7,59 % 4,80 % 
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Jönköping 113 634,00 115 596 134 011,8 133 999,9 123 599,7 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  18 415,8 
(15,93 %) 

18 403,9 
(15,92 %) 

8 003,7 
(6,92 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 1,73 % 17,93 % 17,92 % 8,77 % 

Kronoberg 65 469,00 67 061 73 072,4 72 909,29 69 062,73 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  6 011,4 
(8,96 %) 

5 848,29 
(8,72 %) 

2 001,73 
(2,98 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 2,43 % 11,61 % 11,36 % 5,49 % 

Kalmar 70 648,00 72 603 74 997,77 74 839,21 73 334,9 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  2 394,77 
(3,3 %) 

2 236,21 
(3,08 %) 

731,9 
(1,01 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 2,77 % 6,16 % 5,93 % 3,80 % 

Gotland 16 786,00 17 642 16 319,94 16 015,91 15 398,48 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  -1 322,06 
(-7,49 %) 

-1 626,09 
(-9,22 %) 

-2 243,52 
(-12,72 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 5,10 % -2,78 % -4,59 % -8,27 % 

Blekinge 45 436,00 46 063 56 410,06 56 205,67 51 280,16 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  10 347,06 
(22,46 %) 

10 142,67 
(22,02 %) 

5 217,16 
(11,33 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 1,38 % 24,15 % 23,70 % 12,86 % 
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Skåne 413 261,00 422 038 454 934,1 455 718 454 381,7 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  32 896,1 
(7,79 %) 

33680 
(7,98 %) 

32 343,7 
(7,66 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 2,12 % 10,08 % 10,27 % 9,95 % 

Halland 93 940,00 97 839 92 269,95 92 153,82 102 067,9 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  -5 569,05 
(-5,96 %) 

-5 685,18 
(-5,81 %) 

4 228,9 
(4,32 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 4,15 % -1,78 % -1,90 % 8,65 % 

Västra Götaland 601 709,00 613 655 665 075,2 666 381,5 642 894,5 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  51 420,2 
(8,38 %) 

52 726,5 
(8,59 %) 

29 239,5 
(4,76 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 1,99 % 10,53 % 10,75 % 6,84 % 

Värmland 83 266,00 84 445 84 973,91 84 840,03 84 064,19 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  528,91 
(0,63 %) 

395,03 
(0,47 %) 

-380,81 
(-0,45 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 1,42 % 2,05 % 1,89 % 0,96 % 

Örebro 97 687,00 96 065 101 017,9 100 924,1 98 705,23 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  4 952,9 
(5,16 %) 

4 859,1 
(5,06 %) 

2 640,23 
(2,75 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 -1,66 % 3,41 % 3,31 % 1,04 % 
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Västmanland 83 644,00 85 486 92 782,61 92 668,34 95 347,72 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  7 296,61 
(8,54 %) 

7 182,34 
(8,4 %) 

9 861,72 
(11,54 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 2,20 % 10,93 % 10,79 % 13,99 % 

Dalarna 90 975,00 91 616 93 276,16 93 162,96 95 155,63 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  1 660,16 
(1,81 %) 

1 546,96 
(1,69 %) 

3 539,63 
(3,86 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 0,70 % 2,53 % 2,41 % 4,60 % 

Gävleborg 85 711,00 86 716 92 190,23 92 074,35 90 807,04 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  5 474,23 
(6,31 %) 

5 358,35 
(6,18 %) 

4 091,04 
(4,72 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 1,17 % 7,56 % 7,42 % 5,95 % 

Västernorrland 85 093,00 85 170 82 787,85 82 648,64 84 760,78 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  -2 382,15 
(-2,8 %) 

-2 521,36 
(-2,96 %) 

-409,22 
(-0,48 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 0,09 % -2,71 % -2,87 % -0,39 % 

Jämtland 40 440,00 41 627 37 105,22 36 852,65 42 864,27 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  -4 521,78 
(-10,86 %) 

-4 774,35 
(-11,47 %) 

1 237,27 
(2,97 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 2,94 % -8,25 % -8,81 % 5,99 % 
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Västerbotten 87 551,00 87 564 92 659,7 92 545,04 92 258,97 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  5 095,7 
(5,82 %) 

4 981,04 
(5,69 %) 

4 694,97 
(5,36 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 0,01 % 5,84 % 5,70 % 5,38 % 

Norrbotten 102 066,00 102 252 94 064,07 93 952,92 101 060,4 

Avvikelse från SCB:s 
prognos i miljoner 
kronor (procent) 

  -8 187,93 
(-8,01 %) 

-8 299,08 
(-8,12 %) 

-1 191,6 
(-1,17 %) 

Beräknad procentuell 
tillväxt från år 2012 

 0,18 % -7,84 % -7,95 % -0,99 % 
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Appendix 9a 

 
Tabell, prognoser för BRP år 2013 samt 2014 beräknade av modellen BMA, även den beräknade 
tillväxten återfinns. 

 2012 2013 
BMA 

2014 
BMA 

Tillväxt 12-
13 BMA 

Tillväxt 13-
14 BMA 

Stockholm 1 154 811 1 181 339 1 218 218 2,30 % 3,12 % 

Uppsala 120 759 117 901,4 122 008,6 -2,37 % 3,48 % 

Södermanland 84 482 80 124 81 328,81 -5,16 % 1,50 % 

Östergötland 146 594 157 677,2 161 118,8 7,56 % 2,18 % 

Jönköping 113 634 134 011,8 138 253,1 17,93 % 3,16 % 

Kronoberg 65 469 73 072,4 74 452,41 11,61 % 1,89 % 

Kalmar 70 648 74 997,77 77 650,88 6,16 % 3,54 % 

Gotland 16 786 16 319,94 16 042,1 -2,78 % -1,70 % 

Blekinge 45 436 56 410,06 57 707,57 24,15 % 2,30 % 

Skåne 413 261 454 934,1 474 370,6 10,08 % 4,27 % 

Halland 93 940 92 269,95 95 741,57 -1,78 % 3,76 % 

Västra 
Götaland 

601 709 665 075,2 690 957,6 10,53 % 3,89 % 

Värmland 83 266 84 973,91 88 084,8 2,05 % 3,66 % 

Örebro 97 687 101 017,9 105 104,3 3,41 % 4,05 % 

Västmanland 83 644 92 782,61 96 308,01 10,93 % 3,80 % 

Dalarna 90 975 93 276,16 97 004,37 2,53 % 4,00 % 

Gävleborg 85 711 92 190,23 95 506,85 7,56 % 3,60 % 

Västernorrland 85 093 82 787,85 85 332,31 -2,71 % 3,07 % 

Jämtland 40 440 37 105,22 37 530,45 -8,25 % 1,15 % 

Västerbotten 87 551 92 659,7 93 987,74 5,84 % 1,43 % 

Norrbotten 102 066 94 064,07 95 572,1 -7,84 % 1,60 % 
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Appendix 9b 

 
Tabell, prognoser för BRP år 2013 samt 2014 beräknade av LM, även den beräknade tillväxten 
återfinns.  

 2012 2013 
LM 

2014 LM Tillväxt 12-
13 

Tillväxt 13-
14 

Stockholm 1 154 
811 

1 208 
643 

1 255 
183,00 

4,66 % 3,85 % 

Uppsala 120 759 121 
183,8 

127 212,00 0,35 % 4,97 % 

Södermanland 84 482 83 
978,95 

87 694,20 -0,60 % 4,42 % 

Östergötland 146 594 153 
635,4 

159 162,10 4,80 % 3,60 % 

Jönköping 113 634 123 
599,7 

129 418,50 8,77 % 4,71 % 

Kronoberg 65 469 69 
062,73 

72 816,90 5,49 % 5,44 % 

Kalmar 70 648 73 334,9 76 998,28 3,80 % 5,00 % 

Gotland 16 786 15 
398,48 

17 045,87 -8,27 % 10,70 % 

Blekinge 45 436 51 
280,16 

55 143,42 12,86 % 7,53 % 

Skåne 413 261 454 
381,7 

473 389,40 9,95 % 4,18 % 

Halland 93 940 102 
067,9 

107 835,70 8,65 % 5,65 % 

Västra 
Götaland 

601 709 642 
894,5 

666 609,20 6,84 % 3,69 % 

Värmland 83 266 84 
064,19 

87 959,75 0,96 % 4,63 % 

Örebro 97 687 98 
705,23 

104 278,50 1,04 % 5,65 % 

Västmanland 83 644 95 
347,72 

100 653,40 13,99 % 5,56 % 
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Dalarna 90 975 95 
155,63 

99 756,66 4,60 % 4,84 % 

Gävleborg 85 711 90 
807,04 

95 046,83 5,95 % 4,67 % 

Västernorrland 85 093 84 
760,78 

88 511,01 -0,39 % 4,42 % 

Jämtland 40 440 42 
864,27 

45 011,85 5,99 % 5,01 % 

Västerbotten 87 551 92 
258,97 

95 578,04 5,38 % 3,60 % 

Norrbotten 102 066 101 
060,4 

104 270,50 -0,99 % 3,18 % 

 
 


