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Abstract:  
This paper documents macro-economic change in Swedish regional labor 
markets during the last great recession (2008). This is made by using Swedish 
macro-data and analyzing employment flows over the period 2003-2013. The 
findings point to the fact that there is great disparity in the geography both 
when it comes to how the regions resist crises and recoup in the aftermath 
(Resilience) and how the crisis effect the labor market and its momentum in 
the recovery phase (polarization). The findings indicate that the 2008 financial 
crisis affected the Swedish regional labor market in a polarized development. 
Regions that showed patterns of this behavior before the recession managed to 
go through the crisis and recoup well, whereas the regions that didn’t show a 
polarized pattern before 2008 had a much harder time recuperating after the 
crises. With these findings we can generate a more sophisticated knowledge 
how regional economies can resist and recoup after financial recessions and 
use this to reduce the impact of future recessions.  
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1. Inledning: 
Ekonomiska kriser har varit ett återkommande fenomen i den globala 
ekonomin sedan den stora depressionen på 30-talet. I modern tid har dock 
tidsintervallet mellan kriserna blivit mindre. Exempel på detta är oljekrisen 
1973, börskrisen i USA på 80-talet, den svenska finanskrisen 1990–1994, 
finanskrisen i Asien 1997–1998, IT-kraschen tidigt 00-tal m.fl. Dessa är kriser 
som från 1970-talet bidragit till stora konjunktursvängningar i den globala och 
nationella ekonomin (Finanshistoria, 2010). Det har tidigare observerats hur 
finansiella kriser på ett eller annat sätt satt samhället ur balans, där lösningen 
inte sällan varit att staten aktivt räddar finanskapitalet med skattemedel och 
garantier (Ehrenberg & Ljunggren, 2011). Under 2000-talet föll 
världsekonomin åter, som en följd av att flera stora amerikanska banker gick i 
konkurs. Den globala finanskrisen 2008 har beskrivits som den djupaste 
recessionen sedan 30-talets finanskris. För Sverige resulterade detta i många 
varslande företag och ökad arbetslöshet (SCB, 2014).  
 
Sveriges ekonomi har under en tid präglats av omställningar, på nationell såväl 
som regional och lokal nivå. Strukturomvandlingen på den svenska 
arbetsmarknaden vittnar om vad litteraturen beskriver är signifikant för ett 
modernt post-industriellt samhälle som färgats av globalisering och 
rationaliseringar (Åberg, 2015). Strukturomvandlingen har i stora drag 
inneburit en omställning från varutillverknings- till kunskapsekonomi 
(Boschma & Frenken, 2006). På regional nivå har det visats att vissa regioner 
klarat dessa omställningar bättre än andra. Tidigare studier har visat att 
tillverkningsindustrin varit speciellt känslig, vilket i flera av fallen resulterat i 
större nedskärningar och nedläggningar (Acemoglu, 2002; Frey & Osborne, 
2013; Eriksson & Hane-Weijman, 2017) m.fl. Den bevittnade nedgången av 
medelinkomstjobb inom tillverkning har i många fall vägts upp med tillväxt av 
låginkomstjobb i servicesektorn. Tillverkningsindustrin är dock inte ensam att 
bevittna denna utveckling, flera studier visar på att en stor del av 
medelinkomstsektorn är påverkad av rationalisering (Fölster, 2014). 
 
Sedan millennieskiftet har andelen höglönejobb tillsammans med låglönejobb 
ökat, samtidigt som andelen medelinkomstjobb minskat, och har i vissa 
regioner i princip försvunnit (Åberg, 2015). I denna utveckling har 
arbetsmarknadens beståndsdelar pressats ut i marginalerna i polariserande 
riktning. Tidigare studier har undersökt rationaliseringens effekter på regionala 
arbetsmarknader men även polarisering. Den föreliggande studien ämnar 
undersöka hur finanskrisen 2008 påverkade sammansättningen av 
arbetsmarknaden på regional nivå. Det råder ingen brist på studier som berör 
arbetsmarknadens känslighet vid konjunktursvängningar, däremot analyserar 
även denna studie om den faktiska krisen kan resultera i en ökad polarisering. 
Någonting som ingen tidigare studie gjort. För att förstå de regionala effekterna 
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av finanskrisen 2008 studeras arbetsmarknadens förändringar under en 
femårsperiod innan samt efter krisens kulmen 2008.  
 
Ökad förståelse inom ämnet kan bidra till hur vi i framtiden kan minska 
negativa effekter av ekonomiska kriser. Samt genom att belysa regionala 
skillnader i ekonomin bidra med underlag till en bredare politisk debatt. 
 

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att med hjälp av deskriptiv statistik undersöka hur 
finanskrisen 2008 påverkade arbetsmarknadens sammansättning på regional 
nivå. Ökad kunskap inom ämnet kan bidra med förståelse hur 
sammansättningar i den regionala ekonomin påverkar hur regioner utvecklas 
under och efter finansiella kriser. Detta kommer undersökas med följande 
frågeställningar: 
 
2.1 Frågeställningar 
1. Påverkades olika regioner olika mycket av finanskrisen 2008? 
 
2. Varierar återhämtningen efter finanskrisen 2008 regionalt? 
 
3. Finns det några tecken på att finanskrisen 2008 påverkat utvecklingen i 
polariserande riktning? 
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3. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 
Det är vedertaget att finansiella kriser kan ha stora effekter på regionala 
ekonomier. Lågkonjunktur kan sätta regioner i obalans, där företag letar nya 
marknader och rationaliseringar för att försäkra produktionen och möjligheten 
att fortsatt leverera en vara, vilket för stunden kan påverka den regionala 
arbetsmarknaden (Eriksson, Henning, & Otto, 2016). I en studie av Frey och 
Osborne  (2013) beräknades arbetsmomenten i 72 yrken på den amerikanska 
arbetsmarknaden i relation till utvecklingen av robot- och 
automatiseringssystem, där de fann att 47 % av dagens jobb i framtiden skulle 
kunna ersättas av ny innovativ teknik. I en studie av Fölster (2014) beräknas 
den svenska arbetsmarknaden med hjälp av Frey och Osbornes 
rationaliseringsindex, där Fölster fann att den svenska arbetsmarknaden är än 
mer känslig för digitalisering och att 53 % av dagens anställda kommer att 
kunna ersättas av ny teknik inom en 20-årsperiod. Fölsters resonemang styrks 
av bland annat Åberg (2015), som i en studie från 2015 mäter 
jobbstrukturförändringen på svenska arbetsmarknaden, där han inte finner 
några tecken på att industrins produktivitetsutveckling skulle mattas av eller 
att rationaliseringens framfart avta. Den observerade utvecklingen talar för att 
den svenska arbetsmarknaden genomgår en strukturomvandling där den nya 
tekniken bidragit med förutsättningar för företag att uppnå högre produktivitet 
genom rationalisering och omlokalisering, där exempelvis svenska industrier 
söker sig bortom rikets gränser för billigare arbetskraft, billigare 
produktionskostnader och en närhet till den globala marknaden (Blinder, 2006; 
SVT, 2007).  
 
Den observerade utvecklingen på arbetsmarknaden har i litteraturen i 
kombinationen med globalisering beskrivits som Skill Biased Technical 
Change (SBTC), och betyder att rutinjobb med låga eller obefintliga 
anställningskrav rationaliseras bort med hjälp av ny teknik. Denna process 
skapar i sig nya arbetstillfällen i andra änden av arbetsmarknaden i form av 
arbeten med höga anställningskrav, dels för att operera den nya tekniken, men 
även för att utveckla den (Acemoglu, 2002). I en studie av Eriksson och Hane-
Weijman (2017) har jobbskapandets geografiska mönster i Sverige studerats, 
där de visar på att 250 000 jobb inom tillverkningsindustrin rationaliserats bort 
eller omlokaliserats sedan 1990-talet, samt att det råder regional obalans 
gällande var, rent geografiskt, jobb skapas. Detta resonemang styrks av 
Boschman och Frenken (2006) som menar att utvecklade ekonomier står inför 
(och i många fall bevittnar) en makroekonomisk övergång från tillverkning- 
till kunskapsekonomi. 
 
Enligt SBTC-teorin finns två parametrar huruvida jobb är i riskzonen för 
rationalisering. Dessa parametrar påverkar jobbens utfall på en arbetsmarknad 
i förändring (Åberg, 2015). Åberg menar att det är viktigt att se till huruvida 
jobben är rutinbetonade eller ej med också om jobben är av kognitiv- eller 
manuell karaktär. I detta fall är ’Icke rutinbetonade kognitiva jobb’ ofta 
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utbildningskrävande (läkare, ingenjörer etc.) och mindre känsliga för 
teknologisk utveckling. Det finns tecken som visar på att ’icke rutinbetonade 
kognitiva jobb’ snarare stärks av den nya tekniken, och således gynnas på 
arbetsmarknaden. Samtidigt som rutinbaserade jobb, oberoende dess kognitiva 
eller manuella riktning, är lätta att automatisera och ersättas av maskiner, 
oberoende vilken kvalifikationsgrad arbetet innehar. Arbeten som däremot är 
av ’Icke-rutinbetonad manuell’ karaktär, såsom jobb inom detaljhandel, 
service, restaurang och turism är i stor utsträckning beroende av närkontakt 
mellan arbetare och konsumenten och påverkas enligt Åberg (2015) varken av 
globalisering- eller rationaliseringskrafter. Även då dessa mönster visat sig 
varit sammanhängande med utveckling av ny teknik poängterar Åberg (2015) 
att ny teknik inte kan ses som ensamt motiv för ekonomisk omvandling och 
skapandet och förstörandet av jobb (Åberg, 2015). Exempelvis kan globala 
kriser även påverka dessa mönster, någonting som denna studie ämnar 
undersöka.  
 
Vi vet att globala kriser också påverkar lokala och regionala ekonomier. Det 
är därför av relevans att inte endast undersöka krisens påverkan på det 
nationella planet, då det kan finnas stora regionala skillnader. En term för 
motståndskraft som på senare år blivit alltmer använd inom den 
ekonomgeografiska forskningen är resiliens, som i sig ämnar att förklara ett 
ekosystems förmåga att på ett elastiskt sätt återta form efter turbulens. I det här 
fallet består ekosystemet av den regionala ekonomin och där termen används 
för att förklara ekonomins förmåga att återhämta sig efter kris (turbulens). 
Resiliens kan studeras på olika sätt, exempelvis genom att följa 
anställningsflöden (Christopherson, Michie, & Tyler, 2010; Eriksson & Hane-
Weijman, 2017). Eller som Martin och Sunley (2015) nämner, utveckling av 
regional BNP per capita eller produktivitet. Denna studie går i linje med 
(Christopherson, Michie, & Tyler, 2010; Eriksson & Hane-Weijman, 2017) 
och studerar den regionala resiliensen genom anställningsflöden.  
 
Redan 2002 argumenterade Reggiani et al (2002) i en studie kring resiliens på 
den västtyska arbetsmarknaden för att resiliens bör ha en mer central plats i 
forskningen kring den rumsliga ekonomins aktörer. Även Martin (2011)  
belyser termens relevans i sin studie om ekonomiska kriser på regional nivå. 
Forskningen kring resiliens har traditionellt sett kretsat kring förmågan att stå 
emot en kris, men på senare år har även vikten av återhämtningen efter krisen 
vägts in, någonting som Martin (2011) belyser, samtidigt som han riktar kritik 
till den tidigare forskningen kring resiliens där det rumsliga perspektivet varit 
underrepresenterat. Pike et al (2016) diskuterar hur en avreglerad marknad 
bidrar till geografiska skillnader när det kommer till ekonomin, och hur dessa 
skillnader framförallt blir synliga vid en kris och diskuterar kring vad regional 
tillväxt innebär, och för vem det är bra för. Även om återhämtningsfasen numer 
är centralt i studier om resiliens, betyder det dock inte per definition att de 
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förändringar som sker under återhämtningsfasen studeras, någonting som 
denna studie ämnar bidra med.  
 
I en studie av Eriksson och Hane-Weijman (2017) undersöks svenska regioners 
resiliens genom att följa anställningsflöden. Studien sträcker sig från 1990 till 
2010, med några påfallande resultat som bland annat visar på att det endast är 
Sveriges tre största städer som återhämtar under studiens tid. Vidare visar 
Eriksson och Hane-Weijman (2017) att det finns stora regionala skillnader 
gällande resiliens och återhämtning samt att resiliensen är starkt kopplat till 
hur regionen klarade föregående kris. Regional resiliens har på senare år 
utvecklats till att vara en populär term inom den svenska politiken, och 
återfinns bland annat i Stockholm läns landsting regionala utvecklingsplan 
(RUFS), där det uttrycks att ”regional resiliens ska beaktas och interageras i de 
övergripande strategierna såväl som i relevanta ämnesområden” (Stockholms 
Läns Landssting, 2016, s. 19) 
 
Föregående finansiella kriser har inte sällan resulterat i snabba förändringar på 
arbetsmarknaden. Korpi och Thålin (2011) beskriver hur den svenska 
arbetsmarknaden bevittnat en kraftig ökning av högkvalificerade jobb och 
nedgång av lågkvalificerade jobb mellan 1974 och 2000, en utveckling som 
uppdagats efter oljekrisen 1973 och den globala recession som kom därefter. 
En bild som även Åberg (2004) speglar i sin studie av den svenska 
arbetsmarknadens utveckling mellan 1977 och 2001. Martin (2011) beskriver 
hur ekonomier som drabbas av kriser generellt har svårt att återhämta sig när 
det kommer till sysselsättning, medan löneutveckling tenderar att ha lättare att 
återhämta sig.   
 
Nedläggningar och neddragningar behöver däremot inte per automatik betyda 
en nedgradering av ekonomin, det kan i vissa fall innebära utrymme för nya 
innovativa verksamheter att växa. I en studie av Eriksson och Henning (2018) 
studeras sambandet mellan nedläggning och neddragningar i Sverige, och hur 
dessa påverkar den regionala ekonomin, där de finner att Sverige trots under 
starkt omvandlingstryck, generellt sett klarat de senaste kriserna bra, samt att 
återhämtningsförmågan vid nedläggningar och neddragningar av industrier är 
bra. Eriksson och Henning (2018) menar att Sverige generellt klarat 
strukturomvandlingen bra på grund av att nedgången av tillverkningsjobb i 
medelinkomstklassen i viss mån ersatts av servicejobb i låginkomstklassen, 
samt att cirka 80 % av den friställda arbetskraften återvänt till arbete inom ett 
år. Vidare menar Eriksson och Henning att trots den totala sysselsättningen 
blivit bättre i Sverige, är det viktigt att studera hela händelseförloppet, dels att 
se till vilka typer av jobb som skapas men också vart i geografin de skapas 
(Eriksson & Henning, 2018).   
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I studier om arbetsmarknadens utveckling har den bevittnade ökningen av jobb 
med hög kvalifikationsgrad samt nedgången av jobb med låg 
kvalifikationsgrad diskuterats under termen polarisering.  De som tidigare 
studerat och beskrivit SBTC som en form av uppgradering av 
arbetsmarknadens har i senare tid uppmärksammat polariseringens effekter. 
Fenomenet är relativt nytt inom den ekonomgeografiska forskningen där 
Wright och Dwyer (2003) genom sin studie om den amerikanska 
arbetsmarknadens utveckling mellan 1960 och 1990 kunde utläsa en 
asymmetrisk utveckling i polariserande riktning och var tidig att uppdaga 
fenomenet. Även Autor et al (2006) och (2013) finner hur den amerikanska 
arbetsmarknaden utvecklats i polariserande riktning från 80-talet. Sassen 
(2002) beskriver i sin studie hur tillväxten av låglönejobb i större städer i viss 
mån drivs av tillväxten av den rika höglönesektorn och deras efterfrågan på 
service och tjänster. Med andra ord menar Sassen (2002) att polariseringen 
förväntas vara tydligare i större städer. För studier på den europeiska 
arbetsmarknaden har Goos och Manning (2007) funnit tecken på polarisering 
på arbetsmarknaden i Storbritannien. För den svenska arbetsmarknaden finner 
Åberg (2015) (2016) hur strukturomvandlingen efter millennieskiftet påverkat 
utvecklingen i polariserande riktning, från att dessförinnan präglats av 
uppgradering, och att drivkrafterna bakom strukturomvandlingen i form av 
industrins tillbakagång verkar vara densamma som i andra utvecklade 
ekonomier (Åberg, 2015). 
 
3.1 Centrala begrepp 
Polarisering används i den här studien för att förklara arbetsmarknadens 
utveckling på så vis att den delas in i tre sektorer som definieras av 
inkomstnivåer (hög-, medel- och låginkomst) baserat på en definition som 
belyses vidare i metoden. En polariserande utveckling definieras genom att 
hög- och låginkomstsektorn ökar i relativt liknande takt medan 
medelinkomstsektorn inte utvecklas lika starkt. 
 
Resiliens definieras och används för att förklara en regions motståndskraft vid 
finanskrisen 2008 samt utveckling i återhämtningsfasen, det vill säga vilka 
inkomstkategorier minskar vid krisen och vilka ökar. Den traditionellt 
inriktade forskningen kring resiliens undersökt begreppet ex via förändringar 
av regional BNP per capita (Martin & Sunley, 2015). Då denna studie ämnar 
förklara skillnader i geografin tar studien ett steg från den ekonomiska 
forskningstraditionen och istället förhåller sig till andra framstående 
geografiska forskare som Christopherson, Michie, & Tyler (2010) och 
Eriksson & Hane-Weijman (2017) m.fl. och följer anställningsflöden på 
regional nivå, och hur detta påverkades av finanskrisen 2008. 
 
Tillväxt används för att förklara en ökad andel av ex. en inkomstklass. Det är 
dock viktigt att poängtera att det inte handlar om ekonomisk tillväxt i denna 
studie, och att begreppet endast används för att ex. förklara en ökad proportion. 
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4. Metod 
4.1 Datainsamling och begränsning 
Denna kvantitativa studie är baserad på sekundärdata från SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) och SCB (Statistiska centralbyrån). I rapporten kan 
förkortningar för kommungrupper användas (se Tabell 1), då platsbrist i 
resultatets figurer och tabeller råder. I rapporten benämns årtal räknat från 
finanskrisens kulm (2008), där studiens startår 2003=t-5 och kulmen = t0 samt 
5 år efter kulmen = t5. Åren där emellan beräknas genom antal år från t0. 
Nedan följer beskrivning av datat, samt hur det är bearbetat. 

 
4.1.1 Kommungruppsindelning 
I kommungruppsindelningen har Sveriges 290 kommuner blivit indelade i tre 
huvudkategorier och nio underkategorier. Figuren nedan (Figur 1) beskriver 
kommungruppsindelningens sammansättning och definition. Kartan beskriver 
hur SKL:s kommungruppsindelning ser ut när den appliceras på Sveriges 290 
kommuner. De mönster som går att utläsa i denna figur är bl.a. hur täta kluster 
av olika kommungrupper avtar i syd-nordlig riktning, även hur Norrlands 
inland samt skogslänen i det stora hela utgörs av landsbygdskommuner, och 
hur detta stråk sträcker sig från norr om västkusten och sedan i sydväst-
nordostlig riktning genom hela landet, med undantag för storsjöbygden, 
norrlandskusten och Kiruna. Stockholm, Göteborg och Malmö utgör 
kommungruppen storstäder och intill dem finns dess kranskommuner. 
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Figur 1. Karta över SKL:s kommungruppsindelning (SKL, 2017) Egna bearbetningar. 

Indelningen är baserad på kriterier som tätortens befolkningsstorlek, närhet till 
större tätorter och pendlingsmönster (SKL, 2017). I huvudkategorin Storstäder 
och Storstadsnära kommuner återfinns landets tre största städer, Stockholm, 
Göteborg och Malmö i kommungrupp A1. Kommungrupp A2 utgörs av 
kranskommuner till A1. Datat har vidare liknande struktur, d.v.s., 
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kommungruppens första kategori (A1, B3 och C6) utgörs av större tätorter i 
sammanhanget, medan underkategorier består av kranskommuner av viss 
storlek med visst pendlingsmönster till eller från övriga kommungrupper. 
Kommungruppsindelningen är en grov generalisering av den svenska 
geografin och ekonomin, det finns därför anledning att ställa sig kritisk till det 
faktiska resultatet, då som Eriksson och Henning  (2018) nämnt, döljer 
sammanslagna siffror stora varianser i geografin. Vi skulle således med en 
annan geografisk indelning, eller genom stickprov av enskilda kommuner med 
stor sannolikhet observera ett annat resultat än det vad denna analys bidrar 
med. Däremot är SKL:s kommungruppsindelning en vedertagen indelning som 
är skapad med stor precision och syftar att underlätta just statistiska 
jämförelser mellan regioner (SKL, 2017), således lämpar sig indelningen väl i 
denna studie.  
 
SKL:s kommungruppsindelning ligger som geografisk- och ekonomisk grund 
för denna studie, det vill säga, arbetsmarknadens är indelad och dess 
förändring är mätt utifrån dessa regioner samt att indelningens geografiska 
mönster används för att förklara eventuella skillnader i geografin. 
 
4.1.2 SSYK (Standard för svensk yrkesklassificering) 
Yrkesdata från SCB (SSYK) har använts för att analysera hur de regionala 
arbetsmarknadernas sammansättning påverkades av finanskrisen 2008. SSYK 
baserar sig på den alltmer internationellt erkända ISCO-klassificeringen 
(International Standard Classification of Occupation) (SCB, 2018a) och har 
använts för liknande studier på internationella arbetsmarknader. I studien har 
SSYK-data som berör dagsbefolkningen använts, då arbetsställets geografiska 
läge (Var människor jobbar och var jobben förändras) är det relevanta värdet 
och inte vart människor bor. Data för nattbefolkningen skulle däremot vara 
relevant i framtida studier och kan exempelvis möjliggöra studier som 
undersöker hur ekonomiska kriser påverkar pendlingsflöden och 
arbetskraftens rörlighet. SSYK-datat mäter yrken eller arbetsuppgifter på 
individnivå och har gjort det möjligt för att i denna studie undersöka 
polariseringens geografi samt regioners resiliens (SCB, 2018a). Populationen 
för denna studie är alla individer som någon gång under 2003–2013 var 16–64 
år gammal och förvärvsarbetade i Sverige (SCB, 2012a).  
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SSYK-datat är konstruerat på tresiffersnivå där varje siffra indikerar en typ av 
detaljnivå. Datat har dock genom omkodning från tre- till ensiffersnivå 
generaliserats. Se exempel på omkodning nedan (Figur 2). Omkodningen 
gjordes genom automatisering i MATLAB, som särskilt lämpar sig för att 
hantera stora mängder data.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Datat är kodat från 112 till 9 yrkeskategorier på aggregerad nivå. 
Arbetsmarknadens yrkeskategorier definieras i denna studie utifrån dessa 9 
kategorier (Tabell 1) Dock har ”yrke okänd” och ”militärer” uteslutits ur datat, 
då dessa kategorier enligt S. Lövgren, statistiker på SCB (personlig 
kommunikation 3 april 2018), är svåra att definiera. Tabellen nedan beskriver 
hur yrkena är definierade.  
 
Sammanslagningen av yrken är baserat på vissa kvalifikationsnivåer (skill 
level). I tabellen (tabell 1) beskrivs hur yrkeskategori 1 inte har någon 
kvalifikationsnivå, detta på grund av att kvalifikationsnivåer för dessa yrken är 
svåra att definiera. Andra yrkeskategorin innehar högsta kvalifikationsnivå (4), 
vilket kräver högre akademisk utbildning (över 3 år) och med akademisk 
examen medan kortare akademisk utbildning menas med högst 3år. 
Yrkeskategori fyra till åtta (4–8) kräver normalt gymnasiekompetens. Lägst 
nivå har yrkeskategori nio som normalt inte har några krav på utbildning.  
  

Kvalifikationsnivå
1 Ledningsarbete -
2 Arbete som kräven teoretisk högksolekompetens 4:e
3 Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 3:e
4 Kontors- och kundservicearbete 2:a
5 Service-, omsorgs- och föräsljningsarbete 2:a
6 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2:a
7 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 2:a
8 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m 2:a
9 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 1:a

Yrkesområde

Figur 2. Omkodning från tre- till ensiffersnivå av yrkeskategori 1, ledningsarbete. Egna bearbetningar. 

Tabell 1. Yrkeskategori och kvalifikationsnivå (SCB, 2018a) 
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4.2 Tillvägagångssätt 
För att undersöka polariseringens geografi har datat som presenterades i 
föregående kapitel analyserats på sätt som vidare presenteras i resultatet. Först 
skapades en översiktskarta i ArcGIS för att synliggöra den rumsliga 
fördelningen av regionsindelningen inom Sverige.  
 
Därefter skapades två indexerade figurer (Figur tre & fyra) i 
statistikprogrammet Stata, dessa beskriver arbetsmarknadens löneutveckling 
samt utveckling av jobb. Syftet med indexeringen är att alla regioners 
utveckling ska vara jämförbara mellan varandra, därav har värdet i t-5 
normaliserats (𝑡 − 5 = 100). Den årliga utvecklingen relaterar sedan till 
ingångsvärdet i t-5, således indikerar grafen den årliga skillnaden från t-5. 
Dock är det viktigt att poängtera att dessa figurer endast redovisar utveckling 
och inte skillnad mellan regionerna, då figuren i absoluta tal döljer stora 
variationer. Vi kan med andra ord bara jämföra regionerna i vilken utveckling 
de gjort, vilket redovisas i linjens lutning mellan åren. Det är sedan tidigare 
allmänt känt hur regionala ekonomier ställs på prov under kriser, därmed 
undersöks den svenska arbetsmarknaden och hur den påverkades av 
finanskrisen 2008. För att beskriva utvecklingen över tid har studien 
begränsats genom att studera förändringen över ett tidsspann på fem år före 
krisen (2003–2008) och från krisen samt fem år framåt (2008–2013), detta på 
grund av att SSYK-datat som använts i denna studie sträcker sig från 2001 till 
2013. Givetvis skulle det vara intressant att studera dessa mönster över ett 
större tidsspann likt Eriksson & Hane-Weijman (2017), Martin (2011), Korpi 
& Thålin (2011)  och Åberg (2004) m.fl. Dock skulle det innebära ytterligare 
datahantering, samt omkodning mellan det olika SSYK-publikationerna, vilket 
uteslöts i ett tidigt stadie av studien på grund av tidsbrist. Studiens tidsspann 
gör det dock möjligt att studera krisens effekter väl, samt med kompletterande 
litteratur (se Tidigare forskning) kan vidare förståelse för arbetsmarknadens 
historiska utveckling förvärvas. 
 
För att sedan analysera hur de regionala arbetsmarknadernas sammansättning 
utvecklats över tid skapades en figur (Figur 5) med yrkeskategorier baserat på 
det aggregerade SSYK-data. Valet av stapeldiagram motiveras genom att det 
på ett överskådligt sätt är möjligt att urskilja hur de olika regionerna utvecklats 
i relation till varandra. Tre staplar skapades för varje region. Figurens första 
stapel indikerar den totala arbetsmarknaden i regionen, samt dess 
sammansättning av yrkeskategorier i t-5, den andra stapeln indikerar 
sammansättning i t0 och den sista stapeln indikerar sammansättningen i t5. 
Med denna indelning visar figuren tre tidsmässiga neddyk. En förutsättning för 
att visa utvecklingen på detta sätt var att beräkna totalen för varje region och 
år (alla yrkeskategorier), därefter har varje yrkeskategori dividerats med 
totalen, resultatet blir ett snitt av totala arbetsmarknaden i yrkesklasser. Det är 
dessa relativa värden som presenteras i figuren. Kategorin Riket är beräknad 
genom att addera värden för alla regioner samt dividera med antal regioner, 
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således får vi ett snitt av alla regioner. För denna figur är det viktigt att 
poängtera att arbetsmarknaden är beräknad genom andelar av totalen, och att 
det i sig döljer stora händelseförlopp, då en yrkeskategori enligt figuren kan se 
ut att öka, men att den utvecklingen också kan bero på att någonting annat 
minskar. Däremot anses figuren ge en god bild hur sammansättningen (och 
andelarna) förändrats över tid.  
 
För att vidare undersöka de regionala arbetsmarknadernas utveckling i mån av 
vilka arbeten som skapas eller försvinner har en tabell med en struktur av hög-
, medel- och låginkomstyrken skapats (Tabell 2). Lönestrukturen är inspirerad 
av Goos et al (2014). 
Tabell 2. Deskriptiv tabell över vilka yrkeskategorier som ingår i respektive inkomstklass (SCB, 2012a). Egna 
bearbetningar. 

I detta fall har SSYK-data på tvåsiffrig nivå använts, detta för att datat på 
ensiffersnivå är för generellt och samma yrkeskategori kan inkludera olika 
lönekategorier. Indelningen inkluderar samtliga yrkeskategorier förutom 
huvudgrupp 11 politiskt arbete, 23 lärararbete inom universitet, gymnasie och 
grundskola och 33 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning, då 
dessa yrkeskategorier är svåra att definiera inom en lönegrupp. Det kan t.ex. 
bero på stor spridning av löner inom yrkeskategorin. För att visa förändring av 
respektive yrkeskategori adderades summan av alla yrkeskategorier i t-5 för 
hög-, medel-, och låg och dividerades med regionens total, ur detta skapades 
ett snitt som visar hur den regionala arbetsmarknaden är sammansatt i form av 
hög-, medel- och låginkomstyrken. Därefter beräknades detsamma för t0 och 
t5. För att sedan kunna säga någonting om utvecklingen före och efter 
finanskrisen beräknades datat enligt följande. 
 

𝑡0 − (𝑡 − 5) = 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔	𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑘𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛	 
𝑡5 − 𝑡0 = 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑘𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛 

SSYK huvudgrupp
Höginkomstyrken
Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 12
Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 13
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 21
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 22
Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 24
Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 31
Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 32
Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 34

Medelinkomstyrken
Kontorsarbete m.m. 41
Kundservicearbete 42
Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 71
Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 72
Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 73
Annat hantverksarbete 74
Processoperatörsarbete 81
Maskinoperatörs- och monteringsarbete 82
Transport- och maskinförararbete 83

låginkomstyrken
Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 51
Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 52
Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 91
Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 93
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Således redovisas förändringen för varje inkomstklass och region i 
procentenhet, från antingen t-5 eller t0. 
 
För att sedan analysera om det finns något samband mellan utveckling under 
krisåren och utveckling därefter skapades fyra sambandsdiagram i SPSS. 
Figurerna påminner om strukturen på figurer som använts av bl.a. Eriksson & 
Hane-Weijman (2017) och Martin (2011) Där Y-axeln indikerar utveckling 
efter krisen (t0 till t5), och X-axeln indikerar utveckling under krisåren (t0 till 
t1). Inkomstklasser visas på Y-axeln och förändras för varje figur. Däremot är 
X-axeln konstant och visar total förändring för varje region under krisåren. 
Anledningen till att X-axeln är konstant är för det relevanta måttet för en 
regions resiliens är i det här fallet inte kopplat till en särskild yrkesklass, utan 
det relevanta är hur hela regionen klarar krisen. Detta gör det möjligt att 
undersöka hur regionens utveckling under krisåren påverkar utvecklingen av 
hög-, mellan- respektive låglöneyrken efter t0. Axlarnas respektive median är 
markerad med en streckad linje, detta gör att figuren får fyra fält. Med hjälp av 
fälten är det möjligt att undersöka hur regionerna påverkats av krisen, samt 
vilka jobb som skapats och försvunnit (Eriksson & Hane-Weijman, 2017). 
Genom bivariat analys har samvariationen mellan motståndskraft under krisen 
och utveckling efter krisen beräknats för att få en bild av regionens resiliens. 
Resultatet presenteras inom varje figur och består av ett r-värde (Pearsons r) 
där ett högt r-värde indikerar stark korrelation mellan variablerna. Valet av att 
använda bivariat analys för denna uträkning motiveras genom dess syfte att 
beräkna sambandet mellan två variabler; ’utveckling under krisåren (t0 – t1)’ 
och ’utveckling från kulmen och över hela studietiden (t0 – t5)’, ett scenario 
där bivariat analys särskilt lämpar sig (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 
2003). 
 
4.3 Forskarrollen och etiska överväganden 
Hantering av stora datamängder är alltid ett riskfyllt uppdrag då ett litet fel kan 
påverka hela analysen (Denscombe, 2016). Datat som använts i denna analys 
är hämtat från pålitliga källor (SCB), samt har datahanteringen i så hög 
utsträckning som möjligt genomförts med automatiserade metoder, bl.a. 
genom omräkning i MATLAB och manuella kontrollräkningar, vilket 
validerat ett dataset utan felaktigheter. Däremot kan det tänkas att det finns ett 
mörkertal i analysen, då SSYK-datat bygger på årliga redovisningar av 
människor i förvärvsarbete samt rapporter från arbetsgivare, och skulle i teorin 
kunna innebära att det finns förvärvsarbetande som inte fångas upp i analysen. 
Detta uppskattas inneha liten eller obefintlig risk att påverka resultatets 
generella mönster. 
 
Empirin i denna analys är som tidigare nämnt baserat på registerdata från SCB. 
Detta är med dagens teknik det enskilt mest precisa sättet att beräkna 
förändringar över tid (Eriksson & Henning, 2018).  
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Då grunden till denna studie baseras på sekundärdata på regional nivå har inga 
känsliga uppgifter hanterats. Framställandet av denna text står således inte i 
konflikt med några forskningsetiska principer. Även fast denna text inte bryter 
några principer är det dock viktigt att poängtera detta för att bidra till en 
transparant forskningstradition (Vetenskapsrådet, 2015).  
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5. Resultat 
5.1 Finanskrisen och effekter på regionala löner och sysselsättning 
5.1.1 Finanskrisen i korta drag 
2008 upplevde världen en finanskris som beskrivs som den mest omfattande 
finanskrisen sedan den stora depressionen under 30-talet (Malpezzi, 2017), en 
finanskris som visade sig skulle innebära stora konsekvenser på såväl det 
nationella, som regionala planet. Bakgrunden till krisen är fortfarande 
omdebatterat, men det är av allmän kännedom att avreglering av 
finansmarknaden samt oansvarigt beviljade lån i USA skapade en finansiell 
bubbla som i verkligheten saknade täckning. Banker hade under en tid lånat ut 
pengar till mindre kreditvärdiga låntagare (s.k. subprimelån), där tanken var 
att värdet på varan (i det här fallet bolån) skulle öka och att låntagaren skulle 
ta nya lån för att finansiera de tidigare skulderna (Ekonomifakta, 2008). När 
centralbanken (FED) höjde räntorna blev lånen dyrare och ekonomin rasade. 
De banker som hade kapital värnade om sitt, medan de som saknade kapital 
hade svårt att få lån från andra banker. Finanskrisens kulm observerades i och 
med bankjätten Lehman Brothers fall i september 2008 och spred sig sedan 
som en löpeld globalt. Med en rubbad världsekonomi samlades världens 19 
största ekonomier och EU (G20) 2009 för att råda bot på problemet. Resultatet 
var att länderna aktivt skulle verka för att stabilisera ekonomin, bland annat 
genom att bevilja lån till privata banker (G20, 2009). Det här spelades ut på 
det nationella planet exempelvis genom att regeringen Reinfeldt (2006–2011) 
utvidgade insättningsgarantin med 100 % med motivationen att värna om 
tryggheten för svenska sparare och öka trovärdigheten för det finansiella 
systemet (Regeringskansliet, 2008). Sverige, tillsammans med andra starka 
exportland påverkades starkt av krisen, med många varslande företag och ökad 
arbetslöshet (SVT, 2007; SCB, 2014). 
 
5.1.2 Effekter på regional sysselsättning 
I kommande figur kan vi urskilja arbetsmarknadernas utveckling på regional 
nivå. Figuren (figur 3) är indexerad på t-5 = 100 och således betyder en 
nedgång mellan åren i figuren tillbakagång av arbetstillfällen och en uppgång 
betyder tillväxt av arbetstillfällen. Indexet är baserat på t-5 där 2003=100, 
således utgår alla regioner från värdet 100 i t-5. Utvecklingen därefter är 
beräknad på relation till t-5 (100). Finanskrisens kulm är markerad med 
streckade vertikala linjer. I figuren ställer sig Landsbygdskommun med 
besöksnäring utanför de generella mönstren, och kommer därför enskilt 
beskrivas i kapitlets sista stycke. Vi kan observera hur det råder tillväxt på 
arbetsmarknaden fram till 2007 (t-1) för alla regioner, bortsett från 
Pendlingskommuner nära mindre stad/tätort (C7) och Pendlingskommuner 
nära storstad (A2) som upplever en mild nedgång t-5 – t-3, men därefter 
fortsätter utvecklingen i positiv riktning.   
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Recessionens första tecken ser vi i t-1 och det är framförallt Pendlingskommun 
nära mindre stad/tätort (C7), lågpendlingskommun nära större stad (B5) och 
pendlingskommun nära större stad (B4) som drabbas, det är även dessa 
regioner som tillsammans med Landsbygdskommuner (C8) drabbas hårdast av 
krisen, med värden under eller nära index = 100 i t5.  
 
Övriga regioner, Storstäder (A1), Pendlingskommuner nära storstad (A2), 
Större stad (B3) och Mindre stad/tätort (C6), upplever även recessionen, på det 
viset att utvecklingen mattas av från 2007 (t-1) till när finanskrisen når sin 
kulmen 2008 (t0). Därefter upplever alla regioner en stark nedgång. 
Återhämtningen börjar dock redan året därefter med undantaget för 
Landsbygdskommuner (C8) som inte återhämtar sig under studiens tid, utan 
upplever negativ utveckling t0 – t5. Gällande återhämtning efter chocken finns 
det även generella trender. De regioner som började sin nedgång tidigt (t-1) 
uppnår sin högsta observation i t-1, medan de regioner som inte blir mätbart 
påverkad förrän t0 återhämtar sig från lågvattenmärket i t1 och fortsätter växa, 
och har ett högre indexvärde åren efter chocken än innan.  
 
Landsbygdskommuner med besöksnäring (C9) upplever en annorlunda 
utveckling än övriga regioner. Kategorin går starkt fram till 2008 (t0) då 
utvecklingen övergår i ett stagnerande läge, ett läge som går att observera fram 
till t2 då regionen återigen skapar mer jobb än vad de tappar. Inte förrän t4 
upplever kategorin en svagare recession som liknar den vi kan observera för 
Mindre stad/tätort (C6), Pendlingskommun nära större stad (B4), 
Lågpendlingskommun nära större stad (B5) och Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort (C7) under samma tid. 
 

 
Figur 3. Arbetsmarknadens utveckling av jobb 2003–2013. (SCB, 2018a). Egna bearbetningar. 

I nästa figur kommer vi analysera regional löneutveckling. 
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5.1.3 Effekter på regionala löner 
För att undersöka arbetsmarknadens utveckling blir det intressant att även se 
till arbetsmarknadens löneutveckling. Följande figur (Figur 4) beskriver hur 
lönerna utvecklats under studiens tid (t-5 – t5). Kulmen för finanskrisen är 
markerad med streckade vertikala markörer (2008–2009). Figurens index 
följer samma beräkning som föregående figur (figur 3). I figuren kan vi utläsa 
hur alla regioner upplever en positiv utveckling över tid. Däremot skiljer 
graden av utveckling mellan regionerna, och framförallt vad som händer före, 
under och efter finanskrisens kulm.  
 
Över hela studietiden (t-5 – t5) går det att skåda i princip en oförändrad ordning 
i löneutvecklingen, d.v.s., från lägst till högst löneutveckling följer denna 
ordning genom hela studietiden; Landsbygdskommun (C8), 
Pendlingskommun nära mindre stad/tätort (C7), Lågpendlingskommun nära 
större stad (B5), Landsbygdskommun med besöksnäring (C9), Mindre 
stad/tätort (C6), Pendlingskommun nära större stad (B4), Riksgenomsnittet, 
Större stad (B3), Pendlingskommuner nära storstad (A2) och Storstäder (A1). 
I detta fall är Storstäder (A1) och Pendlingskommuner nära storstad (A2) ett 
undantag. A2 upplever t-5 – t1 högre löneutveckling än och Storstäder (A1), 
där ett skifte uppstår t1 och Storstäder (A1) upplever starkast löneutveckling 
fram till t5.  
 

 
Det är tydligt att vissa regioner har upplevt en mer stabil utveckling än andra. 
Det vi kan utläsa är hur alla regioner upplever likvärdig utveckling mellan 
studiens första och sista två år (t-5 – t-4 och t4 – t5). Åren emellan händer det 
någonting med ekonomin och det blir extra tydligt på regional nivå, där 
Storstäder och dess kranskommuner (A1 och A2) inte upplever samma 
recession som t.ex. Landsbygdskommuner (C8), Pendlingskommuner nära 
mindre stad/tätort (C7), Lågpendlingskommun nära större stad (B5) och 

Figur 4. Arbetsmarknadens löneutveckling. (SCB, 2018d). Egna bearbetningar. 
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Landsbygdskommuner med besöksnäring (C9) som innan chocken upplever 
en stadig utveckling, men som därefter drabbas och börjar inte återhämtningen 
förrän (t3). Övriga regioner Mindre stad/tätort (C6), Pendlingskommun nära 
större stad (B4) och Större stad (B3) klarar krisen relativt bra, då de upplever 
en mindre avmattning i utveckling t-1 – t0 och t1 – t3, men behåller en positiv 
utveckling under hela tiden för studien och tangerar rikssnittet. 
 
I nästa figur kommer vi bryta ned arbetsmarknadens utveckling i olika 
yrkeskategorier, d.v.s., vilka yrkeskategorier har vuxit och vilka har minskat.  
 
5.2 Arbetsmarknadens yrkessammansättning i förändring 
Om vi ser till hur arbetsmarknaden utvecklats under studiens tid kan vi utläsa 
några generella drag. I den första kolumnen återfinns hur hela Sveriges 
arbetsmarknad utvecklats, detta mått blir viktigt i avläsningen av övriga 
figuren, då det är intressant att se vilka regioner och yrken som driver på 
arbetsmarknadens förändring. Procentenhet i varje stapel indikerar 
procentandel i relation till regionernas totala arbetsmarknad, och är inte ett 
mått på total förändring, d.v.s., även fast procentandelen kan vara densamma 
t-5 – t5 har den totala arbetsmarknaden antingen vuxit eller ökat vilket figur 4 
indikerar. I det stora hela ser vi en relativt symmetrisk figur, där regioner med 
hög koncentration av yrken högt upp i figuren, t.ex. arbeten som kräver 
högskolekompetens, har låg koncentration av arbeten som kräver lite eller 
ingen högskolekompetens, och vice versa.  

Nedan kommer utvecklingen för varje yrkeskategori belysas närmare.  
  

Figur 5Arbetsmarknadens sammansättning t-5 till t5. (SCB, 2018a) Egna bearbetningar. 
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Till synes har ledningsarbete varit relativt stabil i relation till övriga 
arbetsmarknaden i varje enskild regiontyp, däremot kan vi se att ledningsarbete 
är högre koncentrerad i storstadsregionerna (A1) och dess kranskommuner 
(A2). För arbete som kräver teoretisk högskolekompetens fluktuerar 
koncentrationen mellan 26 procent och 9 procent (t-5). Över tid (t-5 – t5) 
bevittnar endast landsbygdskommuner med besöksnäring en nedgång (C9), 
medan resterande regioner bevittnar stagnation eller tillväxt. Även i denna 
yrkeskategori sticker Storstäder (A1) ut, men även pendlingskommuner nära 
storstad (A2) och större städer (B3) med värden som tangerar eller överstiger 
riksgenomsnittet. Dock är det tydligt att den största koncentrationen återfinns 
i Storstäderna (A1). 
 
I yrkeskategorin Arbete som kräver kortare högskoleutbildning går det att 
skåda en jämnare fördelning över alla regioner, vilket resulterar i att regionerna 
också är relativt nära riksgenomsnittet. Dock kan vi särskilja regionerna Större 
stad (B3), Pendlingskommuner nära större stad (B4), Lågpendlingskommuner 
nära större stad (B5), Mindre stad/tätort (C6), Pendlingskommuner nära 
mindre stad/tätort (C7), Landsbygdskommuner (C8) och 
Landsbygdskommuner med besöksnäring (C9) upplevt tillväxt, medan 
Storstäder (A1) och Pendlingskommuner nära storstad (A2) stagnerat t-5 – t5.  
 
Kontors- och kundservicearbeten minskar i alla regioner med undantaget för 
pendlingskommuner nära större stad (B4) som fluktuerar. Även 
riksgenomsnittet minskar med 1 procentenheter för denna yrkeskategori.  
 
Service-, omsorg och försäljningsarbeten ökar i alla regioner utom 
Landsbygdskommuner (C8) som t-5 – t5 ligger på 22 %. Speciellt starka 
ökningar återfinns i Storstäder (A1) och Landsbygdskommuner med 
besöksnäring (C9). I denna kategori befinner sig för första gången Storstäder 
under riksgenomsnittet, vilket också är en trend som regionen följer genom 
resterande yrkeskategorier. 
 
Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske är lågt representerat i alla 
regioner, speciellt i Storstäder (A1) (0,29 % i t5). Hantverksarbete inom 
byggverksamhet och tillverkning ökar i koncentration från A1 – C9. Bortsett 
från Storstäder (A1) är koncentrationen relativt homogen över alla regioner, 
med liten eller ingen utveckling.  
 
I kategorin process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. går det 
att skåda en större spridning i koncentration mellan alla regioner. Speciellt 
sticker Storstäder (A1) och Pendlingskommuner nära storstad (A2) ut med låga 
värden som understiger riksgenomsnittet medan övriga pendlingskommuner 
(B4, C7 och C8) har höga värden i sammanhanget. Övriga kommuner (B3, B4 
och C6) befinner sig i mellanskiktet och är relativt nära riksgenomsnittet. Dock 
minskar koncentrationen för denna yrkeskategori i alla regioner.  
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I kategorin arbete utan krav på särskild yrkesutbildning följer en nära identisk 
utveckling som föregående kategori, nämligen en minskning i koncentration 
för samtliga regioner. Återigen står Storstäder (A1) och Pendlingskommuner 
nära storstad (A2) för den minsta koncentrationen medan övriga 
pendlingskommuner har högst värden, övriga regioner återfinns i 
mellanskiktet och är nära snittet för riket. 
 
I nästa del ska vi dela in dessa yrkeskategorier i grupper om Hög- Medel- och 
låginkomsttagare och undersöka vilka löneklasser som tenderar att öka eller 
minska. 
 
5.3 Har de regionala arbetsmarknaderna utvecklats i polariserande 
riktning? 
I tabellen (tabell 3) kan vi utläsa hur Hög-, Medel- och Låginkomstyrken 
utvecklats i regionerna under studiens tid. I tabellens första kolumn återfinns 
antal observationer (n) i t-5, därefter följer andel av totala arbetsmarknaden, 
det vill säga den regionala arbetsmarknadens sammansättning redovisat i 
löneklasser och procent. Därefter följer förändringen mellan t-5 och t0 samt 
från t0 till t5 redovisat i procentenhet. I tabellens sista kolumn återfinns den 
totala förändringen från t-5 till t5, som visar om löneklassen ökat eller minskat 
under studiens tid, återigen redovisat i procentenheter. Figurens första rad 
beskriver rikets totala förändring, och är intressant i avläsandet för att se hur 
de olika regionerna differentierar från rikssnittet. Syftet med tabellen är att 
belysa de facto att det finns ett före och efter finanskrisen 2008, samt hur 
skillnader i geografin påverkat utfallet på regional nivå.  
 
5.3.1 Arbetsmarknadens koncentration 
I tabellen (tabell 3) kan vi utläsa tydliga skillnader i geografin, både i gällande 
arbetsmarknadens sammansättning och utveckling. Höginkomstyrken utgör 
större delen av arbetsmarknaden i Storstäder (A1), Pendlingskommuner nära 
storstad (A2) och Större stad (B3) och faller därefter i koncentration och från 
Pendlingskommuner nära större stad (B4) till Landsbygdskommuner med 
besöksnäring (C9). För höginkomstyrken är koncentrationen relativt spridd 
mellan regionerna och fluktuerar mellan 52,09% för Storstäder (A1) till 
23,69% för Landsbygdskommuner med besöksnäring (C9). I 
medelinkomstkategorin är värdena inte lika spridd från rikssnittet som för 
höginkomster och fluktuerar mellan 25,07% för Storstäder (A1) och 45,37% 
för Pendlingskommuner nära mindre stad/tätort (C7). Låginkomstyrken är inte 
heller lika spritt från rikssnittet med värden mellan 22,84% för Storstäder (A1) 
och 39,07% för Landsbygdskommuner med besöksnäring (C9). Vi kan se hur 
regioner med hög koncentration av höginkomstyrken (högre än rikssnittet) 
också tenderar att ha låg andel medel- och låginkomstyrken (lägre än 
rikssnittet), medan de regioner med en arbetsmarknad som präglas av låg 
koncentration av höginkomstyrken också visar på hög koncentration av medel- 
och låginkomstyrken. 
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Tabell 3. Tabell över hur hög-, mede-l och låginkomstyrken utvecklats på regional nivå 2003-2013 (SCB, 2018a). Egna 
bearbetningar. 

 
 
5.3.2 Utveckling före finanskrisen (t-5 till t0) 
Om vi samtidigt ser till utveckling över tid kan vi även här urskilja stora 
variationer i geografin. Det som är intressant är att se om det sker någon tydlig 
förändring åren innan och efter finanskrisens kulm. Vi kan se hur samtliga 
regioner, förutom Pendlingskommuner nära storstad (A2), upplever hur 
andelen av höglönarbeten ökar t-5 – t0. Speciellt stark ökning bevittnar 
regionerna Storstäder (A1) och Större stad (B3) med en förändring på 1,44 
respektive 1,60 procentenheter. Övriga regioner upplever en ökning (förutom 
A2 som upplever en tillbakagång på -0,51%) på under 1 procentenheter.  
 
Samtliga regioner, förutom Landsbygdskommuner (C8), upplever en 
tillbakagång gällande medelinkomstyrken. Storstäder (A1), 
Pendlingskommuner nära storstad (A2) och Större stad (B3) är regioner som 
mer speciellt kraftig nedgång på -2,30, -1,27 och -2,33 procentenheter. Övriga 
regioner bevittnar en tillbakagång på runt -1 procentenhet, förutom 
Landsbygdskommuner (C8) som bevittnar att andelen ökar med 0,45 
procentenheter.  
 

Andel av totala arbetsmarknaden
t-5 t-5 - t0 t0 - t5 t-5 - t5

Höginkomstyrken 1276943 38,16% 1,18% 1,86% 3,04%
Medelinkomstyrken 1116691 33,37% -1,75% -2,62% -4,37%
låginkomstyrken 952742 28,47% 0,57% 0,76% 1,33%

Höginkomstyrken 400849 52,09% 1,44% 1,49% 2,93%
Medelinkomstyrken 192919 25,07% -2,30% -2,64% -4,94%
låginkomstyrken 175691 22,83% 0,86% 1,15% 2,01%

Höginkomstyrken 189732 41,50% -0,51% 0,56% 0,06%
Medelinkomstyrken 135661 29,68% -1,27% -1,68% -2,95%
låginkomstyrken 131747 28,82% 1,78% 1,12% 2,90%

Höginkomstyrken 335309 39,83% 1,60% 1,58% 3,19%
Medelinkomstyrken 273096 32,44% -2,33% -2,27% -4,60%
låginkomstyrken 233364 27,72% 0,72% 0,69% 1,41%

Höginkomstyrken 60716 26,60% 0,43% 1,49% 1,92%
Medelinkomstyrken 94081 41,21% -1,01% -2,66% -3,67%
låginkomstyrken 73488 32,19% 0,57% 1,17% 1,75%

Höginkomstyrken 52137 25,99% 0,68% 1,85% 2,54%
Medelinkomstyrken 85521 42,63% -1,00% -2,73% -3,74%
låginkomstyrken 62961 31,38% 0,32% 0,88% 1,20%

Höginkomstyrken 138115 31,41% 0,79% 1,90% 2,68%
Medelinkomstyrken 161649 36,76% -0,68% -2,22% -2,90%
låginkomstyrken 139945 31,83% -0,11% 0,32% 0,21%

Höginkomstyrken 46014 24,19% 0,51% 1,54% 2,06%
Medelinkomstyrken 86294 45,37% -1,01% -2,82% -3,83%
låginkomstyrken 57897 30,44% 0,50% 1,27% 1,77%

Höginkomstyrken 43375 24,92% 0,31% 1,31% 1,62%
Medelinkomstyrken 70656 40,60% 0,45% -1,57% -1,12%
låginkomstyrken 60011 34,48% -0,75% 0,26% -0,50%

Höginkomstyrken 10696 23,69% 0,65% 0,97% 1,62%
Medelinkomstyrken 16814 37,24% -0,84% -2,50% -3,33%
låginkomstyrken 17638 39,07% 0,19% 1,52% 1,71%

n (t-5) Förändring i procentenhet

Mindre 
städer/tätorter 

och 
landsbygskom

muner

C6. Mindre stad/tätort

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort

C8. Landsbygdskommun

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring

Större stad och 
kommuner

B3. Större stad

B4. Pendlingskommun nära större stad

B5. Lågpendlingskommun nära större stad

Riket

Storstäder och 
storstadsnära 

kommuner

A1. Storstäder

A2. Pendlingskommun nära storstad
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Gällande låginkomstyrken kan vi urskilja hur Landsbygdskommuner (C8) och 
Mindre stad/tätort (C6) bevittnar en nedgång med -0,75 respektive -0,11 
procentenheter medan övriga regioner upplever hur andelen ökar. Särskilt stark 
ökning bevittnar A2 med 1,78 procentenheter. Övriga regioner observerar en 
ökning med mindre än 1 procentenhet.  
 
Här syns tydliga tecken på polarisering (Wright & Dwyer, 2003; Autor, Katz, 
& Kearney, 2006; Autor & Dorn, 2013; Åberg R. , 2016). Regionerna 
Storstäder (A1) och Större stad (B3) har särskilt hög tillväxt av 
höginkomstyrken och låginkomstyrken medan medelinkomstyrkena upplever 
en nedgång och således driver dessa regioner på polariseringen. Det finns även 
polariserande trender i Lågpendlingskommuner nära större stad (B5), 
Pendlingskommuner nära mindre stad/tätort (C7) och Landsbygdskommuner 
med besöksnäring (C9), men dessa regioner visar inte på ett lika utvecklat 
polariseringsmönster. I Pendlingskommuner nära storstad (A2) går det inte att 
observera samma utveckling då dessa regioner, trots hög tillväxt av 
låginkomstyrken och nedgång av medelinkomstyrken, inte har någon tillväxt 
av höginkomstyrken. 
 
5.3.3 Utveckling efter finanskrisen  
Från finanskrisens kulmen i t0 till t5 bevittnar alla regioner hur andelen av 
höginkomstyrken ökar. De regioner med som upplevt särskilt stark tillväxt är 
Större städer (B3), Lågpendlingskommuner nära större stad (B5), Mindre 
stad/tätort (C6), och Pendlingskommuner nära mindre stad/tätort (C7) med en 
tillväxt på över 1,5 procentenheter. Om vi jämför tillväxttakten mellan t-5 till 
t0 och t0 till t5 kan vi observera hur tillväxttakten av höginkomstyrken har ökat 
efter krisens kulm ökat i t0 för alla regioner förutom Större städer (B3). De 
regioner som upplevt särskilt hög tillväxttakt är Pendlingskommuner nära 
storstad (A2), Pendlingskommuner nära större stad (B4), 
Lågpendlingskommuner nära större stad (B5), Mindre stad/tätort (C6), 
Pendlingskommuner nära mindre stad/tätort (C7) och Landsbygdskommuner 
(C8) med en ökad tillväxttakt på över 1 procentenhet från den observerade 
förändringen mellan t-5 och t0.  
 
Alla regioner upplever en minskad andel av medelinkomstyrken. Regioner 
med särskilt stark minskning är Storstäder (A1), Pendlingskommuner nära 
större stad (B4), Lågpendlingskommun nära större stad (B5) och 
Pendlingskommuner nära mindre stad/tätort (C7) med värden lägre än 
rikssnittet. Även för denna kategori kan vi observera en relativt hög förändring 
jämfört med den observerade förändringen innan finanskrisen. Regioner såsom 
Pendlingskommuner nära större stad (B4), Lågpendlingskommuner nära större 
stad (B5), Mindre stad/tätort (C6), Pendlingskommuner nära mindre stad/tätort 
(C7), Landsbygdskommuner (C8) och Landsbygdskommuner med 
besöksnäring (C9) har upplevt en stark förändring gällande nedgång från den 
tidigare observerade förändringen.  



  

23 
 

 
Andelen av låginkomstyrken ökar i samtliga regioner efter krisen. Särskilt stor 
ökning observeras i regionerna Storstäder (A1), Pendlingskommuner nära 
storstad (A2), Pendlingskommuner nära större stad (B4), Pendlingskommuner 
nära mindre stad/tätort (C7) och Landsbygdskommuner med besöksnäring 
(C9) med tillväxt på över 1 procentenhet. Även här kan vi observera en 
förändring i tillväxttakt, framförallt för regionerna Landsbygdskommuner 
(C8) och Landsbygdskommuner med besöksnäring (C9) som upplever en 
tillväxttaktförändring på över 1 procentenhet från den observerade 
förändringen innan finanskrisen. 
 
I tabellens sista kolumn observeras den totala förändringen från t-5 till t5. Vi 
kan observera hur samtliga regioner upplever ökad andel av höginkomstyrken, 
minskad andel av medelinkomstyrken och ökad andel av låginkomstyrken 
(förutom C8 där andelen låginkomstyrken minskar med -0,50 procentenheter).   
 
Även här kan vi se tydliga tecken på polarisering, samt hur det finns ett tydligt 
före och efter finanskrisen. Vi ser här att i jämförelse med utvecklingen innan 
finanskrisen (t-5 – t0) då det egentligen bara var Storstäder (A1) och Större 
stad (B3) som det fanns tydliga tecken på polarisering. Efter finanskrisen (t0-
t5) kan vi istället observera hur samtliga regioner påvisar allt tydligare 
polariseringsmönster. Vi kan dock observera hur vissa regioner har en jämnare 
utveckling över studiens tid, t.ex. Storstäder (A1) och Större städer (B3), som 
inte påverkades lika hårt under krisen. 
 
I nästa figur ska vi se hur krisen påverkat den enskilda regionens utveckling 
efter t0. 
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5.6 Finns det regionala skillnader i förändring under krisen och åren 
därefter? 
5.6.1 Alla inkomstklasser 
Figurerna (Figur 6–9) är inspirerade av Martin (2011) och Eriksson & Hane-
Weijman (2017) och visar på regionernas resiliens. I nästa avsnitt kommer 
resiliensen innehåll d.v.s., utveckling under återhämtningsfasen att analyseras. 
I figur 6 kan vi observera ett högt r-värde vilket betyder att det finns ett starkt 
samband mellan hur en region klarade krisåren och utvecklades därefter. Vi 
kan alltså se hur regioner med fortsatt positiv sysselsättningsförändring under 
krisåren också upplevde tillväxt på arbetsmarknaden mellan t0 och t5. Medan 
de regioner som en upplevde en tillbakagång under krisåren fortsätter uppleva 
tillbakagång mellan t0 och t5.  
 
5.6.2 Höglöneyrken 
Om vi istället ser till höglöneyrken (Figur 7) kan vi observera ett negativt 
samband mellan variablerna. Dock tyder det låga r-värdet på ett icke 
signifikant samband mellan utveckling under krisåren och utveckling av 
höglönejobb, det finns således andra förklaringsvariabler för detta samband 
som inte fångas upp i analysen. Som tidigare bekräftat upplever samtliga 
regioner ökad andel av höglöneyrken mellan efter finanskrisen. Däremot kan 
vi observera hur de regioner som upplevde nedgång under krisåren upplever 
relativt stark andelsmässig ökning av höglöneyrken efter finanskrisen 
samtidigt som de regioner som inte upplevde nedgång under finanskrisen inte 
upplever lika stark andelsmässig ökning av höglöneyrken efter finanskrisen. 
 
5.6.3 Medelinkomstyrken 
Gällande medelinkomstyrken (Figur 8) kan vi också observera ett lågt r-värde. 
Vi vet sedan tidigare att samtliga regioner upplever en andelsmässig nedgång 
av medelinkomstyrken mellan t0 och t5. Däremot kan vi se tendenser på att de 
regioner som drabbades hårt av krisen också tappar högre andel 
medelinkomstyrken mellan åren t0 och t5 än de regioner som klarade krisen 
bra, med undantag från regionerna Landsbygdskommuner (C8) och Mindre 
stad/tätort (C6) som drabbades hårt men samtidigt inte tappar inte lika många 
medelinkomstyrken mellan t0 och t5, samt Storstäder (A1) som klarade krisen 
bra men upplever en stark andelsmässig nedgång av medelinkomstyrken efter 
krisåren.  
 
5.6.4 Låginkomstyrken 
I den sista figuren (Figur 9) kan vi återigen observera ett lågt r-värde. Det är 
således svårt att säga hur finanskrisen påverkade den generella utvecklingen 
då flera regioner, oberoende av utveckling under krisen, upplever lika hög 
tillväxt av låginkomstyrken mellan åren t0 och t5, med värden nära y-axelns 
median. Däremot finns det regioner som bekräftar undantaget, som 
Landsbygdskommuner (C8) och Mindre stad/tätort (C6) som drabbades 
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relativt hårt, men inte upplever samma starka tillväxt av låginkomstyrken som 
övriga regioner.  
 
5.6.5 Utveckling i återhämtningsfasen, vad är en resilient region?  
Vi har tidigare konstaterat att samtliga arbetsmarknader har förändrats över tid. 
Vi ser hur Höglönesektorn tillsammans med låglönesektorn ökar samtidigt 
som medelinkomstsektorn minskar mellan t0 och t5. Det är därför intressant 
att undersöka vilken typ av utveckling i återhämtningsfasen regionerna 
observerat, det vill säga, har förändringen inneburit en regional tillväxt av mer 
högkvalificerade jobb eller lågkvalificerade jobb, och finns det regionala 
skillnader?  
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Om vi läser samtliga figurer samtidigt och använder de fyra fälten som 
indikation på vilken sorts utveckling varje region observerat kan vi utläsa 
några generella mönster. Storstäder (A1), Pendlingskommuner nära storstad 
(A2), Större städer (B3) och Landsbygdskommuner med besöksnäring (C9) 
placerar sig i ruta C eller D i samtliga figurer, detta indikerar på att de är 
regioner som drabbades relativt lite av krisen, medan Pendlingskommuner nära 
större stad (B4), Lågpendlingskommun nära större stad (B5), Mindre 
stad/tätort (C6), Pendlingskommuner nära mindre stad/tätort (C7) och 
Landsbygdskommuner (C8) placerar sig i antingen ruta A eller B (bortsett från 
C6 som är medianvärdet och således svår att avgöra) är regioner som 
drabbades hårdare av krisen.  
  

Figur 9. Sysselsättningsförändring för låginkomstyrken (SCB, 
2018a). Egna bearbetningar. 

Figur 7. Sysselsättningsförändring för höglöneyrken (SCB, 
2018a). Egna bearbetningar. 

Figur 8. Sysselsättningsförändring för medelinkomstyrken (SCB, 
2018a). Egna bearbetningar. 

Figur 6. Sysselsättningsförändring för samtliga inkomstklasser 
(SCB, 2018a). Egna bearbetningar. 
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5.6.6 Mindre hårt drabbade regioner 
Ur de regioner som klarade finanskrisen bättre kan vi se att andelen 
höglöneyrken ökade relativt lite efter finanskrisen. Undantaget är Större städer 
(B3) som upplevt högre ökning än medianen (Storstäder (A1). Det är med 
andra ord Landsbygdskommuner med besöksnäring (C9) och 
Pendlingskommuner nära storstad (A2) som står för lägsta tillökning av 
höglönejobb. Vidare kan vi också se att det är dessa regioner, bortsett från 
Storstäder (A1) och Landsbygdskommuner med besöksnäring (C9) (som utgör 
medianen), som placerar sig över eller på medianen gällande 
medelinkomstyrken, och en mildare nedgång än övriga regioner. För 
låginkomstyrken upplever Landsbygdskommuner med besöksnäring (C9) en 
hög andelsmässig tillväxt, bortsett från detta är Storstäder (A1) den enda 
regioner där andelen växer mellan t0 och t5 då Pendlingskommuner nära 
storstad (A2) utgör medianvärdet. 
 
Storstadsregion (A1) bryter det observerade mönstret, då denna region inte 
påverkades så hårt av krisen, men upplever en relativt stark utveckling i 
polariserande riktning därefter. 
 
5.6.7 Hårt drabbade regioner  
Av de regioner som drabbades hårt av finanskrisen kan vi utläsa samtliga 
mönster, det är dessa regioner som upplever lika hög eller högre utveckling av 
höglönesektorn. Lågpendlingskommuner nära större stad (B5) och Mindre 
stad/tätort (C6) upplever högst ökning av alla regioner. För 
medelinkomstyrken kan vi se att regionerna Pendlingskommuner nära mindre 
stad/tätort (C7), Lågpendlingskommuner nära större stad (B5) och 
Pendlingskommuner nära större stad (B4) upplever särskilt stark andelsmässig 
nedgång av medelinkomstyrken, medan Mindre stad/tätort (C6) och 
Landsbygdskommuner (C8) upplever en utveckling som snarare liknar den vi 
kunde observera för de mindre hårt drabbade regionerna. Till sist kan vi 
observera spridda skurar gällande utveckling av låginkomstyrken. 
Pendlingskommuner nära mindre stad/tätort (C7) och Pendlingskommuner 
nära större stad (B4) upplever en utveckling över medianen, samtligt som 
Lågpendlingskommun (B5) placerar sig strax under och 
Landsbygdskommuner (C8) och Mindre stad/tätort (C6) observerar den lägsta 
tillväxten.  
 
Vi kan med andra ord säga att alla regioner observerar en utveckling i 
polariserande riktning efter krisen. Det går det även att observera tecken på att 
de regioner som klarade krisen mindre bra upplever en starkare polarisering än 
de regioner som klarade krisen bra. 
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6. Diskussion 
Den svenska arbetsmarknaden befinner sig i en fas präglad av förändring, en 
förändring från tillverknings- till kunskapsekonomi (Boschma & Frenken, 
2006). Empirin från tidigare studier visar på hur ny innovativ teknik bidrar till 
rationaliseringar på arbetsmarknaden (Acemoglu, 2002; Frey & Osborne, 
2013; Eriksson & Hane-Weijman, 2017) m.fl. För att öka förståelsen för hur 
regionala arbetsmarknader påverkas av finansiella kriser har denna studie 
undersökt hur sammansättningen av regionala arbetsmarknader förändras när 
ekonomin är under press. Med hjälp av sekundärdata har resultatet visat att den 
svenska arbetsmarknaden sammantaget utvecklas i polariserande riktning, 
men även att det, som Eriksson och Hane-Weijman (2017) tidigare påpekat, 
att det finns stora skillnader i tid och rum, nämligen när (tid) arbetsmarknaden 
förändras och vilken typ av förändring som sker skiljer mellan regionerna 
(rum). 
 
Denna studie har visat tendenser på att tillväxttakten av jobb och 
polariseringen styrs av hur regionerna utvecklades innan krisåren. Detta kan 
indikera att en region är drivande i polariseringen eller att de klarar krisen bra, 
då arbetsmarknaden sammantaget utvecklas på liknande sätt innan som efter 
krisen. Med andra ord, det fanns polariseringstendenser i vissa regioner även 
före krisen, medan andra regioner på ett tydligare sätt utvecklades i 
polariserande riktning efter krisåren. Det finns även tecken som viar på hur 
finansiella kriser kan påskynda omvandlingsmoment i ekonomin, då ett 
antagande är att framfarten av ny teknik förr eller senare skulle bidra till 
ekonomisk förnyelse, men att kriser gör att företag i regioner med lägre 
motståndskraft ”måste” hitta dessa rationaliseringsfönster tidigare än beräknat 
för att fortvara i produktion.  
 
Vid internationell jämförelse av lönespridning mellan hög- och 
låginkomstyrken är de svenska lönestrukturerna mer sammanpressade d.v.s., 
låglönejobben har relativt sett en hög lönenivå (Åberg, 2015). Ett antagande är 
att polarisering kan resultera i större negativa effekter på internationella 
arbetsmarknader än på den svenska. Denna jämförelse skulle kunna tala för de 
svenska fackförbundens starka ställning på arbetsmarknaden. Men också att vi 
historiskt kunnat vittna om lyckade politiska reformer som verkat för ett mer 
socialt och ekonomiskt jämställt Sverige.  
 
Trots att den svenska arbetsmarknaden internationellt sett är relativt 
sammanhållen belyser denna studie att finns det påtagliga regionala skillnader 
i arbetsmarknadens utveckling. I de resultat som presenteras kan vi se hur 
regioner som påverkades relativt lite av krisen påvisade polariseringstendenser 
även innan krisen. Medan regionerna som påverkades mer av krisen visar på 
starkare polarisering efter krisåren. Detta kan styrka Åbergs studie (2015) där 
han menar att den svenska ekonomin har utvecklats i polariserande riktning 



  

29 
 

sedan millennieskiftet. Denna studie har även visat tecken på att när väl krisen 
infaller förstärks polariseringen i de regioner som påverkas starkt av krisen.  
 
De tydligaste observationerna på polarisering i denna studie är hur samtliga 
regioner upplever en ökning av Hög- och Låginkomstyrken samtidigt som 
Medelinkomstyrkena minskar (Se figur 4). När vi ser till vilka yrken som 
ökar/minskar i regionerna går det att observera att t.ex. kontors och 
kundserviceyrken, process och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. är 
relativt högt representerade i de regioner som påverkas hårt av krisen. Detta 
faller samman med litteraturen kring rationalisering (Acemoglu, 2002; Frey & 
Osborne, 2013; Eriksson & Hane-Weijman, 2017) m.fl. Åberg (2015) 
uttrycker att det inte finns några inga tendenser på att dessa 
rationaliseringstrender skulle avta inom den närmsta framtiden, och vi kan 
därför tänka oss att de regionerna med fortsatt hög koncentration av dessa 
yrken även kan vara hårt utsatt vid framtida ekonomiska kriser.   
 
Någonting som inte alltför sällan uppkommer i samhällsdebatten är hur 
svenska jobb i allmänhet är hotade, vilket är någonting som Eriksson och 
Henning (2018) dementerar. Däremot ser vi att olika segment av 
arbetsmarknaden påverkas då flera regioner står inför en utmaning att på det 
stora planet övergå från tillverknings- till kunskapsekonomi (Boschma & 
Frenken, 2006). I figuren som beskriver löneutvecklingen (figur 4) går det att 
observera en relativt linjär utveckling som sträcker sig över hela studietiden. 
Vi ser inte heller några större förändringar före, under eller efter krisåren. Med 
andra ord är löneutvecklingen sammantaget positiv i alla regioner. Vid 
jämförelse med effekterna på de regionala arbetsmarknaderna (figur 3) ser vi 
större regionala skillnader. Enligt Martin (2011) tenderar löner att hämta sig 
hyfsat snabbt, medan sysselsättningen kan ha svårare att återhämta sig efter en 
kris, och att dessa mönster framförallt blir tydliga i de regioner som blivit starkt 
påverkade av en finansiell kris. Det borde därför ligga i intresse att stimulera 
tillväxtförhållanden som verkar för en robust regional arbetsmarknad med flera 
relaterade verksamheter (Eriksson & Henning, 2018), t.ex. med flera mindre 
företag som så att riskerna vid en kris sprids. Att stimulera dessa förhållanden 
ställer i sig krav på en nationell politik som även ser bortom Storstäder och 
dess kranskommuner (som i sig visats klara strukturomvandlingen på ett bra 
sätt) och rikta blicken mot övriga landsändar som annars lätt blir bortglömd i 
den ekonomiska debatten, exempelvis på grund av låg befolkningstäthet.  
 
Resiliens, då och nu 
Traditionellt har forskning kring resiliens varit centrerat runt förmågan att 
motstå krisen. Denna studie belyser dock inte bara regioners förmåga att stå 
emot en chock, utan väver även in vikten av återhämtningen därefter som ett 
bidrag att utveckla termens relevans i den ekonomgeografiska forskningen. 
När det kommer till återhämtningsfasen kan vi återigen skåda en spridning i 
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geografin där även finanskrisens påverkan på regionala ekonomin bidrar till en 
utveckling i polariserande riktning.  
 
Detta skapar frågor kring vad resiliens egentligen är, och hur det bör mätas. 
Tidigare studier har även kollat på anställningsflöden för att mäta hur regioner 
påverkas av kriser (Christopherson, Michie, & Tyler, 2010; Eriksson & Hane-
Weijman, 2017) m.fl., men att detta döljer i det sammantagna stora 
förändringar i ekonomin gällande vilka jobb som skapas under 
återhämtningsfasen. Då det inte finns någon tydlig definition på termen 
’resiliens’ visar det på att det råder luckor i forskningen kring termen, samt att 
det finns ett stort intresse i framtida studier som utforskar begreppets innebörd, 
vad som utgör en resilient region samt hur detta kan stimuleras. 
 
Den regionala sysselsättningen kan för all del återställas efter en finansiell kris, 
men om återställningen innebär att medelinkomstyrken ersatts av 
låginkomstyrken, är en region då resilient? Och är det en önskvärd utveckling? 
Detta är onekligen svåra frågor att besvara, men också svårt att mäta, då 
definitionen av ”Bra utveckling” är en fråga om preferenser och kan skilja från 
det individuella- och regionala planen. Med andra ord, det som är bra för 
regionen behöver per definition inte vara bra för individen och vice versa (Pike, 
Rodríguez-Pose, & Tomaney, 2016). De samhällsekonomiska effekterna av 
strukturomvandlingar skulle exempelvis kunna mätas i hur en regions 
skatteintäkter per capita utvecklas över tid. Där resultatet skulle kunna ge 
indikation på om utvecklingen bidragit med ökad produktivitet, och (i teorin) 
bättre underlag för välfärden. Det är däremot inte ett helt orimligt antagande 
att den bevittnade polariseringen bidrar till ett mer ekonomiskt segregerat 
Sverige, med ökade klyftor mellan hög- och låglönesektorn, som denna studie 
visar på. 
 
Vad ger vad? Hur kan det se ut i framtiden?  
Ekonomin drar i olika riktning, vilket i sig bidrar till många frågeställningar. 
Denna studie visar på att finanskrisen 2008 hade en strukturell påverkan på 
ekonomin, men vi kan också ställa oss frågan vad som utöver finanskrisens 
effekter reproducerar dessa polariseringsmönster. Det blir lätt att återgå till 
nationalekonomisk teoribildning kring utbud och efterfrågan. I analysen kan 
vi observera att höginkomstsektorn tillsammans med Låginkomstsektorn 
växer. Ett antagande är att den ökade höginkomstklassen blir rikare och rikare, 
och med ökat kapital ökar även rörelsemarginalen, och således incitamenten 
att konsumera varor och tjänster. Det är inte helt orimligt att det kan finnas ett 
samband mellan hur den rika klassen föder låginkomstklassen i form av att 
behovet av deras varor och tjänster ökar1, samtidigt som låginkomstklassen 
uppfattar en ökad efterfrågan och hur då, allt annat lika, utbud och efterfrågan 
                                         
1 Arbeten som ingår i låginkomstsektorn: Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete, Försäljningsarbete inom 
detaljhandel m.m., Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning och Annat arbete utan krav på särskild 
yrkesutbildning 
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kommer sträva mot en jämvikt där det råder ett perfekt förhållande. Detta är 
också någonting som Sassen (2002) visar i sin studie, och hur genom denna 
utveckling polariseringen beräknas vara som starkast i de regioner som 
antingen upplever stark tillväxt av höginkomstyrken eller bedriver en 
tillväxtpolitik som gynnar dessa förhållanden.  
 
Om detta scenario dras till sin absoluta spets skulle vi i framtiden kunna se ett 
samhälle med än mer kraftigt ökade klyftor mellan låg- och höginkomsttagare. 
Samt att denna utveckling skulle sätta låginkomsttagare i en alltmer kritisk 
beroendeposition till kapitalet, då deras sysselsättning i stort sett är beroende 
av höginkomsttagarnas köpkraft som i sin tur är beroende av konjunkturen.   
 
Avslutande reflektion och vidare studier 
Denna studie den enda studien i sitt slag, där den svenska polariseringens 
geografi synliggörs på regional nivå och där resiliens inte endast mäts i total 
återhämtning utan också i mån om vilken utveckling regionen gör. Det finns 
dock stora brister i att, som Eriksson och Henning (2018) uttrycker det, 
analysera dessa mönster genom sammanslagna data. Datat döljer med stor 
sannolikhet ytterligare regionala skillnader inom den regionindelning som 
studien är baserad på. Studie visar dock i sammantaget på skillnader i 
geografin, men detta lämnar det även öppet för vidare studier att göra liknande 
analyser med annan geografisk fond, förslagsvis på mer detaljerad nivå, 
alternativt att använda denna regionindelning men istället undersöka de 
kommuner som finns inom varje region. Ytterligare studier som kan bidra till 
ökad förståelse om polariseringens geografi kan förslagsvis omfatta ett längre 
tidsspann, nattbefolkning (ex. hur pendling påverkas), individuella upplevelser 
av finanskrisen (kvalitativ studie). Även studier som utforskar begreppet 
resiliens och dess innebörd är av stor relevans. Studier som vidrör hur resiliens 
kan mätas, vikten av utveckling under återhämtningsfasen samt förändringar 
av skatteunderlag är av stort intresse och kan bidra till arbetet att förstå den 
rumsliga ekonomins utveckling. 
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Sammanfattning 
Denna studie analyserar hur finanskrisen 2008 påverkade sammansättningen 
av den svenska arbetsmarknaden. Studiens geografiska fond utgörs av Sveriges 
kommuner och landsting:s (SKL) kommungruppsindelning, där Sverige blivit 
indelad i 9 regioner baserat på tätortsstorlek och pendlingsmönster. 
Arbetsmarknadens förändring är i sin tur mätt genom sekundärdata från 
Statistiska centralbyrån (SCB). Med dessa data har finanskrisens regionala 
effekter synliggjorts, med resultatet att det finns ett tydligt före och efter 
finanskrisens kulmen som inträffade 2008. Studien sträcker sig över ett 
tidsspann på 5 år före krisen och 5 år efter krisen (2003–2013). Studien 
analyserar utvecklingen med hjälp av termer som Resiliens, som ämnar att 
förklara den regionala motståndskraften men även hur regionen återhämtar sig, 
samt Polarisering som används för att förklara arbetsmarknadens 
asymmetriska utveckling där hög- och låginkomstsektorn växer i vardera 
riktning medan arbetstillfällena i medelinkomstsektorn minskar.    
 
Studiens resultat tyder dels på att finanskrisens effekter på arbetsmarknaden 
varierar regionalt men också att krisen inneburit att regionerna och dess 
arbetsmarknader utvecklats i polariserande riktning efter kulmen 2008. Det 
fanns även tecken på polarisering i vissa regioner innan finanskrisen brutit ut. 
Studiens resultat visar på att det är de regioner visade dessa mönster innan 
krisen även klarade krisen bra, medan de regioner som inte påvisade 
polariserande mönster innan finanskrisen drabbades hårt. Vidare tyder 
resultatet att de regioner som drabbades hårt var också de regioner som 
påvisade de tydligaste polariseringstrenderna efter kulmen. 
 
Studien problematiserar även resiliens-begreppet och belyser vikten att se 
bortom regionernas motståndskraft för att även poängtera att utvecklingen som 
arbetsmarknaderna bevittnar efter en finansiell kris är centralt för att förstå 
regional resiliens. Till detta föreslås vidare forskning på området för att stärka 
begreppsinnebörden samt för att förstå hur resiliens kan stimuleras. 
 
Studien visar på tydliga tecken att svenska storstäder och dess kranskommuner 
klarat både finanskrisen och strukturomvandlingen från tillverknings- till 
kunskapsekonomi på ett bra sätt samt att dessa regioner visats varit drivande i 
polariseringen. Tillsammans med erfarenheterna av hur finanskrisen 2008 
spelades ut på det regionala planet föreslås att politiken skall verka för 
gynnsamma tillväxtförhållanden även utanför storstäderna, dels för att 
möjliggöra och upprätthålla levnadsmiljöer som sträcker sig bortom städerna  
men också för att dessa regioner inte ska bli förlorare när nästa finansiella kris 
kommer. 
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