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Sammanfattning  
 
Undersökningen handlade om att ta fram en modell med variabler för att avgöra om det 
finns några variabler som påverkar inflyttningen till en kommun i Stockholmsområdet och i 
så fall vilka dessa är. 
 
Undersökningen gjordes med hjälp av regressionsanalys av variablerna och metoden som 
användes var stepwise regression. 
På så sätt erhölls koefficienterna till modellen och med hjälp utav dessa kunde man tolka om 
variablerna hade positiv eller negativ inverkan samt testa huruvida väntevärdet skulle kunna 
vara negativt eller positivt med hjälp av hypotestest med konfidensintervall. 
 
Vid tolkning av variablerna så erhöll man att dem flesta variablerna betedde sig enligt dem 
hypoteserna man slagit fast vid tidigare. 
 
Det visade sig att dem flesta utav variablernas väntevärde vid 95% konfidens intervall 
faktiskt låg inom ett område där det kunde anta både positivt och negativt tecken. 
 
Dessutom gjordes residualplottar för att undersöka hur bra modellen var och om det 
förekom några mönster i variansen, det slogs fast vid observation att inga mönster förekom i 
plottarna. 
 
Slutsatsen man kom fram till att även om vissa variabler betedde sig enligt dem uppskattade 
hypoteserna så tar modellen inte hänsyn till en del faktorer som kan ändra inflyttningen, 
samt att det finns fler variabler som kan ha större betydelse för hur folk väljer sin 
hemkommun.  
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Inledning  
 
Syftet med detta projekt är att statistiskt undersöka befolkningsökningen i Upplands-Väsbys 
kommun. 
Projektet gjordes på uppdrag av Linnéa Askling, statistiker på kommunen. 
I beställningen önskades svar på följande frågor 
 

 Finns det andra variabler än nybyggnation som påverkar befolkningsutvecklingen? 
 

 Om det finns andra variabler, vilka är då dessa? 
 

 Går det att förklara varför kommunen växer så mycket? 
 

Projektet gjordes med hjälp av utav regressionsanalys och stepwise regression för att avgöra 
vilka variabler som var signifikanta. 
Befolkningsökningen beror på fyra variabler, antalet inflyttade i kommunen, antalet 
utflyttade, antalet födda och antalet döda I en kommun. I denna undersökning så har fokus 
lagts på inflyttningen då denna variabel som kan tänkas bero på många faktorer. 
Inflyttningen är även normerad för att få ett populäritetsmått på kommunen mellan 0 och 1. 
Bland kommunerna så har Nykvarn utgått pga. svårigheter att erhålla data för en utav 
variablerna. 
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Variabler 
 
Variablerna valdes utifrån kriterier på vad som kunde tänkas påverka inflyttningen samt för 
vilka år data fanns tillgängligt. 
Det slutade totalt med åtta stycken variabler att undersöka. 
 

q Serie Källa Syfte för inkludering 

Antalet lägenheter i 
flerbostadshus (Antal) 

Boende, byggande och 
bebyggelse 

Nybyggnad av bostäder 
2008-2010 

SCB.se Ingick i den 
undersökning som 

gjordes 2010 

Antalet lägenheter i 
småhus (Antal) 

Boende, byggande och 
bebyggelse 

Nybyggnad av bostäder 
2008-2010 

SCB.se Ingick i den 
undersökning som 

gjordes 2010 

Antal hektar 
naturreservat (Ha) 

Miljö 
Skyddad natur 

2008-2010 

SCB.se Ingick för att testa om 
tillgänglighet till natur 

påverkar 
befolkningsökningen. 

Kontant bruttolön (tKr) Hushållens ekonomi 
Inkomster och skatter 

2008-2010 

SCB.se Ingick för att undersöka 
om höga löner är en 

faktor. 

Medelpendlingstid med 
kollektivtrafik (min) 

Fakta om SL och länet 
Årlig statistik 
2005-2006 

SL.se Ingick för att undersöka 
om god tillgänglighet till 

kollektiv trafik är en 
faktor. 

Det antogs att 
förändringarna i 

kollektivtrafiken mellan 
2005-2010 är minimala 

och inte påverkar 
tiderna. 

Avstånd till Stockholm 
(km) 

Från Google Maps-© 
2012 Google’s 

definition. 
Beräknade med länk 

hänvisad i källa. 

http://se.avstand.org/ 
Senast hämtad: 2012-

05-28 

Ingick för att undersöka 
om avståndet är en 

faktor. 
Det antogs att 

förändringarna i 
avstånd mellan 2008-

2010 är minimala. 

Nyanmälda platser hos 
arbetsförmedlingen 

Tidigare statistik 
Platser 

2008-2010 

Arbetsformedlingen.se Ingick för att undersöka 
hur tillgången till arbete 

kan vara en faktor. 

Invånare/Km2 Befolkning 
Befolkning efter ålder, 

civilstånd och kön 

SCB.se Ingick för att undersöka 
hur befolkningstätheten 

påverkar.  

  
  

http://se.avstand.org/
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Metod 

Multipel linjär regression 

Den regressionsmodell som användes i detta projekt kallas för multipel linjär regression. 
Denna modell består av en variabel som tros bero på två eller fler variabler, därför så kan 
den beroende variabeln approximeras enligt följande modell. 
 

                                                     1.1 
 
Där    är den beroende variablen,         dem oberoende variablerna,       
koeffcienterna för modellen och    felet i modellen. 
Det antags även att     (   

 ) och     (                           
 ), där 

   är variansen. 
 
Uttryck 1.1 kan skrivas om till matrisform enligt 1.2. 
 

          1.2 
 

Där   (

  
  
 
  

),   (

           
           
     
           

),   (

  
  
 
  

), och   (

  
  
 
  

). 

 
För att skatta   används minstakvadratmetoden genom uttryck 1.3 nedan. 
 

   (   )        1.3 
 

Man erhåller då följande modell enligt 1.4. 
 

 ̂                             1.4 
 
Eller på matrisform. 
 

 ̂        1.5 
 
För att erhålla felet så räknas skillnaden mellan    och  ̂  ut enligt 1.6. 
 

       ̂     1.6 
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Metod för variabelinkludering 

 
Den metod som användes för att göra denna analys kallas för Stepwise Regression och är en 
kombination av metoderna Forward selection och Backyard elimination. 
Vid samtliga metoder används det så kallade F-statistic för att avgöra om en modell inte 
innehåller några statistiskt betydelsefulla variabler. 
 

  
           

      
(     )  1.7 

Där RSSp är den kvadratiska summan av residualerna av modell nummer p, RSSp+1 är den 
kvadratiska summan av residualerna av modell nummer p+1, n är antalet observationer och 
p är numret på den modell vi undersöker. 
 

Forward selection 

Forward selection innebär att man börjar med en tom modell med endast den konstanta 
termen. 
Man börjar vid p=1 och konstruerar en modell för varje variabel i tur och ordning så man 
erhåller flera modeller med en konstant term och en variabel. 
Därefter beräknar man den kvadratiska residualsumman och beräknar F-statistic, man 
introducerar därefter den icke redan inkluderade variabeln med högst värde på F. 
Detta fortsätter man sedan med för p=2, 3, .. förutsatt att det högsta värdet på F inte 
överstiger ett visst gränsvärde FIN. 

Backward elimination 

Vid Backward elimination så börjar man med en modell med samtliga variabler inkluderade 
och eliminerar varje variabel i tur och ordning och beräknar därefter värdet på F. 
Man eliminerar den variabel som har lägst värde på F, detta håller på så länge värdet på F är 
mindre än något gränsvärde FOUT. 
 

Stepwise regression 

Med Forward selection och Backward elimination så finns det nackdelar, i Backward 
elimination så kan en variabel när den blivit eliminerad ej bli återinförd och med Forward 
selection så kan en variabel som blivit introducerad j bli eliminerad. 
Dessutom kan respektive metod ge olika resultat på samma dataset. 
Metoden Stepwise regression bygger på en algoritm som använder både Forward selection 
och Backward elimination. 
Metoden enligt följande: 
 

1) Man börjar med en tom modell och börjar med ett FS-steg som introducerar en 
variabel. 

 
2) Ett BE-steg följer sedan och eliminerar en variabel om dess F-värde är mindre än FOUT. 
 
Denna metod fortsätter tills inga nya variabler introduceras i FS-steget enligt ett visst 
gränsvärde FIN. 
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Hypotestest 

För att avgöra om vissa koefficienter till variablerna är positiva eller negativa så användes 
något som kallas hypotestest. 
Detta test går ut på att man antar att koefficienten måste vara mindre eller lika med noll 
(  ) eller större än noll (  ). 
Därefter konstrueras ett intervall för en viss konfidens (t.ex. 95 %) och sedan undersöks det 
om det är möjligt för koefficienten att anta negativa värden inom detta intervall. 
Om koefficienten inte gör detta så kan vi förkasta    med 95 % säkerhet, om den dock kan 
anta negativa värden inom detta intervall så kan vi på 95 % säkerhet inte förkasta   .  
Matematiskt ser uttrycket ut enligt följande: 
 

         
         

 

  
     

  (  )
  (   )     1.8 

Där    är en koefficient,    en den minstakvadratskattning av   ,   (  ) standardavvikelsen 
och  (   )   det kritiska t-värdet meden viss konfidens   och med   observationer och   

variabler för den aktuella modellen. 
 
När   beräknas så jämför man det mot det kritiska t-värdet  (   )  , om    (   )   så kan vi 

inte förkasta   , om dock    (   )   så förkastar vi   .  
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Definitoner 

Gränserna FIN och FOUT 

Innan man gör själva Stepwise regression så måste man definiera gränserna för FIN och FOUT. 
För att definiera gränserna så gjordes för var och en av årsdatablocken ett test i SPSS med 
stepwise regression för att se vika variabler som ingick vid vissa FIN. 
Notera att i detta fall används sannolikheten som gräns i stället, vilket innebär att istället för 
FIN så har vi PIN. 

PIN varierades från 0.5 till 0.1 och sedan jämna tiondelar tills alla variabler ingick, grönt står 
för att variabeln ingår och gult för att den inte gjorde det. 
Resultatet visas ned i tabellerna 1.1–1.3. 

PIN P=0.05 P=0.1 P=0.2 P=0.3 P=0.4 P=0.5 P=0.6 P=0.7 P=0.8 P=0.9 

Flerbostadshus                     

Småhus                     

Naturreservat (ha)                     

Kontant bruttolön                     

Restid SL                     

Avstånd till 
Stockholm                      

Nyanmälda platser                     

Invånare/km2                     

 
Tabell 1.1. Tabell över ingående variabler vid olika PIN  år 2008. 

PIN P=0.05 P=0.1 P=0.2 P=0.3 P=0.4 P=0.5 P=0.6 P=0.7 P=0.8 P=0.9 

Flerbostadshus                     

Småhus                     

Naturreservat (ha)                     

Kontant bruttolön                     

Restid SL                     

Avstånd till 
Stockholm                      

Nyanmälda platser                     

Invånare/km2                     

 

Tabell 1.2. Tabell över ingående variabler vid olika PIN år 2009. 
PIN P=0.05 P=0.1 P=0.2 P=0.3 P=0.4 P=0.5 P=0.6 P=0.7 P=0.8 P=0.9 

Flerbostadshus                     

Småhus                     

Skyddad natur (ha)                     

Kontant bruttolön                     

Restid SL                     

Avstånd till 
Stockholm                      

Nyanmälda platser                     

Invånare/km2                     

 
Tabell 1.2. Tabell över ingående variabler vid olika PIN år 2010. 
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Som det går att observera från tabellerna så är det vid PIN=0.6 då flest variabler ingår just vid 
det värdet. 
För FOUT (eller POUT som det blir i detta fall) så undersöks P-värdena för varje ingående 
variabel i modellen vid PIN=0.6. 
För att få liknande modeller så tas variabeln flerbostadshus bort från modell 2 och 3. 
 

Hypoteser 

Det var svårt att säga vilka förväntningar som fanns på variablerna, men genom att 
undersöka en tidigare undersökning av bostadsbyggandet i Stockholm (se referens 6) kunde 
det slås fast att bostadsbyggnadsvariablerna flerbostadshus och småhus borde ha positiva 
värden då majoriteten av dem hade detta i den undersökningen. 
 
Övriga variabler baserades på uppskattningar och antaganden om hur variablerna väger in 
när medelsvensken skall välja sin hemkommun. 
 
Baserat på detta kunde följande hypoteser slås fast. 
 

 Nära till naturområden, gärna skyddade från bebyggelse. 
 

 Om denna jobbar inom kommunen, gärna en hög bruttolön. 
 

 Kort pendlingstid förutsatt att denna person utnyttjar kollektivtrafiken.  
 

 Kort avstånd in till innerstan. 
 

 Om denna nu skall jobba inom kommunen så skal det gärna finns många jobb att 
välja mellan. 
 

 Gärna låg befolkningstäthet. 
 

Självklart går det att argumentera om hypoteserna är riktigt fast slagna utifrån 
uppskattningar och antaganden, men det är viktigt att slå fast vissa hypoteser och sedan 
utifrån dem resultat som ges av undersökningen fastslå om dessa stämmer eller inte. 
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Genomförande 
 
Först så samlades datan ihop från dem olika källorna och sammanställdes i datatabeller om 
år. 
 
Därefter användes programmet SPSS och metoden stepwise regression för att fastställa vilka 
variabler som skulle inkluderas i modellen. 
 
När variablerna fastställts så erhölls koefficienterna, ANOVA-tabellerna och 
standardavvikelserna för de tre modellerna för dem olika åren. 
 
Dessa tolkades och användes sedan för att göra dem så kallade hypotestesten för att 
fastställa om koefficienterna är positiva eller negativa. 
Dessutom användes MATLAB (se kod i bilaga 1.6) för att konstruera residualplottar för at 
undersöka huruvida variansen följer ett mönster eller inte. 
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Resultat 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,074535 ,025122   2,967 ,009 

småhus ,0000347 ,0000412 ,030 ,843 ,411 

skyddad 
natur (ha) 

,000000233 ,000000241 ,027 ,966 ,348 

kontant 
bruttolön 

-,000239 ,000101 -,080 -2,357 ,031 

Restid SL 
(min)  (2005-
2006) 

-,000326 ,000320 -,031 -1,019 ,322 

Avstånd till 
Stockholm 
(km) 

-,000460 ,000213 -,088 -2,161 ,045 

Nyanmälda 
platser 

,000002747 ,000000131 ,906 20,944 ,000 

Invånare/km2 ,00000391 ,00000253 ,063 1,544 ,141 

 

Model Summary 

 

 
Model R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

 

 

1 ,994 ,989 ,984 0,0096018352333 

 Tabell 1.4. Tabell över ingående variabler vid PIN=0.6 år 2008. 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,057083 ,024869   2,295 ,035 

småhus ,000115 ,0000577 ,061 1,987 ,063 

skyddad 
natur (ha) 

,000000288 ,000000220 ,034 1,310 ,208 

kontant 
bruttolön 

-,000213 ,000095 -,069 -2,251 ,038 

Restid SL 
(min)  (2005-
2006) 

-,000134 ,000296 -,013 -,452 ,657 

Avstånd till 
Stockholm 
(km) 

-,000464 ,000189 -,087 -2,458 ,025 

Nyanmälda 
platser 

,000004600 ,000000187 ,890 24,536 ,000 

Invånare/km2 ,00000485 ,00000230 ,080 2,113 ,050 

 

Model Summary 

 

 
Model R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

 

 

1 ,996 ,991 ,988 0,0085004279222 

 Tabell 1.5. Tabell över ingående variabler vid PIN=0.6 år 2009. 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,035934 ,019690   1,825 ,086 

småhus ,000111 ,0000279 ,094 3,991 ,001 

Skyddad 
natur (ha) 

,000000367 ,000000173 ,043 2,119 ,049 

kontant 
bruttolön 

-,000105 ,000076 -,035 -1,378 ,186 

Restid SL 
(min)  (2005-
2006) 

-,000178 ,000222 -,017 -,800 ,435 

Avstånd till 
Stockholm 
(km) 

-,000321 ,000157 -,060 -2,038 ,057 

Nyanmälda 
platser 

,000003422 ,000000102 ,883 33,441 ,000 

Invånare/km2 ,00000540 ,00000179 ,091 3,012 ,008 

 

Model Summary 

 

 
Model R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

 

 

1 ,997 ,995 ,993 0,0066427872278 

 Tabell 1.6. Tabell över ingående variabler vid PIN=0.6 år 2010. 
 
 

 
Figur 1.1. Plot med residualen som funktion av den förväntade responsen för 2008. 
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Figur 1.2. Plot med residualen som funktion av den förväntade responsen för 2009. 

 
 

 
Figur 1.3. Plot med residualen som funktion av den förväntade responsen för 2010. 
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Diskussion 

Koefficienterna 

 
Enligt resultatet i tabellerna 1.4–1.6 är signifikansen för varje variabel ej är över PIN vilket 
innebär att eftersom POUT > PIN så kommer ingen av dessa variabler att kunna uteslutas ur 
modellen, alltså behöver vi ingen gräns för POUT. 
 
 

Variabel Beteckning 2008 2009 2010 

Konstant 
 

,074535 ,057083 ,035934 

Småhus 
 

,0000347 ,000115 ,000111 

Skyddad natur (ha) 
 

,000000233 ,000000288 ,000000367 

Kontant bruttolön 
 

-,000239 -,000213 -,000105 

Restid SL 
 

-,000326 -,000134 -,000178 

Avstånd till Stockholm 
 

-,000460 -,000464 -,000321 

Nyanmälda platser 
 

,000002747 ,000004600 ,000003422 

Invånare/km2 
 

,00000391 ,00000485 ,00000540 

Tabell 1.7. Tabell över koefficienterna för varje årsdatablock. 
 

Det går av resultatet att observera att koefficienternas skiljer sig lite från varandra 
siffermässigt, men detta är pga. att inflyttningen och variabeldatan ej ser likadan ut från år 
till år. 
Trots detta går det att observera att samtliga variabler har samma tecken och att dem ligger 
i samma storleksklass. 
 
När det gäller småhus så går det att observera en positiv trend vilket stämmer överens med 
hypotesen, detta är det resultatet man kunde förvänta sig då folk lockas av att det byggs nya 
bostäder i kommuner. 
 
Elasticiteten för den skyddade naturen är även den positiv vilket kan tolkas som att 
tillgången till grönområden också är en faktor som påverkar folk när dem flyttar in I 
kommunen. Detta stämmer även bra med den hypotes som lades fram. 
 
Den kontanta bruttolönens koefficient är negativ vilket kan tyckas märkligt då hypotesen var 
att den skulle vara positiv, dock kan detta bero på att folk primärt kanske väljer att bosätta 
sig i en kommun och sedan pendla till arbetet I en annan varför lön inte är en store faktor i 
varför man väljer kommun. 
 
Restiden har också en negativ inverkan vilket även detta stämmer med den hypotes som 
lades fram att folk vill ha kort restid med kommunaltrafik. 
 
Avståndet till Stockholm har negativt tecknen vilket också stämmer överens med hypotesen 
som lades fram under förväntningar. 
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Nyanmälda platser tyder på en positiv trend viket innebär att fler arbetstillfällen gör 
kommunen mer attraktiv och detta stämmer också med hypotesen, dock som med 
bruttolönen så kan detta vara missvisande med folk som bor i en kommun och arbetar i en 
annan. 
 
När det gäller invånare per kvadratmeter så har denna en positiv trend vilket inte stämmer 
med hypotesen, anledningen till detta kan vara att avståndet in till Stockholm spelar en 
större roll än befolkningstätheten då enligt datan ju närmare Stockholm, desto högre 
befolkningstäthet. 
 
När det gäller hur koefficienterna skiljer sig från år till år så går det att observera att 
småhusens inverkan minskar samt att den skyddade naturen och befolkningstätheten ökar. 
Det är svårt att säga vad detta beror på annat än att kanske folk dras mer till kommuner med 
fler grönområden och att dem i så ökar i befolkningstäthet. 
Det finns några kommuner som har en hög andel skyddade grönområden samt hög 
befolkningstäthet.  
 
 
 

Hypotestest 

 
Ett test som gjordes var att undersöka tecken på koefficienterna i ett konfidensintervall för 
att se om det fanns en chans att dem kunde vara negativa. 
I hypotestestet så testades det om dem kunde vara mindre eller lika med noll, detta gjordes 
för alla koefficienter positiva som negativa. 
 
Med formel 1.8 så beräknades t-värdet för variablerna och dessa visas i följande tabell. 
Konfidensnivån som användes var 5 % och tvåsidigt intervall. 
 

Modell Modell 1 Modell 2 Modell 3  

Koefffcienter t 
H0 

förkastas 
t H0 

förkastas 
t H0 

förkastas 

tkrit 

   2,9669 Ja 2,2953 Ja 1,8250 Nej 2,101 

   0,8422 Nej 1,9931 Nej 3,9785 Ja 2,101 

   0,9668 Nej 1,3091 Nej 2,1214 Ja 2,101 

   -2,3663 Ja -2,2421 Ja -1,3816 Nej 2,101 

   -1,0188 Nej -0,4527 Nej -0,8018 Nej 2,101 

   -2,1596 Ja -2,4550 Ja -2.0446 Ja 2,101 

   20,9695 Ja 24,5989 Ja 33,5490 Ja 2,101 

   1,5455 Nej 2,1087 Ja 3,0168 Ja 2,101 

Tabell 1.8. Tabell över t-värden för koefficienterna, dem kritiska t-värdena, samt om H0 
förkastas. 

 
Resultatet som erhölls, säger att endast två koefficienter är opåverkade av tecknen i dem tre 
modellerna. 
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Det går också att observera att om högre konfidensnivå väljs (t.ex. 0.1 %) så kan man inte 
förkasta H0 för alla utom    i samtliga modeller. 
Detta tyder på att    helt klart är positivt. 
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Residualplottar 

 
I figur 1.1–1.3 samt i bilaga 1.3–1.5 så finns det en del residualplottar, dessa är residualen 
plottad mot den predikterade responsen, d.v.s. det värdet som räknas ut via modellen för 
koefficienterna och dem oberoende variablerna. 
 
Det som man söker efter i dessa plottar är om det finns något mönster i variansen på 
värdena för om det finns det så betyder detta att modellen inte är en bra modell. 
Detta eftersom antagandet för modellen för linjär regression är att både residualen och den 
beroende variabeln  är normalfördelade. 
 
Vid observation av plottarna så kan man konstatera att inget synligt mönster fram kommer, i 
vissa av dem så verkar det som om ett värde står ut. 
Detta värde är troligen Stockholms kommuns värde då detta ofta är större pga. att 
kommunen är större än genomsnittet. 
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Slutsatser 
Dem slutsatserna man kunde dra av denna undersökning är att det var svårt att erhålla 
något entydigt svar på hur mycket dessa variabler påverkade inflyttningen i realiteten. 
 
Undersökningen visade att i modellen så gör dem det och att man i dem flesta fall kunde 
bekräfta dem hypoteser och antaganden som gjordes med modellen. 
 
Men det fanns en del saker modellen inte tog hänsyn till och i vissa fall kan det till exempel 
vara mönster som är svåra att beskriva statistiskt. 
 
Dessutom saknades en del variabler i undersökningen som kanske kunde ha haft större 
influens än dem inkluderade variabeln. 
Exempel på sådana är mäklarpriset som uteslöts pga. svårigheter att få tillgång till 
materialet, även antalet skolor och vårdcentraler som även dem kan ha en påverkan på hur 
folk väljer kommun. 
 
Anledning till att dem två sistnämnda uteslöts berodde på svårigheten att göra dem 
relevanta då både skolor och vårdcentraler har olika kapacitet, ett bra mått på detta vore 
kanske att ha ett genomsnittsmått som antalet besökare på vårdcentraler totalt i kommunen 
dividerat på antalet vårdcentraler per kommun samt antal elever i kommunen delat på 
antalet skolor i kommunen. 
Då får man in bra vägningsmått som i framtiden kanske kan användas för en liknande 
undersökning. 
 
För att svara på frågan om det går att förklara varför just Upplands Väsby växt så mycket så 
kunde man utifrån resultatet från variablerna dra följande slutsatser. 
 

 Beläget nära Stockholm, vilket hade en stor inverkan enligt modellen. 
 

 Mycket skyddad natur för sin kommunstorlek. 
 

 Stor del nyanmälda jobb inom kommunen. 
 

En sak som inte togs hänsyn till heller gällande Upplands Väsby specifikt är tillgången till den 
internationella flygplatsen Arlanda, anledningen till att den inte undersöktes var att man inte 
kunde komma på någon bra metod för att undersöka detta. 
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Bilagor 

Bilaga 1.1  Tabell över T-statistic 
  PERCENTAGE POINTS OF THE T DISTRIBUTION 

 
Tail Probabilities 

One Tail   0.10    0.05    0.025   0.01    0.005   0.001  0.0005 

Two Tails  0.20    0.10    0.05    0.02    0.01    0.002  0.001 

-------+---------------------------------------------------------+----- 

 D   1 |   3.078   6.314  12.71   31.82   63.66  318.3   637     |   1 

 E   2 |   1.886   2.920   4.303   6.965   9.925  22.330  31.6   |   2 

 G   3 |   1.638   2.353   3.182   4.541   5.841  10.210  12.92  |   3 

 R   4 |   1.533   2.132   2.776   3.747   4.604   7.173   8.610 |   4 

 E   5 |   1.476   2.015   2.571   3.365   4.032   5.893   6.869 |   5 

 E   6 |   1.440   1.943   2.447   3.143   3.707   5.208   5.959 |   6 

 S   7 |   1.415   1.895   2.365   2.998   3.499   4.785   5.408 |   7 

     8 |   1.397   1.860   2.306   2.896   3.355   4.501   5.041 |   8 

 O   9 |   1.383   1.833   2.262   2.821   3.250   4.297   4.781 |   9 

 F  10 |   1.372   1.812   2.228   2.764   3.169   4.144   4.587 |  10 

    11 |   1.363   1.796   2.201   2.718   3.106   4.025   4.437 |  11 

 F  12 |   1.356   1.782   2.179   2.681   3.055   3.930   4.318 |  12 

 R  13 |   1.350   1.771   2.160   2.650   3.012   3.852   4.221 |  13 

 E  14 |   1.345   1.761   2.145   2.624   2.977   3.787   4.140 |  14 

 E  15 |   1.341   1.753   2.131   2.602   2.947   3.733   4.073 |  15 

 D  16 |   1.337   1.746   2.120   2.583   2.921   3.686   4.015 |  16 

 O  17 |   1.333   1.740   2.110   2.567   2.898   3.646   3.965 |  17 

 M  18 |   1.330   1.734   2.101   2.552   2.878   3.610   3.922 |  18 

    19 |   1.328   1.729   2.093   2.539   2.861   3.579   3.883 |  19 

    20 |   1.325   1.725   2.086   2.528   2.845   3.552   3.850 |  20 

    21 |   1.323   1.721   2.080   2.518   2.831   3.527   3.819 |  21 

    22 |   1.321   1.717   2.074   2.508   2.819   3.505   3.792 |  22 

    23 |   1.319   1.714   2.069   2.500   2.807   3.485   3.768 |  23 

    24 |   1.318   1.711   2.064   2.492   2.797   3.467   3.745 |  24 

    25 |   1.316   1.708   2.060   2.485   2.787   3.450   3.725 |  25 

    26 |   1.315   1.706   2.056   2.479   2.779   3.435   3.707 |  26 

    27 |   1.314   1.703   2.052   2.473   2.771   3.421   3.690 |  27 

    28 |   1.313   1.701   2.048   2.467   2.763   3.408   3.674 |  28 

    29 |   1.311   1.699   2.045   2.462   2.756   3.396   3.659 |  29 

    30 |   1.310   1.697   2.042   2.457   2.750   3.385   3.646 |  30 

    32 |   1.309   1.694   2.037   2.449   2.738   3.365   3.622 |  32 

    34 |   1.307   1.691   2.032   2.441   2.728   3.348   3.601 |  34 

    36 |   1.306   1.688   2.028   2.434   2.719   3.333   3.582 |  36 

    38 |   1.304   1.686   2.024   2.429   2.712   3.319   3.566 |  38 

    40 |   1.303   1.684   2.021   2.423   2.704   3.307   3.551 |  40 

    42 |   1.302   1.682   2.018   2.418   2.698   3.296   3.538 |  42 

    44 |   1.301   1.680   2.015   2.414   2.692   3.286   3.526 |  44 

    46 |   1.300   1.679   2.013   2.410   2.687   3.277   3.515 |  46 

    48 |   1.299   1.677   2.011   2.407   2.682   3.269   3.505 |  48 

    50 |   1.299   1.676   2.009   2.403   2.678   3.261   3.496 |  50 

    55 |   1.297   1.673   2.004   2.396   2.668   3.245   3.476 |  55 

    60 |   1.296   1.671   2.000   2.390   2.660   3.232   3.460 |  60 

    65 |   1.295   1.669   1.997   2.385   2.654   3.220   3.447 |  65 

    70 |   1.294   1.667   1.994   2.381   2.648   3.211   3.435 |  70 

    80 |   1.292   1.664   1.990   2.374   2.639   3.195   3.416 |  80 

   100 |   1.290   1.660   1.984   2.364   2.626   3.174   3.390 | 100 

   150 |   1.287   1.655   1.976   2.351   2.609   3.145   3.357 | 150 

   200 |   1.286   1.653   1.972   2.345   2.601   3.131   3.340 | 200 

-------+---------------------------------------------------------+----- 

Two Tails  0.20    0.10    0.05    0.02    0.01    0.002  0.001 

One Tail   0.10    0.05    0.025   0.01    0.005   0.001  0.0005 

Tail Probabilities  
Länk: http://www.math.unb.ca/~knight/utility/t-table.htm 
Senast hämtad: 2012-05-28 

http://www.math.unb.ca/~knight/utility/t-table.htm
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Bilaga 1.2  Tabeller över variabeldata 
 

 
Figur 1.2.1. Tabell över datan 200812. 

                                                      
1
 För variabeln Avståndet till Stockholm och observationen Stockholm så är denna lika med noll då det är utifrån denna ort som avståndet 

definieras. 
2 För variabeln Restid SL (2005-2006) och observationen Stockholm så är värdet ett medelvärde då kommunen var uppdelad i tre delar. 
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Figur 1.2.2. Tabell över datan 2009. 
  



24 
 

 
 

Figur 1.2.3. Tabell över datan 2010. 
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Bilaga 1.3  Residualplottar för enskilda variabler 2008 

 
Figur 1.3.1. Plot med residualen som funktion av variablen småhus. 
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Figur 1.3.2. Plot med residualen som funktion av variablen skyddad natur. 

 
Figur 1.3.3. Plot med residualen som funktion av variablen kontant bruttolön. 
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Figur 1.3.4. Plot med residualen som funktion av variablen restid. 

 
Figur 1.3.5. Plot med residualen som funktion av variablen avstånd till stockholm. 
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Figur 1.3.6. Plot med residualen som funktion av variablen nyanmälda platser. 

 
Figur 1.3.7. Plot med residualen som funktion av variablen invånare/km2. 
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Bilaga 1.4  Residualplottar för enskilda variabler 2009 

 
Figur 1.4.1. Plot med residualen som funktion av variablen småhus. 

 
Figur 1.4.2. Plot med residualen som funktion av variablen skyddad natur. 
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Figur 1.4.3. Plot med residualen som funktion av variablen kontant bruttolön. 

 
Figur 1.4.4. Plot med residualen som funktion av variablen restid. 
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Figur 1.4.5. Plot med residualen som funktion av variablen avstånd till stockholm. 

 
Figur 1.4.6. Plot med residualen som funktion av variablen nyanmälda platser. 
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Figur 1.4.7. Plot med residualen som funktion av variablen invånare/km2. 
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Bilaga 1.5  Residualplottar för enskilda variabler 2010 

 
Figur 1.5.1. Plot med residualen som funktion av variablen småhus. 

 
Figur 1.5.2. Plot med residualen som funktion av variablen skyddad natur. 
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Figur 1.5.3. Plot med residualen som funktion av variablen kontant bruttolön. 

 
Figur 1.5.4. Plot med residualen som funktion av variablen restid. 
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Figur 1.5.5. Plot med residualen som funktion av variablen avstånd till stockholm. 

 
Figur 1.5.6. Plot med residualen som funktion av variablen nyanmälda platser. 
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Figur 1.5.7. Plot med residualen som funktion av variablen invånare/km2. 
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Bilaga 1.6  Exempel MATLAB-kod för beräkning av residualer 

 
%2012-05-28 

%Fredrik Arbegard 

%SA1015x 

  

clear all 

close all 

clc 

format long 

  

A = xlsread('2008.xlsx'); %Loading Excel file 

Y = A(:,1); %Assigning first row as dependent variable 

X1 = A(:,2:8); %Asigning the independet variables 

one1 = ones(25); %Creating a matrix with ones  

one = one1(:,1); %Creating a column vector with ones 

X = [one X1]; %Constructing the X-matrix 

  

b = inv(X'*X)*X'*Y; %Calculating the coeffcients 

  

Yhat = X*b; %Calcuating Yhat - the caulculated Y 

  

e = Y - Yhat; %Caulculating the residual 

  

%Plotting the results 

figure(1) 

axis([-0.025 0.025 0 0.5]) 

scatter(Yhat, e) 

Title('Residual plots') 

ylabel('Residual e') 

xlabel('Yhat') 

  

figure(2) 

%axis([-0.025 0.025 0 0.5]) 

scatter(X(:,2)*b(2), e) 

Title('Residual plots') 

ylabel('Residual e') 

xlabel('Småhus') 

  

figure(3) 

%axis([-0.025 0.025 0 0.5]) 

scatter(X(:,3)*b(3), e) 

Title('Residual plots') 

ylabel('Residual e') 

xlabel('Skyddad natur') 

  

figure(4) 

%axis([-0.025 0.025 0 0.5]) 

scatter(X(:,4)*b(4), e) 

Title('Residual plots') 

ylabel('Residual e') 

xlabel('Kontant bruttolön') 
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figure(5) 

%axis([-0.025 0.025 0 0.5]) 

scatter(X(:,5)*b(5), e) 

Title('Residual plots') 

ylabel('Residual e') 

xlabel('Restid') 

  

figure(6) 

axis([-0.025 0.025 0 0.5]) 

scatter(X(:,6)*b(6), e) 

Title('Residual plots') 

ylabel('Residual e') 

xlabel('Avstånd till Stockholm') 

  

figure(7) 

%axis([-0.025 0.025 0 0.5]) 

scatter(X(:,7)*b(7), e) 

Title('Residual plots') 

ylabel('Residual e') 

xlabel('Nyanmälda platser') 

  

figure(8) 

%axis([-0.025 0.025 0 0.5]) 

scatter(X(:,8)*b(8), e) 

Title('Residual plots') 

ylabel('Residual e') 

xlabel('Invånare/km2') 

 
 
 
 
 
 
 
 


