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Sammanfattning

Uppsatsens syfte är att undersöka hur eventuell jobbpolarisering ser ut i Sverige på regional nivå

enligt NUTS-2 indelning mellan år 2001-2013. Studien syftar också till att undersöka om det finns

skillnader  i  den  eventuella  jobbpolariseringen  mellan  män,  kvinnor,  privat  sektor  och  offentlig

sektor.  Resultatet  visar  på  att  sju  av  åtta  NUTS-2  regioner  uppvisar  en  polariserande  trend  i

strukturförändringen av jobbmarknaden under hela perioden. Framför allt är polariseringstrenden

tydlig i perioden år 2008-2013, vilka är åren under och efter den globala finanskrisen. Stockholm är

den region som utmärker sig mest genom att ha både den största relativa sysselsättningsökningen

under perioden, men också den obestridligt största relativa ökningen av låglönejobb. Övre Norrland

är den enda region som inte visar på polarisering sett över hela perioden år 2001-2013. Oddskvoter

visar  att  risken att  vara sysselsatt  i  ett  mellanlönejobb minskat mest i  de regioner som haft  en

tillväxt av sysselsättningen som ligger under den genomsnittliga för riket. Vidare så visar resultatet

på en tydlig skillnad mellan män och kvinnor i alla regioner. Männen har under hela perioden haft

en stor relativ ökning av jobb med låga löner medan kvinnorna under hela perioden haft en stor

relativ ökning av jobb med höga löner. För både kvinnor och män i den privata sektorn uppvisas en

klar  polariseringstrend.  I  den  offentliga  sektorn  visar  strukturförändringen  hos  männen  på

polarisering, medan tendensen för kvinnorna går mellan polarisering och uppgradering beroende på

region. Den privata sektorn har haft en relativt stor riskökning för bägge könen bland jobben med

de lägsta lönerna. Kvinnorna i den offentliga sektorn har haft en relativt stor riskökning av jobben

med de högsta lönerna, framför allt i perioden år 2001-2007.
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1. Bakgrund

Denna uppsats analyserar regionala sysselsättningsförändringar  i  olika inkomstklasser i  Sverige.

Detta är av intresse för att förstå centrala förändringsprocesser och som underlag till utformning av

t.ex. arbetsmarknads-, regional- och utbildningspolitik. Studien är av explorativ karaktär och gör

inga  anspråk  på  att  identifiera  kausala  samband.  Strukturomvandlingen  på  arbetsmarknaden  i

Sverige  har  sedan 60-talet  fram till  idag  varit  påtaglig.  Andelen  sysselsatta  inom industrin  har

halverats till 15%, tjänstesektorns andel har ökat med en femtedel till 53%, jord-, skogsbruks- och

fiskesektorn  har  minskat  med fyra  femtedelar  och sysselsätter  idag bara en andel  om 2%, den

offentliga sektorns andel har under samma period fördubblats till 33% (Ekonomifakta, 2015). Så

som  andra  utvecklade  ekonomier  har  Sverige  under  denna  tidsperiod  börjat  gå  mot  ett  post-

industriellt  samhälle.  Detta  innebär  att  vi  i  allt  högre  grad  går  från  industriproduktion  till

tjänsteproduktion.  Detta  har  ökat  kraven  på  utbildning  och  kunskap,  vi  kan  sägas  gå  mot  ett

kunskapssamhälle (Beckerman, 2005). 

Denna omvandling ledde under 1900-talets sista decennier till en större efterfrågan på välutbildade

arbetare som kunde utföra de nya mer kvalificerade arbetsuppgifterna som uppstått i kölvattnet på

teknisk  och  samhällelig  utveckling.  Inom framför  allt  tillverkningsindustrin  ledde  detta  till  en

uppgradering av jobben, från lågbetalda (mindre produktiva) jobb med låga kvalifikationskrav, till

högre betalda (mer produktiva) jobb med högre krav på kvalifikationer (Berman et al., 1998). Under

början  2000-talet  började  dock  en  rad  forskare  uppmärksamma  ett  nytt  fenomen  kallat

”Jobbpolarisering”.  Det som menas med jobbpolarisering är att den relativa andelen höglöne- och

låglönejobb ökar,  medan den relativa  andelen  mellanlönejobb samtidigt  minskar  eller  visar  låg

tillväxt. Polariseringen  ger  upphov  till  en  karaktäristiskt  U-formad  jobbtillväxtkurva  sett  över

inkomstnivåerna i jobblönegupperna (Figur 1). I tre uppmärksammade studier i mitten på 00-talet så

uppvisades resultat som tydde på jobbpolarisering både i USA (Wright and Dwyer, 2003;  Autor et

al.,  2008)  och  Storbritannien  (Goos  and  Manning,  2007).  Därefter  har  polarisering  av

jobbmarknaden påvisats i flertalet studier av många andra utvecklade ekonomier (t.ex. Goos et al.,

2009). 

Polarisering  går  på  tvären  mot  den  tidigare  allmänt  vedertagna  teorin  bland

arbetsmarknadsekonomer om att utvecklade ekonomier har haft en kontinuerlig uppgradering av

jobben under den senare delen av 1900-talet (t.ex.  Berman et al.,  1998). Det ansågs tidigare att

teknologisk utveckling ökar efterfrågan på högre utbildade arbetare jämfört med lägre utbildade och

därmed  så  skapas  bättre  (mer  produktiva)  eller  uppgraderade  jobb.  Skill  Biased  Technological
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Change (SBTC) teorin som varit den teori som man tidigare stött sig på förutsäger att jobbökningen

skall bestå av en monotonisk sysselsättningstillväxt vid stigande inkomstnivå eller en uppgradering

av jobben om man så vill. Det finns en rad olika hypoteser om varför polarisering uppstår. En ofta

citerad teori är att rutinjobben, både manuella och kognitiva ersätts av maskiner (Autor et al., 2003).

Figur 1. Illustration av polariserande och uppgraderande jobbstruktur förändring.

Denna  s.k  Routine  Biased  Technological  Change  (RBTC)  förutspår  en  relativ  minskning  av

mellanlönenjobben, eftersom många av rutinjobben återfinns bland mellanlönejobben. Detta leder i

sin  tur  till  polarisering.  De krafter  som påverkar  strukturförändringar  i  andra utvecklade länder

borde naturligtvis också påverka Sverige. Därför är det inte speciellt förvånande att tidigare studier

har kunnat visa på polarisering även i Sverige  (Goos et al., 2009;   Åberg, 2013;  Adermon och

Gustavsson, 2015).  Ur studiesynvinkel så är Sverige ett jämförelsevis unikt land med en kompakt

lönestruktur, starka fackföreningar, hög minimilön och hög arbetslöshetsersättning (Freeman et al.,

2010).  Acemoglu  (2001) argumenterar  för  att  t.ex.  hög arbetslöshetsersättning  skapar  fler  goda

(höglöne) jobb än dåliga (låglöne) jobb, och att i en ”liberal” ekonomi med en arbetsmarknad utan

regleringar  så  skapas  fler  låglönejobb.  Därför  har  dessa  faktorer  sannolikt  en  påverkan på  hur

eventuell polarisering i Sverige ser ut. 

Det är inte bara länder som helhet som uppvisar polarisering. Länder kan bestå av regioner som har

väldigt  skiftande  industri-  och  populationskomposition,  som  tillsammans  med  andra  regionala

förutsättningar  påverkar  jobbstrukturens  utveckling.  Vad gäller  den regionala  jobbpolariseringen

visade Jones och Green (2009) studie av England att det fanns en ökande polarisering i en majoritet

av regionerna. I deras studie utmärkte sig London, vilket tyder på att storstadsregioner kan vara
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avvikande gällande polariseringsmönster.  Tittar  man på regionala effekter av polarisering så har

Autor och Dorn (2013) visat på att regioner USA (lokala arbetsmarknader) med en hög initial andel

rutinjobb  oftare  tagit  i  bruk  ny  teknik  (automatiserat).  Med  den  automatiseringen  skedde  en

förflyttning av personer med rutinjobb till lågkvalificerade icke rutinmässiga servicejobb. Samma

mönster har Senftleben och Wielandt (2012) visat på i Tyskland, där har regioner med en initial stor

andel rutinjobb anammat ny teknik (automatisering), samtidigt som dessa regioner haft en ökning

av servicejobb. Detta har sammantaget gett dessa regioner en polariserad jobbstrukturförändring. I

svenskt  perspektiv  skulle  man  hypotetiskt  kunna  tänka  sig  att  vi  har  motsvarande  regionala

skillnader, att exempelvis skogslänen skiljer sig från Stockholmsregionen beroende på ekonomisk

struktur  och  population.  Det  är  dock  inte  bara  mellan  regioner  som  skillnader  i  eventuell

polarisering kan finnas. Skillnader mellan könen har uppmärksammats av Lindley (2010)  som i

Storbritannien funnit att det har varit större polarisering på arbetsmarknaden för kvinnor jämfört

med män, beroende på förändringar i efterfrågan. Tüzemen och Willis  (2013) har i sin studie av

USA funnit  att  kvinnor  har  höjt  sin  utbildningsnivå  och  i  högre  grad  fått  höglönejobb  mot

låglönejobb när mellanlönejobben minskat. Männen däremot har i samma studie i ungefär lika stor

mängd flyttat till höglönejobb och låglönejobb från mellanlönejobb.

1.1 Syfte

Syftet  med  uppsatsen  är  att  explorativt  undersöka  eventuell  jobbpolarisering  på  NUTS-2

(Nomenclature  des  unités  territoriales  statistiques,  se  appendix  2)  regionalnivå  i  Sverige  under

perioden år 2001-2013. Vidare undersöks hur den eventuella regionala jobbpolariseringen skiljer sig

åt mellan könen och sektortillhörighet (privat eller offentlig sektor).  Det vetenskapliga bidraget är

att det för mig veterligen är första gången som det görs en studie kring jobbpolarisering på regional

nivå i Sverige.

2. Teori

Som referensram vid nationalekonomisk analys av arbetsmarknaden återkommer man ofta till den

neoklassiska  modellen  där  utbudet  av  arbetskraft  och  efterfrågan  på  arbetskraft  är  det  som

bestämmer arbetsmarknadens sysselsättning och löner i jämvikt. Det är flera faktorer som påverkar

både utbudssidan och efterfrågesidan av arbetsmarknaden. Påverkan av dessa faktorer skiljer sig vid

olika marknadsformer, exempelvis om det finns monopol eller monopson. Sett till de faktorer som

påverkar arbetsutbudet så kretsar de kring individens val. Enligt mikroekonomisk teori så försöker

individen att  nyttomaximera genom att  optimera sitt  val mellan konsumtion av varor och fritid

(Gravelle och Rees, 2003). Konsumtionen förutsätter inkomst och kräver därför ofta arbete. Fritiden
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speglar aktivitet som inte är förvärvsarbete. Ur detta mynnar två frågor. Den första är frågan om

individen vill arbeta överhuvudtaget. Den andra frågan kommer om individen vill arbeta, den frågan

blir således hur mycket arbete som individen vill utföra. Det som påverkar dessa två val är flera

faktorer.  Några  viktiga  faktorer  är:  reallönen (inkomst-  och  substitiutionseffekten),  skatteregler,

arbetslöshetsersättning, sjukersättning. Det bör tilläggas att det inte alltid är möjligt att arbeta för

den som vill  p.g.a. olika restriktioner,  t.ex.  olika typer av funktionsnedsättningar eller  bristande

kunskaper.  På  efterfrågesidan  finns  ”företaget”  som  enligt  mikroekonomisk  teori  försöker  att

vinstmaximera. En viktig del i vinstmaximeringen är att ha en effektiv produktion som minimerar

kostnaden för en given produktionsvolym. I produktionen används olika produktionsfaktorer och

arbetskraft är en av dessa faktorer. En i litteraturen vanligt förekommande produktionsfunktion är

Cobb-Douglas  funktionen  (1928) som  bygger  på  två  produktionsfaktorer,  arbete  och  kapital.

Företaget har då att avgöra hur det väljer att använda arbete och kapital i olika proportioner för att

producera en given mängd av en vara vid given produktionsteknik. Företaget måste därför besvara

två frågor rörande sin efterfråga av arbetskraft. Den första är vilken typ av arbetskraft som skall

anställas, den andra frågan är hur många som skall anställas. Det leder därför till att företaget i sin

efterfrågan av arbetskraft väger in priset på arbete, kostnader för anställning och uppsägning, priset

på substituerade produktionsfaktorer (vanligtvis kapital) och arbetskraftens marginalproduktivitet. 

En  ekonomisk  teori  som  gjort  stora  landvinningar  de  senaste  decennierna  i  att  analysera

arbetsmarknaden  är  sök-  och  matchningsteorin.  I  sök  och  matchningsteorin  antar  man  inte  att

marknaden är helt  effektiv utan att  det förekommer kostnader med att  söka arbete och att  hitta

arbetskraft. Det uppstår alltså friktioner på marknaden. På mikronivå för en enskild arbetssökande

handlar valet i sökteorin om att söka lediga jobb med alternativa anställningserbjudanden som har

olika beskaffenhet så som lön, semester, arbetstider etc. En arbetssökande har en reservationslön (en

kombination av faktisk lön, arbetstid, arbetsmiljö etc.) som avgör vilket jobb denne kan tänka sig att

ta, medan företaget ger ett anställningserbjudande. Det som ger jämviktslönen är att det sker en

anpassning över tid, där den arbetssökande som inte hittar ett jobb sänker sin reservationslön och

det företag som inte hittar arbetskraft höjer sitt anställningserbjudande. I det fall reservationslönen

förblir högre än anställningserbjudanden sker ingen matchning mellan sökande och jobb. Söktiden

är förenad med kostnader, genom att arbetssökande har en alternativkostnad i form av utebliven lön

och företagen har en alternativkostnad genom utebliven produktion.  En annan central del i teorin är

att det på sökmarknader finns externa effekter som påverkar de enskilda aktörerna, men som ingen

av aktörerna tar  hänsyn till.  Ett  exempel  är  att  ökad sökaktivitet  av en  enskild  arbetslös  aktör

påverkar de andra arbetslösas möjlighet att hitta ett jobb negativt, men det ökar möjligheterna för

4



företag att hitta rekryter. Vidare är det i en konkurrensmarknad med sökkostnader inte säkert att en

fri oreglerad marknad ger det bästa utfallet, utan kan behövas regleras av staten. En känd modell

som  har  sprungit  ur  sök-  och  matchingsteorin  är  DMP-modellen  (Diamond-Mortensen-

Pissaridesmodellen)  (Pissarides,  2000),  och  som idag är  den  vanligaste  modellen  för  analys  av

lönebildning, arbetslöshet och vakanser. 

3. Metod

För  att  kunna  studera  förändringen  av  jobbstrukturen  baserad  på  huruvida  hög-,  mellan-  eller

låglönejobben ökar eller minskar,  så är ett tillvägagångssätt att  dela in alla som är sysselsatta i

kvintiler efter deras jobb och lön  (t.ex. Åberg, 2013; Åberg, 2015; Oesch and Rodriguez Menes,

2011). Varje kvintil innehåller 20% av de sysselsatta, så att de 20% av de som är sysselsatt i jobben

med lägsta lönerna befinner sig i första kvintilen, och de 20% som är sysselsatta i jobben med de

näst lägsta lönerna befinner sig den i  andra kvintilen osv.  Indelningen är delvis godtycklig och

alternativa indelningar kan ge olika resultat. Det stora jobbet är dock att kunna rangordna jobben

efter  deras  lön,  från  lägst  betalda  till  högst  betalda.  Jag  har  fått  tillgång  till  den

jobblöneklassificering  som Professor  Rune  Åberg  vid  Umeå  Universitet  använt  i  sin  forskning

(Åberg, 2015). Den bygger på treställig SSYK-96 kod och innehåller 112 typer av jobb rangordnade

efter jobbets genomsnittliga median lön under perioden år 1997-2012 (se appendix 1). Denna lista

innehåller även kvintilindelningen. Indelningen är baserad på de sysselsatta i riket som helhet. Jag

har gjort antagandet att jobben i Sveriges NUTS-2 regioner tillhör samma jobblönekvintil oavsett

var jobbet finns. Exempelvis att jobbet som städare tillhör första lönekvintilen oavsett om jobbet

finns  i  region  Övre  Norrland  eller  Sydsverige.  Detsamma  gäller  för  alla  jobb.  Det  kan  finnas

möjlighet att ett jobb som ligger nära kvintilgränsen skulle ha hamnat i den angränsande kvintilen i

en region jämfört med en annan region. Effekterna av att ett jobb skulle ha kunna tillhört kvintilen

intill i olika regioner är så pass små att jag väljer att bortse från dessa i min analys. Vidare görs även

antagandet att oavsett köns- eller sektor tillhörighet, tillhör jobbet samma kvintil oavsett region. 

Motivet till att ta fram resultat för förändringarna hos respektive kön beror på att män och kvinnor

är under- och överrepresenterade i olika typer av jobb och lönegrupper, därför kommer resultatet

förhoppningsvis att  visa på hur denna skillnad påverkar  förändringen i  jobbstruktur  för vardera

grupp. Detsamma gäller för indelningen mellan privat och offentligsektor, att de egenheter dessa två

sektorer  har,  sannolikt  kommer  att  visa  sig  som skillnader  i  förändringen  i  jobbstrukturen  för

respektive sektor.
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För denna studie har jag valt att använda i huvudsak två olika tekniker för att analysera data. Den

första är att ta fram den relativa procentuella förändringen i jobblönekvintilerna. Den andra är att

analysera kvintilförändringarna med  oddskvoter.  Som komplement skattas en regressions modell

med  OLS,  detta  för  att  på  ett  tydligare  sätt  kunna  föra  en  diskussion  om vilka  faktorer  som

eventuellt  skulle  kunna  ha  en  påverkan  på  förändringarna  i  kvintilerna.  Orsaken  till  att  ingen

logistisk regression utförs för att ta fram oddskvoterna, är att jag inte anser mig har ett sample, utan

har hela populationen av de sysselsatta och kan då räkna ut oddskvoterna utan konfidensintervall.

Då data innehåller hela populationen finns därmed det sanna värdet och ingen estimering behövs.

Vad gäller  att  använda linjär regression för att  estimera skillnaderna i förändringarna i  de olika

kvintilerna, skulle en sådan regression visa på medelvärdet av förändringen i alla regioner för varje

kvintil. Det skulle således bli ett nationellt genomsnitt för varje kvintil och inte visa på skillnaderna

regionerna emellan. Användandet av dummyvariabler för regionerna är inte möjligt p.g.a att antalet

observationer  är  för  få.  Dummyvariablerna  skulle  inte  ge  möjlighet  att  kunna  bestämma  den

enskilda regionens förändringsmönster i de enskilda kvintilerna, vilket är det som är syftet med

denna uppsats.

3.1 Relativa procentuella förändringen.

Om polarisering existerar skall den grupp med jobb som ligger i mitten av inkomstskalan ha lägst

relativ jobbtillväxt (eller störst relativ minskning) samtidigt som både de jobblönegrupper som har

lägst respektive högst lön ökar mer (minskar mindre) än de andra,  och därmed ge den relativa

jobbtillväxtkruvan en u-form. Detta är en enkel matematisk operation. Antalet sysselsatta i regionen

i slutåret av perioden har dividerats med antalet sysselsatta i regionen i startåret, och därtill dragit

bort den totala genomsnittliga ökningen av sysselsatta i regionen under den givna perioden.

3.2 Oddskvoter

Oddskvot är ett mått för att visa på oddset att något inträffar givet en viss typ av exponering delat

med oddset att det inträffar utan exponering  (Moore, 2011). Denna kvot talar då om hur mycket

större eller mindre risk som exponeringen har givet. Detta är en vanlig metod vid studier inom

medicin och hälsa, exempelvis hur mycket ökar risken att få cancer om man utsätts för en viss typ

av strålning. I detta fall handlar risken istället om ”risken” att en person har ett jobb som befinner i

en  given  jobblönekvintil.  Exponeringen  i  det  här  fallet  är  tid.  Om  det  vid  startpunkten  av

tidsperioden  är  ett  odds  på  0,3  att  ha  ett  jobb  som befinner  sig  i  första  kvintilen,  och  det  i

slutpunkten för perioden är ett odds på 0,35 att ha ett jobb som befinner sig i första kvintilen, då har

”risken”  med  att  befinna  sig  i  första  kvintilen  genom  exponeringen  av  tiden  har  ökat  med
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0,35/0,3=1,16 ggr jämfört med startpunkten. Tolkningen blir i det här fallet, att det har blivit relativt

fler jobb i kvintil ett i slutpunkten än i startpunkten. Ett vanligt sätt att ta fram oddskvoter är genom

logistisk  regression.  Ingen  regression  utföres,  istället  räknas  oddskvoterna  fram  eftersom  data

innehåller hela populationen av sysselsatta och hur många personer som ingår i varje kvintil vid

varje given tidpunkt. På så vis är det enkelt att räkna ut ”risken” för att en person som är sysselsatt

befinner sig i en given kvintil vid en given tidpunkt. Det som räknas fram är om risken har ökat

eller minskat med tiden. Om det med tiden går mot jobbpolarisering skall oddskvoterna minska i

mitten kvintilerna och öka i ”svans-kvintilerna”. 

Det  är  viktigt  att  notera  att  oddskvoterna  är  framräknade  på  regionens  sysselsättningsökning  i

kvintilerna mot hela rikets totala sysselsättningsökning. Anta att det i region X finns 1 000 personer

som är sysselsatta i kvintil ett och att det är totalt 100 000 personer som är sysselsatta i Sverige.

Oddset är då 1 000/99 000=0,0101 att en sysselsatt person i Sverige har ett jobb som befinner sig i

kvintil ett i region X. Anta vidare att antalet sysselsatta personer efter exponering av ”tid” i kvintil

ett i region X ökar med 100 personer till 1 100, men samtidigt så ökar Sveriges totalt sysselsatta till

105 000.  Det  nya oddset  att  vara sysselsatt  i  kvintil  ett  i  region X sett  till  riket  är  då 0,0106.

Exponeringen  av  ”tid”  visar  här  att  risken  ökat.  Om vi  vill  veta  hur  risken  har  förändrats  i

förhållande till om regionen ligger under eller över snittet i sysselsättningsökning i jämfört med

riket och de andra regionen så delar vi det senare oddset med det tidigare och får oddskvoten 1,05.

Detta betyder då att risken ökat med 1,05ggr att vara sysselsatt i kvintil ett i region X i förhållande

till  genomsnittliga  sysselsättningsökningen  i  hela  riket.  Hade  kvintil  ett  i  region  X  följt  den

genomsnittliga sysselsättningsökningen i riket så hade oddskvoten varit lika med 1, det vill säga

oförändrad risk. 

3.3 Regression

Även om syftet med uppsatsen inte är att identifiera de faktorer som driver på förändringarna, så är

det ändå av värde att utföra en regressionsanalys utifrån de hypoteser som framförts. Målet är att

skatta  utvalda  faktorers  påverkan  på  oddskvoten  i  respektive  kvintil  för  respektive  kön.

Könssegregeringen i regressionen beror på att männen och kvinnornas förändringar kan skilja sig åt

mellan kvintilerna och vad gäller estimerade parametrar. I huvudsak utgår uppsatsen från NUTS-2

indelningen av regioner, men för att få fler observationer och där med fler frihetsgrader, så är data i

regressionen  istället  på  NUTS-3 nivå  vilket  är  den  tidigare  länsnivån (se  appendix  2).  Antalet

regioner på NUTS-3 nivån uppgår till 21 st. Vidare så är observationerna för männen och kvinnor

uppdelade var för sig och data är tagna från två perioder, år 2001-2007 och år 2008-2013. Det är
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således paneldata, och antalet observationer blir 42st per kön. För varje kön så utförs en regression

för första, tredje och femte kvintilen. Den beroende variabeln är oddskvoten för kvintil ett, tre eller

fem.  Valet  att  göra  regression  på  första,  tredje  och  femte  kvintilen  motiveras  med  att

regressionsresultaten blir överskådliga men ändå fångar upp eventuella skillnader i förändringen i

låglöne-,  mellanlöne-  och  höglönejobben.  I  övrigt  används  samma  metodik  för  att  beräkna

oddskvoterna för beroende variabeln som oddskvoterna under punkt 3.2.

De oberoende variablerna är samma för alla kvintilerna och båda könen. Med negativ effekt avses

riskminskning  och  med  positiv  effekt  avses  en  riskökning.  Variablernas  tabellursprung  tas  upp

under delen med data, men här motiveras orsaken till att de ingår i modellen:

• Andelen utrikesfödda i regionen i början av perioden/kön. Denna variabel är tänkt att spegla

det faktum att Sverige under 2000-talet haft stor immigration. Många av immigranterna har

en hög utbildningsnivå, men det är en betydande del som har låg eller oklar utbildningsnivå

(SCB, 2015a). Regioner med större antal utrikes födda skulle därmed kunna tänkas ha ett

större utbud av lågutbildade som är villiga/möjliga att anställa i låglönejobb. Det är därför

ett rimligt antagande att andelen utrikesfödda har en positiv effekt för första kvintilen och en

negativ effekt för den femte kvintilen.

• Andel i regionen i början av perioden med utbildning över gymnasienivå/kön. I enlighet

med  RBTC-teorin  så  är  det  de  kognitiva  och  manuella  rutinjobben  som  ersätts  med

maskiner.  Högutbildade är rimligtvis  i  större  utsträckning sysselsatta  i  icke rutinmässiga

kognitiva jobb som är högavlönade, vilket Tüzemen och Willis  (2013) funnit belägg för. I

regioner med högre andel högutbildade kan man anta att  andelen rutinjobb är lägre och

därmed torde påverkan på förändringen i mitten kvintilen vara neutral eller mindre negativ. I

övriga kvintiler är det svårt att sia om utfall. Multiplikator effekten av höglönejobb, ger dock

skäl att tro att effekten i första kvintilen skulle kunna vara positiv.

• Andel i regionen i början av perioden som är sysselsatt i traditionell industri / kön. Regioner

med  större  andel  sysselsatta  i  den  traditionella  industrin  har  troligtvis  en  större  andel

rutinjobb som kan kan rationaliseras bort, vilket också sker enligt Autor och Dorn (2013).

Denna  variabel  är  därför  tänkt  att  visa  på  hur  industrisammansättningen  påverkar

strukturförändringen. Av detta följer antagandet att i regioner med högre andel traditionell

industri, är det sannolikt att jobben i tredje kvintilen minskar mera än i andra regioner som

en effekt av rationaliseringar. Det är dock osäkert vilket effekten blir i den första och femte

kvintilen.

• Logaritmen av regionens andel av rikets befolkning i början av perioden ej könsindelat. De
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flesta  människor  bor  i  tätorter  (SCB,  2015b), vanligtvis  i  varje  NUTS-3  region  är

befolkningen centrerad kring någon eller några större tätorter. Stora tätorter kan som  Jones

och Green (2009) visat, skilja sig i jobbstruktur förändring. Större arbetsmarknader erbjuder

ett större utbud av jobb, men samtidigt hårdare konkurrens. Därav är det oklart hur detta

hypotetiskt påverkar förändringarna i de olika kvintilerna.

Samtliga av de oberoende variablernas andelar är framräknade för periodens startår och inte för

förändringen under perioden, detta för att undvika problem med endogena variabler. Om vi antar att

oddskvoten för kvintil fem i region Y är positiv d.v.s. att risken att vara sysselsatt i ett höglönejobb

har ökat i regionen i slutet av perioden, då är det också sannolikt att andelen högutbildade har ökat.

Genom att exempelvis ta andelen högutbildade i region Y i startåret av perioden så kan vi istället

undersöka hur andelen högutbildade påverkar förändringen i risk att vara sysselsatt i  kvintil 5 i

periodens slut efter exponering av ”tid”, vilket är det vi vill undersöka med regressionen. För att ta

fram oddskvoterna på NUTS-3 nivån så används samma metod som för att ta fram oddskvoterna för

NUTS-2 nivån. Det betyder att Åbergs jobblöneranking och kvintilindelning används, tillsammans

med data från SCB:s öppna databas, i det här fallet på NUTS-3 nivå. Data för de andra variablerna i

regressionen är också framtagna med hjälp av bearbetad data ur SCB:s öppna databas på NUTS-3

nivå. Notera att det inte används någon dummyvariabel för män, kvinnor eller kvintil utan de utförs

som separata regressioner. Således blir det sex regressioner, tre för varje kön. Regressionsmodellen

ser ut så här:

Υ it = β 0 + β 1 Χ 1it + β 2 Χ 2 it + β 3 Χ 3 it + β 4 Χ 4 it + ε it

Υ it  =  Oddskvoten för regionen i den givna kvintilen 

Χ 1 it =  Andelen utrikesfödda i regionen i början av perioden

Χ 2 it =  Andelen med utbildning över gymnasienivå i regionen i början av perioden 

Χ 3 it =  Andelen som är sysselsatt i traditionell industri regionen i början av perioden 

Χ 4 it =  Log regionens andelen av rikets befolkning i början av perioden 

ε it    = Slumpterm

I modellen står i:et står för NUTS-3 regionen och t:et står för tidsperioden. 
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4. Data

4.1 Data för relativa förändringar och oddskvoter

De regioner som analyseras är Sveriges riksområden på NUTS-2 nivå. Data avser vart och ett av

åren 2001, 2007, 2008 och 2013. I de flesta fall har indelningen skett i två tidsperioder, år 2001-

2007 och år 2008-2013. Det förekommer också att resultat presenteras som en längre period från år

2001-2013. Sverige består på NUTS-2 nivån av åtta stycken regioner. Det finns två anledningar till

valet av NUTS-2 nivån. Den ena anledningen är att den nivån ofta används i studier kring regionala

socioekonomiska spörsmål i Europa. Den andra anledningen är att antagandet om att ett jobb tillhör

samma  kvintil  på  regionalnivå  som  på  riksnivå,  blir  mindre  rimligt  ju  finmaskigare  regional

indelning  som används.  För  inhämtandet  av  data  har  SCB:s  öppna  databas  använts.  Det  är  ur

tabellen med ”Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef) efter region, yrke (3-siffrig

SSYK 96), arbetsställets sektortillhörighet och kön. År 2001 - 2013” som data är hämtat. De data

som beskriver sysselsättningen i respektive region, kan ha påverkats av pendling mellan regionerna.

Detta är dock inget jag har kunnat ta hänsyn till i denna uppsats. Valet av att använda data från åren

2001 till 2013 beror på att det är de åren som vid uppsatsens tillkomst fanns tillgängliga i SCB

öppna  databas  för  den  här  typen  av  statistik.  Periodindelningen  är  vald  för  att  det  på  ett

förhoppningsvis tydligare vis skall gå att se de eventuella effekterna av den globala finanskrisen

som briserade under år 2008. Orsaken till varför det är ett års glapp mellan perioderna beror på att

SCB gjort några ändringar i SSYK koderna mellan år 2007 och år 2008. 

Som beskrevs i metodavsnittet är det tillgången till Åbergs jobblöneranking som gjort det möjligt

att göra den här analysen, då data från SCB:s öppna databas inte ger möjlighet att rangordna jobben

efter lön. Det bör poängteras att Åberg använt data från SCB:s databas MONA. Databasen MONA

kräver speciellt tillstånd för att få användas då den innehåller känsliga personuppgifter. Vidare så är

definitionen kring sysselsatt något annorlunda jämfört med den öppna databasen. I MONA är en

person bara sysselsatt om den verkligen arbetar, d.v.s. inte är sjukskriven, barnledig etc. I SCB:s

öppna databas räknas alla som har utfört i genomsnitt minst en timmes förvärvsarbete per vecka

under november månad innevarande år som sysselsatta. Även de som varit tillfälligt frånvarande

under mätperioden räknas. Det betyder att ett jobb kan ha två sysselsatta, så att det i statistiken

framstår som att det är två som innehar detta jobb. Detta ger en viss differens jämfört med MONA

där jobb räknas på individnivå. Är en person exempelvis sjukskriven i MONA så är personen inte

sysselsatt, därav ingen dubbelräkning. 
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Utan att gå resultatet i förväg, kan skillnaden illustreras mellan hur användningen av SCB:s öppna

data skiljer sig från MONA genom att visa på hur resultatet blir vid ett försök att återskapa Åbergs

(2015) relativa kvintilförändringar i riket för perioden år 2008-2012 med hans jobblöneranking.

Som det går att se i figur 2 är skillnaden störst i kvintil ett och två, de lägsta jobblönekvintilerna.

Varför det är så, går det endast att spekulera i. Som helhet med SCB:s öppna data håller fortfarande

analysen Åberg gjort för perioden, att förändringen av jobbstrukturen i Sverige rör sig i en riktning

mot polarisering. Faktum kvarstår dock, det finns skillnader i data mellan databaserna.

Figur 2. Illustration av skillnaden mellan SCB öppna databas och SCB MONA databas.

I  SCB:s  öppna  databas  finns  det  114  jobbkategorier  på  treställig  SSYK  96  kod.  Åbergs  lista

innehåller dock bara 112 kategorier. De två kategorier som saknas är 011 ”militärer” och 0002 ”yrke

okänt”. Totalt i riket 2013 fanns det 196 896 personer sysselsatta i dessa två kategorier. Yrke okänt

utgjorde den absoluta majoriteten av dessa med 181 454 personer. Bortfallet totalt för riket blir då

ca 5%. Enligt Åberg så utgör militärer en tämligen heterogen grupp som har stor skillnad i löner och

därför borde ha delats in i flera olika grupper för att kunna ge ett rättvisande värde av medianlönen.

Vad gäller ”yrke okänt” görs antagandet att personerna i ”yrke okänt” inte tillhör en och samma

yrkeskategori utan är jämt fördelade över kategorierna och kvintilerna och att effekterna av deras

bortfall därför borde var begränsat för analysen. Således är utgångspunkten vid framräkningen av

oddskvoterna att data representerar alla sysselsatta.

För att kunna analysera effekterna av att vara offentligt eller privat anställd, har de elva sektorerna i

SCB  databas  summerats  till  två  kategorier.  Den  ena  är  kategorin  för  offentligt  anställda  som

innehåller följande sektorer: statlig förvaltning, statliga affärsverk, primär kommunalförvaltning,

landsting, övriga offentliga institutioner, statligt ägda företag och organisationer, kommunalt ägda
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företag  och  organisationer.  Den  andra  kategorin  för  privat  sektor  innehåller:  Aktiebolag  ej

offentliga, Övriga företag ej offentliga, övriga organisationer. Sektorn ”uppgift saknas” bortses från

då den har noll sysselsatta i alla jobbkategorier alla år. Vad gäller skillnader mellan könen har ur

databasen separat tagits ut jobbkategorier och sektortillhörighet för båda könen respektive år.

4.2 Data för regression

Oddskvoten för regionen i den givna kvintilen / kön

Precis som för de relativa ökningarna och oddskvoterna så är data hämtad ur SCB:s öppna databas

ur tabellen för ”Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef) efter region, yrke (3-siffrig

SSYK 96),  arbetsställets  sektortillhörighet och kön. År 2001 – 2013”. Därav har dessa data  på

NUTS-3  nivån  troligtvis  samma  typ  av  skillnader  mot  MONA  som  data  på  riksnivå.

Tillvägagångssättet för att skapa variabeln identiskt med hur oddskvoterna skapades med data från

NUTS-2 indelningen förutom att det är data på en finmaskigare nivå som använts. 

Andelen utrikesfödda i regionen i början av perioden / kön.

Data kommer från ”Utrikes födda efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2001 - 2014 ”, där

variabeln är skapad genom att ta antalet utrikes födda i respektive län i och kön, dela det med totala

antalet  innevånare  i  respektive  län  efter  kön.  Data  är  taget  för  år  2001  och  år  2008  och  alla

åldersklasser är medtagna.

Andel  i regionen i början av perioden med utbildning över gymnasienivå / kön.

Data kommer från ”Befolkning 16-74 år efter region, utbildningsnivå, ålder och kön. År 1985 –

2014”, där variabeln är skapad genom att ta antalet som har en utbildningsnivå över gymnasienivå i

respektive region och kön, dela det med totala antalet innevånare i respektive region efter kön. Data

är hämtat för år 2001 och år 2008 och för alla åldersklasser från 16 till 74 år.

Andel i regionen i början av perioden som är sysselsatt i traditionell industri / kön.

Data kommer från två  tabeller p.g.a att de ej täckte både år 2001 och år 2008. För år 2001 kommer

data från ”Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i  regionen (dagbefolkning) (RAMS) efter

region,  näringsgren  SNI92  och  kön.  År  1990-2003”.  För  år  2008  kommer  data  från

”Förvärvsarbetande  16+  år  med  arbetsplats  i  regionen  (dagbefolkning)  (RAMS)  efter  region,

näringsgren SNI2007 och kön. År 2008–2014”. Data är indelat efter kön och region. Traditionell

industri har definierats som näringsgren A (jord-, skogsbruk och fiske) och B+C (Tillverkning och

utvinning). 

Logaritmen av regionens andel av rikets befolkning i början av perioden ej könsindelat. 

Data kommer från ”Utrikes födda efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2001 - 2014 ”, där

variabeln  är  skapad  genom att  ta  totala  folkmängden  i  respektive  län  dela  med  totala  antalet
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innevånare i riket. Data är taget för år 2001 och år 2008, ej könsindelat. Logaritmeringen är för

transformera snedfördelningen åt vänster till en mer normalfördelad variabel.

 

5. Resultat

Resultatdelen består av tre delar. Den första delen innehåller deskriptiv statistik med de relativa

procentuella förändringarna i jobblönekvintilerna för regionerna. Andra delen innehåller resultatet

för oddskvoterna. Tredje delen visar i sammanfattande form resultatet från regressionsanalysen.

5.1 Relativa förändringar

Resultatet börjar med en presentation för den relativa procentuella förändringen i kvintilerna för

regionerna.  Presentationen  är  uppdelad  i  fyra  delar.  Totalt: Den  totala  förändringen.  Kön:

Förändringen  uppdelad  efter  kön.  Kön/Privat: Förändring  i  privat  sektor  uppdelad  efter  kön.

Kön/offentlig: Förändring i offentlig sektor uppdelad efter kön. För alla diagram är det viktigt att

vara uppmärksam på Y-axelns skala då den skiljer sig åt mellan de olika diagrammen.

Totalt

För  att  ge  en  övergripande  förståelse  för  hur  data  ser  ut  i  regionerna  över  tid,  börjar

resultatpresentationen med att visa förändringen i kvintilerna i perioden år 2001-2007 och perioden

år 2008-2013 bredvid varandra (Figur 3). Det går att urskilja ett till synes ganska tydligt mönster, att

i bägge perioderna finns tendenser till polarisering i alla regioner. 

Figur 3. Totala kvintilförändringarna under perioderna år 2001-2007 och år 2008-2013.

Eftersom  figuren  inte  anger  hur  observationerna  hänger  ihop  med  respektive  region  så  är

verkligheten något mer komplicerad än vad som här synes.  För att  bättre förstå hur regionerna

skiljer sig åt presenteras data fortsättningsvis som stapeldiagram vilket ger en bättre förståelse av
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hur en viss region har utvecklat  sig i  förhållande till  de andra.  I  diagrammen presenteras även

förändringen i riket som en referenspunkt. Figur 4 visar perioden år 2001-2007.

2001-2007 - Totalt

Figur 4. Totala kvintilförändringarna under perioden år 2001-2007.

Diagrammet visar att skillnaderna mellan regionerna och kvintilerna varit olika. Trots detta går det

att  se ett  mönster.  I  kvintil  tre så har förändringen under perioden varit  negativ i  alla regioner.

Detsamma gäller för kvintil fem, fast i positiv riktning. I de andra kvintilerna är resultatet blandat,

men många regioner visar totalt sett tendenser till  polarisering. Sett till  staplarna för riket så är

polariseringstendensen ganska klar. Stockholm särskiljer sig från de andra regionerna, och det finns

anledning att återkomma till detta i analysdelen. Figur 5 visar resultatet för perioden år 2008-2013.

2008-2013 – Totalt

Figur 5. Totala kvintilförändringarna under perioden år 2008-2013.

Det  går  direkt  att  se  att  under  denna  period  uppvisar  alla  regioner  tämligen  klar  polarisering.

Variansen är dessutom betydligt mindre än i den tidigare perioden. Stockholm är den enda region
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som har en minskning i fjärde kvintilen. Stockholm har i bägge perioderna skilt sig från de andra

regionerna  i  framför  allt  den  första  kvintilen,  där  Stockholm  under  bägge  perioderna  haft

väsentligen större ökningar än de andra regionerna.

Förändring efter kön

I figur 6 presenteras resultatet för män respektive kvinnor under perioden år 2001-2007.

          2001-2007 – Män                             2001-2007 – Kvinnor

Figur 6. Kvintilförändringarna män respektive kvinnor under perioden år 2001-2007.

Här  framkommer  ett  intressant  mönster.  Förändringarna  hos  män  och  kvinnor  framstår  som

nästintill spegelvända till varandra. Männen har under perioden haft en väldigt stor relativ ökning

av jobben i den första kvintilen, medan kvinnorna har haft en väldigt stor relativ ökning av jobben i

den femte kvintilen. Tendensen är att männen haft en nedgradering av jobben och kvinnorna en

uppgradering av jobben, snarare än polarisering. Återigen är Stockholm en region som sticker ut,

denna gång hos kvinnorna. I figur 7 presenteras perioden år 2008-2013.

                                     2008-2013 – Män                          2008-2013- Kvinnor

Figur 7. Kvintilförändringarna män respektive kvinnor under perioden år 2008-2013.
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Mönstret här tyder på polarisering för bägge könen, med viktning åt olika håll. Männen har fortsatt

stor relativ ökning av jobben i första kvintilen, medan kvinnorna har fortsatt stor relativ ökning av

jobben i femte kvintilen. För kvinnorna fortsätter Stockholm att sticka ut även i denna period.

Förändring efter kön i privat sektor

Figur 8 visar resultatet för män respektive kvinnor i den privata sektorn under perioden år 2001-

2007.  

  2001-2007 – Män/Privat                 2001-2007 – Kvinnor/Privat

Figur 8. Kvintilförändringarna män respektive kvinnor i privat sektor under perioden år 2001-2007.

I den privata sektorn fortsätter tendensen till nedgradering för män, men för kvinnorna är det en

tydlig polarisering. Det bör noteras att både män och kvinnor i framför allt de norra regionerna haft

en väldigt stor relativ ökning av jobb i den lägsta lönekvintilen. Regionen Övre Norrland uppvisar  i

första kvintilen bland männen en relativ ökning på 45% och bland kvinnorna en relativ ökning på

35%. Perioden år 2008-2013 perioden visas i figur 9.

    2008-2013 – Män/Privat               2008-2013 – Kvinnor/Privat

Figur 9. Kvintilförändringarna män respektive kvinnor i privat sektor under perioden  år 2008-2013.
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I denna period finns stöd för polarisering hos både männen och kvinnorna i den privata sektorn. Hos

männen  fortsätter  det  dock  vara  en  stor  ökning  av  jobben  i  den  första  kvintilen  jämfört  med

ökningen i den fjärde och femte kvintilen. Nu är det dock de södra regionerna från Stockholm och

nedåt i landet som uppvisar störst ökning i första kvintilen.  För kvinnorna är det också en fortsatt

stor ökning av jobben i första kvintilen, dock har kvinnorna i privat sektor haft en betydligt större

ökning av jobben i den fjärde och den femte kvintilen. Stockholm sticker ut något bland kvinnorna

och uppvisar relativt låg ökning i de högsta kvintilerna men har fortsatt stor ökning i den lägsta. 

Förändring efter kön i offentlig sektor

Utvecklingen för män respektive kvinnor  i  den offentliga sektorn under perioden år 2001-2007

(Figur 10).

                 2001-2007 – Män/Offentlig                       2001-2007 – Kvinnor/Offentlig

Figur 10. Kvintilförändringarna män respektive kvinnor i offentlig sektor under perioden år 2001-2007.

För männen indikerar perioden i huvudsak polarisering. Den största minskningen sker dock inte i

den tredje kvintilen,  utan i  den andra och den fjärde kvintilen.  Det  har varit  en ganska kraftig

ökning  i  första  kvintilen  för  alla  regioner.  För  kvinnorna  är  det  överlag  närmast  tal  om  en

uppgradering. Hos kvinnorna i femte kvintilen är de norra regionerna tillsamman med Småland med

öarna i topp med stora relativa ökningar. Småland med öarna har en relativ ökning på över 40% i

femte kvintilen. Precis som för männen så är Stockholm den region för kvinnorna där de högst

betalda offentliga jobben ökar minst. I figur 11 presenteras resultatet för perioden år 2008-2013. 
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  2008-2013 – Män/Offentlig                      2008-2013 – Kvinnor/ Offentlig

Figur 11. Kvintilförändringarna män respektive kvinnor i offentlig sektor under perioden år 2008-2013.

För männen har det under perioden varit en blandad kompott. I kvintil ett så har alla regioner en

relativ  ökning,  utom  Stockholm.  I  övrigt  är  det  mycket  minus  i  alla  regioner  och  kvintiler.

Stockholm visar på ett ganska udda mönster, där män har polarisering, men en minskning i alla

kvintiler. För kvinnorna är det överlag tydliga tecken på uppgradering. Speciellt några av de norra

regionerna uppvisar närmast på läroboksexempel i uppgradering. Återigen utmärker sig Stockholm

hos kvinnorna genom att ha stora minskningar i framför allt de lägsta kvintilerna. 

5.2 Oddskvoter

Presentationen av oddskvoterna kommer att ske i tre nivåer. Först de totala förändringarna, den

andra nivån är skillnader mellan könen och som tredje nivå görs en djupdykning i två regioner för

att titta på kön och sektortillhörighet. Vad gäller oddskvoterna, innebär en ”riskökning” att det är

större sannolikhet att en sysselsatt person är sysselsatt i den givna kvintilen i den givna regionen vid

periodens slut än den var i början. Det omvända gäller vid en ”riskminskning”. I tabellerna för

resultaten av oddskvoterna presenteras ökningen eller minskningen av sysselsatta i regionen under

”regional  förändring”.  Den  regionala  förändringen  är  inte  en  oddskvot  utan  är  de  sysselsattas

ökning/minskning i regionen. Ett tal på exempelvis 1,10 i den kolumnen betyder att de sysselsatta

ökat med 10% i regionen under perioden.

Oddskvoter totalt

Resultatet av oddskvoterna presenteras precis som de relativa förändringarna för båda perioderna.

Det är värt att påminna om att resultatet är framräknat genom att inte bara ta hänsyn till ökningen/

minskningen av sysselsatta i regionen utan till ökningen/minskningen av sysselsatta i hela Sverige
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under perioden. Oddskvoten blir då riskförändring med hela riket som grund att vara sysselsatt i en

kvintil i en region början av perioden, jämfört risken att vara sysselsatt i samma kvintil i samma

region i slutet av perioden. Resultaten för perioden år 2001-2007 (Tabell 1).

2001-2007 – Totalt

Tabell 1. Oddskvoter totalt för perioden år 2001-2007.

Regionerna anges i stigande ordning efter hur stor relativ förändring av sysselsatta regionen haft

under perioden. Riket hade totalt en ökning på 9%. I tabellen är det de gröna regionerna som ligger

på eller någorlunda i fas med rikets ökning, blå ligger lägre och orange ligger högre. Siffrorna visar

på en polariserad riskökning i  alla  regioner  utom Övre Norrland och Norra Mellansverige,  där

resultatet snarare tyder på uppgradering. Det är också slående att alla regioner haft en ökning av

risken för femte kvintilen. Det som också är värt att notera är att den största riskökningen i första

kvintilen  finns  i  Stockholm,  som hade  den  minsta  riskökningen  i  kvintil  fem.  I  Stockholm så

minskade risken att vara sysselsatt i ett kvintil fyra jobb mer än att vara sysselsatt i ett kvintil tre

jobb. I tabell 2 presenteras år 2008-2013.

2008-2013 – Totalt

Tabell 2. Oddskvoter totalt för perioden år 2008-2013.
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NUTS-2 K1 K2 K3 K4 K5 Regional förändring

Norra Mellansverige 0,95 0,99 0,95 0,96 1,10 1,07

Mellersta Norrland 0,97 0,97 0,92 1,00 1,10 1,07

Östra Mellansverige 1,01 1,00 0,93 0,95 1,05 1,07

Småland med öarna 0,97 1,03 0,91 1,01 1,10 1,08

Stockholm 1,07 0,95 0,94 0,93 1,04 1,08

Övre Norrland 0,98 1,00 0,98 1,01 1,07 1,09

Sydsverige 1,02 1,02 0,94 1,00 1,11 1,11

Västsverige 1,01 1,03 0,95 1,00 1,12 1,11

Riket 1,01 1,00 0,93 0,97 1,10 1,09

NUTS-2 K1 K2 K3 K4 K5 Regional förändring

Norra Mellansverige 0,97 0,93 0,89 0,99 1,01 0,97

Småland med öarna 0,98 0,90 0,91 1,01 1,02 0,98

Mellersta Norrland 0,97 0,92 0,92 0,99 0,98 0,98

Västsverige 1,01 0,97 0,91 1,03 1,06 1,01

Sydsverige 1,04 0,95 0,93 1,01 1,04 1,01

Övre Norrland 1,00 0,96 0,97 1,01 1,05 1,02

Östra Mellansverige 1,03 0,98 0,92 1,02 1,06 1,02

Stockholm 1,12 1,01 0,99 1,05 1,08 1,07

Riket 1,03 0,96 0,92 1,02 1,07 1,02



I den här perioden sker flera intressanta förändringar. Till att börja med har riket bara en tillväxt på

2% av antalet sysselsatta. Stockholm har överlägset störst relativ tillväxt av sysselsatta, med 7%,

och har både störst riskökning i kvintil ett och kvintil fem. Framförallt är ökningen i kvintil ett i

Stockholm  anmärkningsvärd.  Det  är  också  intressant  att  ett  antal  regioner  minskar  sitt  antal

sysselsatta under perioden. Dessa regioner är också de som haft största minskningen av risken att

vara sysselsatt i kvintil tre. Tabell 3 visar utvecklingen för hela perioden år 2001-2013.

2001-2013 – Totalt

Tabell 3. Oddskvoter totalt för perioden år 2001-2013.

Här går det se att i de regioner som haft en låg ökning av antalet sysselsatta under hela perioden

2001-2013, så har risken för att vara sysselsatt i kvintil ett i dessa regioner sjunkit. I jämförelse med

regioner som har legat kring rikssnittet och över, så har dessa regioner, utom Övre Norrland, haft en

ökad risk i kvintil ett. Alla regioner utom Övre Norrland har en  polarisering av riskförändringarna

om  än  svag  i  vissa  regioner.  I  Övre  Norrland  tyder  resultatet  på  en  uppgraderande

jobbstrukturförändring. Stockholm utmärker sig genom att ha den största ökningen av sysselsatta,

men också  den utan  konkurrens  största  riskökningen i  kvintil  ett.  Förutom Övre  Norrland och

Stockholm så har riskminskningen i kvintil tre varit jämn i resterande regioner under perioden. 

Oddskvoter efter kön

Oddskvoter  för  männen,  perioden  år  2001-2007.  Resultatet  anges  i  stigande  ordning  efter  den

relativa förändringen av sysselsatta män i regionen (Tabell 4). 
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NUTS-2 K1 K2 K3 K4 K5 Regional förändring

Norra Mellansverige 0,89 0,90 0,84 0,96 1,12 1,04

Mellersta Norrland 0,91 0,89 0,84 0,99 1,07 1,04

Småland med öarna 0,94 0,90 0,83 1,02 1,13 1,05

Östra Mellansverige 1,02 0,95 0,85 0,98 1,13 1,10

Övre Norrland 0,95 0,93 0,94 1,03 1,14 1,11

Sydsverige 1,04 0,95 0,85 1,03 1,19 1,12

Västsverige 1,01 0,99 0,86 1,05 1,22 1,13

Stockholm 1,21 0,96 0,93 0,98 1,17 1,18

Riket 1,03 0,94 0,84 1,01 1,21 1,12



2001-2007 – Män

Tabell 4. Oddskvoter män för perioden år 2001-2007.

Spannet för sysselsättningsökningen i  regionerna är litet.  Alla regioner ligger inom en eller  två

procent  från  den  totala  förändringen  i  riket.  Alla  regioner,  utom  Övre  Norrland,  visar  på  ett

polariserande mönster för oddskvoterna. Det är dock med en tung viktning åt riskökning i första

kvintilen.  Vad gäller  Övre  Norrland så visar  mönstret  på  nedgradering  snarare  än  polarisering.

Noterbart  är  också  att  Stockholm  och  Östra  Mellansvergie  under  perioden  haft  lägst  relativ

sysselsättningsökning bland männen, vilket är lite oväntat. Tabell 5 visar oddskvoterna för kvinnor

under perioden år 2001-2007.

2001-2007 – Kvinnor

Tabell 5. Oddskvoter kvinnor för perioden år 2001-2007.

Precis som för männen är spannet i sysselsättningsökningen relativt litet, det är dock något större än

för  männen.  De flesta  regioner  visar  på  ett  polariserande mönster  om än svagt  i  vissa.  I  Övre

Norrland  så  är  tendensen  snarare  uppgradering  än  polarisering.  Jämfört  med  männen  så  har

polariseringen  för  kvinnor  en  väldigt  tung  viktning  åt  riskökning  i  kvintil  fem.  Det  är  också
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NUTS-2 K1 K2 K3 K4 K5 Regional förändring

Östra Mellansverige 1,23 1,08 0,96 0,91 1,01 1,09

Stockholm 1,21 1,03 0,98 0,91 1,00 1,09

Norra Mellansverige 1,20 1,04 0,97 0,93 1,05 1,09

Småland med öarna 1,18 1,06 0,92 1,01 1,05 1,10

Mellersta Norrland 1,21 1,03 0,93 0,98 1,05 1,10

Sydsverige 1,20 1,08 0,95 0,98 1,07 1,12

Övre Norrland 1,21 1,06 1,00 0,99 1,02 1,12

Västsverige 1,22 1,08 0,96 0,98 1,08 1,13

Riket 1,22 1,06 0,96 0,95 1,04 1,11

NUTS-2 K1 K2 K3 K4 K5 Regional förändring

Norra Mellansverige 0,90 0,95 0,91 0,99 1,22 1,05

Mellersta Norrland 0,92 0,92 0,89 1,02 1,18 1,05

Östra Mellansverige 0,96 0,93 0,89 1,00 1,14 1,06

Övre Norrland 0,93 0,94 0,93 1,03 1,16 1,06

Småland med öarna 0,93 1,00 0,90 1,01 1,21 1,07

Stockholm 1,02 0,89 0,89 0,96 1,10 1,07

Sydsverige 0,98 0,97 0,92 1,03 1,20 1,10

Västsverige 0,97 1,00 0,94 1,03 1,19 1,10

Riket 0,96 0,94 0,90 1,00 1,17 1,08



intressant att  notera att  Stockholm som har den största riskökningen i kvintil  ett  också har den

minsta riskökningen i kvintil fem. I tabell 6 presenteras perioden år 2008-2013 för männen.

2008-2013 – Män

Tabell 6. Oddskvoter män för perioden år 2008-2013.

I  denna period är  det  större  spridning mellan förändringarna av sysselsatta  i  respektive region.

Oddskvoterna  har  i  alla  regioner  i  en  polariserad  form,  men  med  viktning  åt  fortsatt  större

riskökningar i kvintil ett. Stockholm som har haft störst sysselsättningsförändring har också haft

störst riskökning i kvintil ett. Det bör sägas att Stockholm har haft minst riskminskning i de andra

fyra kvintilerna. I tabell 7 presenteras utvecklingen för kvinnorna under perioden år 2008-2013.

Tabell 2008-2013 – Kvinnor

Tabell 7. Oddskvoter kvinnor för perioden år 2008-2013.

I alla regioner utom Övre Norrland har resultaten av oddskvoterna en polariserande karaktär men

under perioden har den största riskminskningen i hälften av regionerna varit i den andra kvintilen

istället  för  den  tredje  kvintilen.  I  Övre  Norrland  så  har  riskförändringarna  formen  av  en

uppgradering.  Precis  som hos männen så är  Stockholm den region där  ökningen av sysselsatta
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NUTS-2 K1 K2 K3 K4 K5 Regional förändring

Norra Mellansverige 0,97 0,88 0,82 0,91 0,91 0,96

Småland med öarna 1,04 0,85 0,84 0,92 0,91 0,97

Mellersta Norrland 0,99 0,88 0,85 0,92 0,88 0,97

Sydsverige 1,06 0,90 0,86 0,92 0,93 1,00

Västsverige 1,05 0,91 0,84 0,95 0,96 1,01

Övre Norrland 1,01 0,88 0,91 0,93 0,94 1,01

Östra Mellansverige 1,05 0,94 0,86 0,94 0,95 1,02

Stockholm 1,12 0,96 0,94 0,98 0,99 1,08

Riket 1,06 0,91 0,84 0,94 0,94 1,01

NUTS-2 K1 K2 K3 K4 K5 Regional förändring

Mellersta Norrland 0,95 0,90 0,95 1,00 1,03 0,98

Småland med öarna 0,95 0,89 0,93 1,05 1,10 0,98

Norra Mellansverige 0,95 0,92 0,93 1,03 1,08 0,99

Västsverige 0,98 0,96 0,94 1,04 1,11 1,02

Övre Norrland 0,97 0,97 0,96 1,02 1,13 1,02

Östra Mellansverige 1,00 0,95 0,93 1,03 1,12 1,02

Sydsverige 1,01 0,94 0,94 1,04 1,12 1,03

Stockholm 1,08 0,99 0,97 1,04 1,11 1,07

Riket 0,99 0,95 0,94 1,04 1,12 1,03



kvinnor varit störst under perioden. Riskökningen har utan konkurrens varit störst i Stockholm för

kvintil ett. Övre Norrland är den region där riskökningen i kvintil fem varit störst för kvinnorna. 

Kön/Sektor

Det totala resultatet för oddskvoterna visar att Stockholm och Norra Mellansverige är de regioner

som uppvisar störst skillnad mellan varandra. Av det skälet är det dessa två regioner som kommer

att  presenteras  vad gäller  resultatet  för  oddskvoter  gällande  kön/offentlig  sektor  och  kön/privat

sektor. I tabell 8 presenteras perioden år 2001-2007 .

2001-2007 – Kvinnor/Män – Privat/Offentlig

Tabell 8. Oddskvoter kvinnor/män, offentlig/privat, sektor Norra Mellansverige/Stockholm för perioden år 2001-2007.

Sett  till  kvinnor  i  offentlig  sektor,  var  det  för  bägge  regionerna  en  rejäl  risksänkning  i  andra

kvintilen.  I  femte  kvintilen så har  Norra Mellansverige  en väldigt  mycket  större  riskökning än

Stockholm. För  männen i  offentlig  sektor  så har  bägge regionerna haft  stora riskminskningar  i

kvintil två och fyra. Bägge regionerna har haft ungefär samma förändring i kvintil ett och tre, men i

kvintil  fem så har  Norra Mellansverige haft  en riskökning medan Stockholm haft  en liten risk

minskning.  Sysselsättningsförändringen i  offentlig  sektor  för  både  kvinnor  och män är  nära på

oförändrad trots att i riket så har antalet sysselsatta växt med närmare 9%.

I den privata sektorn så har kvinnorna i bägge regionerna haft en stor ökning av de sysselsatta.

Norra Mellansverige har ökat med 16% och Stockholm med 13%. Här visar bägge regioner på ett

tydligt polariserande förändringsmönster av risken. För männen i privat sektor så har bägge länen

haft  en  tämligen  likartad  utveckling  där  bägge  regionerna  är  på  gränsen till  en  nedgraderande
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Kön/Sektor NUTS-2 K1 K2 K3 K4 K5 Regional förändring

Kvinnor Off Norra Mellansverige 0,85 0,74 0,92 0,97 1,31 0,98

Kvinnor Off Stockholm 0,93 0,65 0,86 0,95 1,10 1,00

Män Off Norra Mellansverige 1,13 0,71 0,91 0,80 1,08 1,01

Män Off Stockholm 1,13 0,78 0,88 0,74 0,98 0,98

Kvinnor Pri Norra Mellansverige 1,18 1,06 0,90 1,06 1,14 1,16

Kvinnor Pri Stockholm 1,17 0,98 0,92 0,97 1,10 1,13

Män Pir Norra Mellansverige 1,28 1,11 0,98 0,99 1,03 1,12

Män Pri Stockholm 1,25 1,08 1,01 0,98 1,01 1,12

Totalt Riket 1,01 1,00 0,93 0,97 1,10 1,09



förändring av riskerna. Det skiljer inte mycket mellan regionerna och bägge har stor riskförändring i

den första kvintilen. En sammanfattning av den här perioden visar att det bara är kvinnor i offentlig

sektor som haft en negativ riskförändring i kvintil ett, de andra grupperna har haft en ganska stor

riskökning i kvintil ett, framför allt i privat sektor för både män och kvinnor i bägge regionerna. Det

andra som är värt att uppmärksamma är den stora riskminskningen i offentlig sektor i kvintil två i

bägge regionerna för bägge könen. Som avslutning på resultatdelen presenteras perioden år 2008-

2013 gällande kön och sektor (Tabell 9).

Tabell 2008-2013 – Kvinnor/Män – Privat/Offentlig

Tabell 9. Oddskvoter kvinnor/män, offentlig/privat, sektor Norra Mellansverige/Stockholm för perioden år 2008-2013.

För kvinnor i den offentliga sektorn visar bägge regionerna tendens till uppgradering. För männen i

offentlig  sektor  så har Stockholm ett  polariserande mönster  medan Norra Mellansverige har ett

blandat resultat. I bägge regionerna har förändringen av sysselsatta i offentlig sektor inte varit långt

från oförändrad. I riket så har förändringen av de sysselsatta varit modest, med en ökning på endast

2% under perioden. I den privata sektorn så ser vi genast större skillnader. För kvinnor i den privata

sektorn så har Stockholm haft en stor ökning av sysselsatta medan Norra Mellansverige haft en

mycket liten ökning. Vidare så är riskökningen i kvintil ett är mycket större i Stockholm än i Norra

Mellansverige. Regionerna uppvisar olika mycket polarisering av riskerna för kvinnor i den privata

sektorn, men skillnaderna gäller i huvudsak kvintil ett, två och tre. För män i privat sektor så har

Norra Mellansverige haft en sysselsättningsminskning på 5% medan Stockholm haft en ökning med

10%. Trots detta har bägge regionerna haft en ökning av risken i kvintil ett. Stockholms ökning har

dock varit betydligt mycket större än den i Norra Mellansverige. Även den privata sektorn för män

visar på polarisering för bägge regionerna om än i något olika skepnad. Sammanfattningsvis kan
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Kön/Sektor NUTS-2 K1 K2 K3 K4 K5 Regional förändring

Kvinnor Off Norra Mellansverige 0,90 0,89 0,98 0,99 1,08 0,97

Kvinnor Off Stockholm 0,88 0,87 0,95 0,98 1,10 0,98

Män Off Norra Mellansverige 1,01 0,95 0,94 0,97 0,93 0,98

Män Off Stockholm 0,98 0,93 0,90 0,99 1,01 1,00

Kvinnor Pri Norra Mellansverige 1,12 0,93 0,86 1,13 1,08 1,02

Kvinnor Pri Stockholm 1,29 1,01 0,98 1,10 1,11 1,12

Män Pir Norra Mellansverige 1,06 0,94 0,87 0,97 0,98 0,95

Män Pri Stockholm 1,29 1,04 1,02 1,07 1,07 1,10

Totalt Riket 1,03 0,96 0,92 1,02 1,07 1,02



sägas att uppgraderingstendensen för kvinnor i offentlig sektor fortsatt under den här perioden i

bägge regionerna. I alla de andra kategorierna finns större eller mindre polariseringstendenser. För

både män och kvinnor i den privata sektorn är polariseringstendensen viktad mot att den största

riskökningen skett i första kvintilen oavsett region.

5.3 Regressionsanalys

Resultatet presenteras uppdelat efter kvintil, där resultatet för både män och kvinnor sammanfattas.

Resultaten i sin helhet återfinns i appendix 3 (Män) och appendix 4 (Kvinnor). Beroende variabeln

är den regionala oddskvoten för kvintilen för män respektive kvinnor. De oberoende variablerna

mäter  andelen  utrikesfödda  (utrikesman/utrikeskvinna),  andelen  högutbildade

(högutbman/högutbkvin),  andelen  traditionell  industri  (tradindman/tradindkvin)  och  den

logaritmerade andelen av rikets befolkning i regionen (lnbefreg). Se avsnitt 3.3 och 4.2 för närmare

detaljer.

Kvintil 1

kvint1man       koefficient  t-värde                               p-värde                    
utrikesman                -0.002764                   -0.69   0.492
högutbman      0.0005851        0.08  0.934                         
tradIndman      0.0020864        0.90   0.374
lnbefreg  0.0386699       2.60  0.013 *                      
      
kvint1kvin koefficient  t-värde p-värde                     
utrikeskvin   0.0038911       1.95 0.059
högutbkvin   0.0057697         3.28 0.002 **                    
tradIndkvin  0.00014      0.12   0.903
lnbefreg 0.0022777       0.32   0.748                         

* = signifikant på 5% nivå ** = signifikant på 1% nivå

Tabell 10. Regressions resultat för män och kvinnor – kvintil 1.

Bland estimaten med avseende på första kvintilen för männen i tabell 10 är det bara koefficienten

för andelen av rikets befolkning i regionen som är signifikant på 5% nivå,  vilket också har ett

positivt  tecken.  Hos  kvinnorna  har  både  koefficienten  för  andelen  utrikesfödda  och  andelen

högutbildade signifikant höga t-värden, dock är det bara koefficienten för andelen högutbildade som

är matematiskt signifikant på 5% nivån. 
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Kvintil 3

kvint3man        koefficient  t-värde p-värde                     
utrikesman                -0.004488                   -1.87   0.070
högutbman      0.0049509        0.99   0.328                         
tradIndman                 -0.0005238                     -0.36   0.723
lnbefreg  0.0178801       1.17   0.249                         
      
kvint3kvin koefficient  t-värde p-värde                     
utrikeskvin                -0.0001728                    -0.09 0.928
högutbkvin   0.0046271         1.72 0.094                         
tradIndkvin               -0.0014208                   -0.73   0.468
lnbefreg              -0.0075205                    -0.73   0.473                         

* = signifikant på 5% nivå ** = signifikant på 1% nivå

Tabell 11. Regressions resultat för män och kvinnor – kvintil 3.

För estimaten bland männen eller kvinnorna, i detta fall med avseende på tredje kvitilen i tabell 11,

är inte någon koefficient signifikant på 5% nivå. Hos männen har dock andelen utrikesfödda män ett

tämligen  högt  t-värde  på  -1,87.  Hos  kvinnorna  är  det  koefficienten  för  andelen  högutbildade

kvinnor i regionen som har ett relativt högt t-värde på 1,72.

Kvintil 5

kvint5man       Koefficient  t-värde p-värde                     
utrikesman                -0.0058498                  -2.22   0.032 *
högutbman      0.0008698        0.21  0.836                         
tradIndman      0.000196        0.12  0.909
lnbefreg  0.0302355      2.46  0.019 *                      
      
kvint5kvin Koefficient  t-värde p-värde                     
utrikeskvin                -0.0049447                    -2.00 0.053
högutbkvin                -0.0063316                     -1.88 0.068                         
tradIndkvin  0.0023533     0.92  0.366
lnbefreg 0.0322794       2.88 0.007 **                    

* = signifikant på 5% nivå ** = signifikant på 1% nivå

Tabell 12. Regressions resultat för män och kvinnor – kvintil 5.

Tabell  12  visar  att  estimaten  för  männen  i  den  femte  kvintilen  har  två  koefficienter  som  är

signifikant på 5% nivå. Det är andelen utrikesfödda män och regionens andel av rikets befolkning.

Andelen utrikes födda har negativt tecken medan regionens andel av rikets befolkning har positivt

tecken. Hos kvinnorna är det tre koefficienter som har höga t-värden. Dock är det bara regionens

andel av rikets befolkning som är signifikant på 5% nivån. Observera att utrikeskvin har ett t-värde

på -2,00 och rent matematiskt inte klarar 5%-nivå, men jag gör ändå bedömningen att koefficienten

är signifikant.  Andelen utrikes födda kvinnor har  negativt tecken och regionens andel  av rikets

befolkning har positivt tecken.
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6. Analys

Då detta är en explorativ studie i syfte att utforska skillnader i eventuell regional jobbpolarisering

och hur dessa eventuella skillnader ser ut på köns- och sektor nivå, är analysen indelad i tre delar

som jag anser vara intressanta för djupare studier med hjälp av bättre data. I huvudsak kommer

fokus  att  ligga  på  delresultaten  från  oddskvoterna  med  kommentarer  från  resultaten  av

regressionsanalysen.

6.1 Oddskvoter – Totalt

Vad är då svaret på frågan som hela den här uppsatsen bygger på, frågan om eventuell regional

jobbpolarisering existerar, och i det fall den existerar hur skiljer den sig åt i Sverige på NUTS-2

regional  nivå?  I  huvudsak  är  svaret  att  sju  av  åtta  regioner  uppvisar  en  polariserande

jobbstrukturförändring under perioden år 2001-2013 (i skiftande grad). Det är bara regionen Övre

Norrland som inte uppvisar en polariseringstrend. Resultatet  totalt  från Övre Norrland indikerar

istället på uppgradering.

 

I riskförändringarna som återspeglas i oddskvoterna verkar ett mönster finnas om man tittar över

hela  perioden år  2001-2013,  att  de  regioner  som haft  den  största  ökningen av  de  sysselsatta  i

regionen  också  haft  störst  riskökning  i  första  och  femte  kvintilen.  Det  samma  gäller  för

riskminskningen i tredje kvintilen. Stockholm utmärker sig genom att både ha den i särklass största

sysselsättningsökningen under hela perioden, men också den i särklass största riskökningen i kvintil

ett. Stockholm har i första kvintilen en riskökning på 1,21 ggr medan den region som är närmast i

riskökning gällande första kvintilen är region Sydsverige på 1,04 ggr. Frågan som uppstår här är om

den stora sysselsättningsökningen i Stockholmsregionen lett till att det skapats och efterfrågats fler

låglönejobb,  eller  om  det  är  skapandet  av  många  låglönejobb  som  lett  till  stor

sysselsättningsökning?  

Tittar  vi  på  de  två  delperioderna  var  för  sig  hade  Stockholm  i  perioden  år  2001-2007  en

sysselsättningsökning som var genomsnittlig för riket. Trots detta så hade regionen Stockholm den

högsta  riskökningen  i  första  kvintilen,  återigen  betydligt  större  än  den  region  med  näst  högst

riskökning, region Sydsverige.  Samtidigt uppvisade Stockholm den minsta riskökningen i  femte

kvintilen.  Tillväxten  av  höglönejobben  i  Stockholm  var  svag  i  förhållande  till

sysselsättningstillväxten. I den andra perioden, perioden för finanskrisen, så ökar Stockholm det

relativa antalet sysselsatta med 5% mer än riket som helhet. I den här perioden har Stockholm den

största riskökningen i den första kvintilen, men också den största riskökningen i femte kvintilen. 

27



Enligt Moretti och Thulin (2013) så ger en ökning av högkvalificerade (höglönejobb) en ökning av

lågkvalificerade  (låglönejobb)  i  servicesektorn.  Detta  antas  bero  på  att  högavlönade  i  högre

utsträckning efterfrågar tjänster så som restauranger, städning, barnpassning etc. som är jobb som

tillhör låglönejobben. I regressionen är det dock bara för kvinnorna som koefficienten för andelen

högutbildade är signifikant i första kvintilen, och koefficenten har ett positivt tecken. Trots att andra

regioner  än Stockholm,  framförallt  under  perioden år  2001-2007 haft  större  riskökning i  femte

kvintilen, så är de långt ifrån Stockholm vad gäller riskökningen i första kvintilen. Uppenbarligen är

det något  som gör att  den regionen skiljer  sig från de andra regionerna.  Är den urbana miljön

och/eller den väl diversifierade och geografiskt täta arbetsmarknaden, samt mängden högavlönade

jobb som gör att det skapas agglomerationseffekter som i sin tur gör att låglönejobb i högre grad

skapas där än i andra regioner?

6.2 Oddskvoter-Kön

Det mest intressanta resultatet i denna del är den relativt stora riskökningen i den första kvintilen

bland män i jämförelse med kvinnor, och att kvinnorna uppvisat en relativt stor riskökning i den

femte kvintilen jämfört med männen. De stora ökningarna i oddskvoterna skedde främst under den

första  perioden  år  2001-2007.  För  kvinnorna  var  det  i  många  regioner  närmast  tal  om  en

uppgradering  under  den  perioden.  Dock  visade  ett  par  regioner  på  tydlig  polarisering,  främst

Stockholm.  För  männen  var  det  närmast  tal  om en  nedgradering  under  perioden  för  ett  antal

regioner. Stockholm visade hos männen precis som för kvinnorna en tydlig polariseringstrend under

perioden. Det är detta som gör att när man tittar på könen sammanslaget så uppvisar i princip alla

regioner  polarisering,  detta  för  att  kvinnornas  överlag  tendens  till  uppgradering  plus  männens

överlag tendens till nedgradering, i genomsnitt ger en tydlig polariseringstendens. 

I  perioden  år  2008-2013  så  fortsätter  samma  trend  för  männen  och  kvinnorna,  dock  med  ett

tydligare polariserat utseende. Intressant är att under denna period så har de tre regioner som har en

sysselsättningsminskning, också den största riskminskning i tredje kvintilen för männen och den

största riskminskning i den andra kvintilen för kvinnor. Uppenbarligen påverkas mellanlönejobben

för män i regioner med minskad sysselsättning hårdare än i andra regioner, och för kvinnor drabbas

jobb med lägre löner hårdare i samma regioner. Frågan är dock vad som är hönan och ägget för den

utveckling som könen uppvisar. Resultatet för kvinnorna stämmer överens med vad Tüzemen och

Willis (2013) fann i sin studie. Hypotetiskt skulle detta kunna bero på att kvinnor i högre grad har

utbildat sig, som gör att dessa nu kan se fram emot bättre (högavlönade) jobb. Eller är det så att

mansdominerade yrken inom industrin har rationaliserats bort och männens lägre utbildning har
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gjort att männen puttas ned till de lägre lönekvintilerna? Är det då en systematisk diskriminering av

män i höglönejobb, eller beror det på att dessa män inte har utbildning nog för att kunna hitta andra

bättre betalda jobb? 

Koefficienterna i regressionen pekar dock i något annorlunda riktning. För män och femte kvintilen

var koefficienten för andelen högutbildade icke signifikant. Kvinnorna hade en nära på signifikant

koefficient gällande andelen högutbildade i femte kvintilen. Dock var koefficientens tecken negativt

vilket är tämligen förvånande. Det är svårt att sia om varför det förhåller sig så. Åberg (2015) menar

att den stora ökningen vad gäller sysselsatta i första kvintilen kan utgöras till stor del av utrikes

födda män och kvinnor. Regressionen visade dock på att koefficienten i första kvintilen för andelen

utrikesfödda  män  bland  männen  inte  är  i  närheten  av  att  vara  signifikant,  medan  andelen

utrikesfödda kvinnor bland kvinnorna är nära att vara signifikant på 5% nivån för kvinnorna. 

Hos männen var regionens andel av rikets befolkning klart signifikant i första kvintilen med ett

positivt  tecken,  men  icke  signifikant  för  kvinnor.  Detta  tyder  på  att  störrebeflokning  ger  en

riskökning för män i första kvintilen. En större befolkning verkar också ha en positiv påverkan i den

femte kvintilen både för män och kvinnor. En större regional arbetsmarknad verkar kunna generera

fler höglönejobb. Andelen utrikes födda har en negativ påverkan för risken att vara anställd i ett

höglönejobb både hos män och kvinnor. Är det då diskriminering av utrikesfödda eftersom det är i

princip lika stor andel utrikes födda som har en högre utbildning som svenskfödda (SCB, 2015b)?

Utrikesfödda har dock en större andel av personer med låg eller oklar utbildningsnivå. Givet detta

borde dock underlaget  för  att  anställa  utrikesfödda till  högkvalificerade jobb som kräver  högre

utbildning  ändå  vara  det  samma oavsett  hur  stor  andel  av  regionens  befolkning  som är  födda

utrikes. 

Gällande skillnaderna mellan könen är det är viktigt att komma ihåg att i absoluta siffror så ser

verkligheten annorlunda ut. Tabellen nedan visar hur fördelningen av sysselsatta män och kvinnor i

absoluta tal i respektive kvintil såg ut år 2001 och år 2013 (Tabell 13).
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Antal sysselsatta 2001 och 2013 – Kvinnor/Män 

Tabell 13.  Antalet sysselsatta i respektive kvintil i absoluta tal, kvinnor/män år 2001 och år 2013.

År 2001 fanns det 3 ggr så många kvinnor som män i kvintil ett. Det var 1,6 ggr fler män i kvintil

tre, och 1,5 ggr så många män i kvintil fem. Uppenbarligen så är kvinnorna klart överrepresenterade

i den lägsta kvintilen. Totalt sett från år 2001 har kvinnorna i första kvintilen ökat med ca 30 000,

medan männen i absoluta tal ökat med närmare 80 000. Både män och kvinnor har i absoluta tal

minskat med 10 000 i kvintil tre sedan 2001. Dock har kvinnorna i den femte kvintilen ökat med ca

130 000 och männen med ca 90 000. Med dessa siffror i åtanke blir både de relativa procentuella

förändringarna och oddskvoterna kanske något mer förståeliga. Det är nog inte så underligt om en

viss utjämningseffekt skapas i antalet sysselsatta i kvintilerna mellan könen, att kvinnorna ökar i

välbetalda  jobb  och  männen  i  lågbetalda.  Dock  tyder  resultatet  totalt  sett  i  huvudsak  på  en

polariserande jobbstrukturförändring.

6.3 Oddskvoter kön - sektor

Den  här  delen  av  analysen  avhandlar  oddskvoterna  för  könen  sett  till  sektor.  I  resultatdelen

presenterades Norra Mellansverige och Stockholm eftersom dessa två regioner är de som låg längst

från varandra förändringsmässigt. 

I första perioden har bägge regionerna för bägge könen i den offentliga sektorn nästan oförändrad

mängd sysselsatta. Med tanke på att sysselsättningsökningen totalt i Sverige var 9%, så hade den

offentliga sektorn en ganska stor relativ minskning av sysselsatta i bägge regionerna. För offentligt

anställda sjunker risken tämligen dramatiskt både för kvinnor och män i kvintil två. Framförallt för

kvinnor i Stockholm så sjunker risken extra mycket i kvintil två, till 0,65ggr. Det hade gått att visa

på en uppgradering för  de offentligt  anställda kvinnorna om det  inte  var för att  risken i  första

kvintilen inte sjönk speciellt mycket. För att kunna styrka en uppgradering för offentligt anställda

kvinnor så hade risken behövt sjunka med 0,2-0,3ggr mer i  första kvintilen än vad den gjorde.
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2001 2013

Kvintil Kvinnor Män Kvinnor Män

K1 573439 133428 605238 202431

K2 353061 280862 347570 323709

K3 300902 513989 290608 502057

K4 289554 368252 337255 401838

K5 263651 484479 391439 575728

Totalt 1780607 1781010 1972110 2005763



Intressant är att den största riskökningen för offentligt anställda kvinnor finns i kvintil fem, och för

offentlig anställda män finns i kvintil ett. Det bör tilläggas att kvinnor i Norra Mellansverige hade

en riskökningen på 1,31ggr i femte kvintilen mot 1,10ggr i Stockholm. Detta styrker det mönster

som finns hos könen utan sektor indelning, att riskförändringarna är nära på motsatsen till varandra.

I  den  privata  sektorn  är  det  dock  ett  annat  mönster  som  gäller.  Bägge  regionernas  antal  av

sysselsatta i den privata sektorn steg ganska mycket, mellan 12-16% beroende på kön och region.

Den totala förändringen i Sverige under samma period var 9%, vilket visar att den privata sektorn

expanderade  och  följde  inte  bara  snittet  i  riket.  Bägge  könen  och  regionerna  uppvisar  tydlig

polariseringstendens i den privata sektorn, dock med skillnaden att männen har större riskökning i

första kvintilen och kvinnorna större riskökning i femte kvintilen. Intressant är också att männen i

bägge regionerna haft nära på oförändrad risk för tredje kvintilen medan risken för kvinnor sjönk

ganska mycket i tredje kvintilen. 

I  perioden år  2008-2013 är  det  i  praktiken  samma mönster  som upprepar  sig,  förutom ett  par

undantag. I Norra Mellansverige minskar antalet sysselsatta. Dock visar den privata sektorn i Norra

Mellansverige på splittring i sysselsättningsförändring, kvinnorna ökar och männen minskar. Det

går också att se att riskminskningen för män och kvinnor i privatsektor i Norra Mellansverige är

betydligt större än den i Stockholm. Vidare är riskökningen i första kvintilen i Stockholm både för

män och kvinnor i privat sektor 1,29ggr, att jämföras med 1,06ggr för männen och 1,12ggr för

kvinnorna i första kvintilen i privat sektor i Norra Mellansverige. 

En hypotes för den stora riskökningen i första kvintilen i privat sektor är att låglönejobben som

försvinner i offentlig sektor sedan dyker upp i privat regi. De jobb som befann sig i kvintil ett och

två i  den offentliga sektorn skulle hypotetiskt kunna hamna i  kvintil  ett  när de privatiseras,  då

privata företag kan antas ha friare lönesättning och/eller friare anställningsformer så som personal

inhyrning. Vad är det då för jobb som försvinner och som skapades mellan år 2001-2013? SCB:s

statistik ger oss tyvärr bara förändringen i den privata sektorn, men det går att utifrån detta ändå

extrapolera något och göra en försiktig analys. I tabellen nedan listas de tio jobb som som minskat

och ökat mest i absoluta tal i  den privata sektorn under perioden år  2001-2013 (Tabell 14 och

Tabell 15). 
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Tabell 14. De 10 jobb i privat sektor som ökat mest  under perioden år 2001-2013.

Tabell 15. De 10 jobb i privat sektor som minskat mest  under perioden år 2001-2013.

Tillverkningsindustrin har som synes varit ansatt av relativt stora minskningar i antalet sysselsatta.

På plussidan har kategorin  ”Bygg- och anläggningsentreprenörer” expanderat kraftigt. Vad gäller

kopplingen till offentliga jobb som blivit privata går det att anta att en hel del finns bland de jobb

som  skapas  kring  ”Sociala  öppenvårdsenheter” (rank  2),  ”Utbildningsväsendet” (rank  5)  och

”Vårdhem  och  bostäder  med  omsorg”  (rank  8).  Även  sysselsatta  inom  ”Arbetsförmedlingar,

rekryteringsföretag och personaluthyrningsföretag”  (rank 3) torde hysa en del tidigare offentligt

anställda. Det är också värt att notera att koefficienten för andelen sysselsatta i traditionell industri

är icke signifikant i alla regressionerna i alla kvintiler för bägge könen, vilket är ganska förvånande

med tanke på siffrorna i tabellerna ovan.  
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Jobben som ökat mest Antal Rank

specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 63670 1

sociala öppenvårdsenheter, socialkontor 43829 2

arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d. 35211 3

restauranger, cateringföretag, barer och pubar 34768 4

utbildningsväsendet 33203 5

kontors- och andra företagstjänstföretag 27963 6

arkitekter, teknisk provnings- och konsultverksamhet samt vetenskaplig forskning 24713 7

vårdhem och bostäder med omsorg 24273 8

detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 22264 9

företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 20048 10

Jobben som minskat mest Antal Rank

industri för datorer, elektronikvaror och optik -28155 1

industri för metallvaror utom maskiner och apparater -19985 2

industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar -18611 3

industri för elapparatur -15177 4

magasinering och stödtjänster till transport samt post- och kurirverksamhet -14820 5

massa-, pappers- och pappersvaruindustri -13524 6

kemisk industri, petroleumprodukter och läkemedelsindustri -10569 7

möbelindustri -9517 8

industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler -9139 9

livsmedelsindustri -8736 10



7. Sammanfattning och diskussion

Denna uppsats  visar  på att  Sverige är  ett  land med en jobbmarknadsstruktur  under  förändring.

Jobbpolariseringen är framför allt efter finanskrisen närmast obestridlig. Den visar också, trots att

Sverige  är  homogent  i  många  stycken,  att  det  finns  skillnader  i  hur  förändringen  av

jobbmarknadsstrukturen  fortskrider  regionalt,  både  gällande  riktning  och  magnitud.  Sett  till

oddskvoterna över hela perioden år 2001-2013 är regionen Stockholm den region som avviker mest.

Stockholm skiljer sig mest åt från de andra regionerna genom att uppvisa väsentligen mycket större

riskökningar i den första kvintilen av inkomstfördelningen. Största riskminskningarna i den tredje

kvintilen har Småland med öarna haft, tätt följd av Mellersta Norrland och Norra Mellansverige. De

regioner  med  största  riskminskningarna  i  den  tredje  kvintilen  har  också  haft  den  minsta

sysselsättningstillväxten  under  perioden.  I  den  femte  kvintilen har  både  Syd  Sverige  och  Väst

Sverige  större  riskökningar  än  Stockholm,  men  Syd  Sverige  och  Väst  Sverige  har  väsentligen

mycket mindre riskökningar i  första kvintilen jämfört  med Stockholm. Stockholm är också den

region som haft den absolut största relativa sysselsättningsökningen med 18%. Detta är 6% mer än

rikssnittet och 5% mer än Väst Sverige, den region med näst största sysselsättningsökningen. Att det

skulle finnas skillnader mellan hur offentlig och privat sektor förändras var ganska väntat, men att

skillnaden  mellan  könen  skulle  vara  så  pass  stor  var  tämligen  oväntat.  Det  är  sannolikt  att

utvecklingen som den här uppsatsen visat på, där mellanlönejobben minskar relativt låglöne- och

höglönejobben, i någon mån påverkar inkomstspridningen. Dock har GINI-koefficenten för Sverige

både stigit och sjunkit under den studerade perioden (SCB, 2015c), vilket gör det svårt att säga

något om jobbpolariseringens direkta effekter på inkomstfördelningen i Sverige.

Det har det inom ramen för denna uppsats inte varit möjligt att visa tydligt på vilka utbuds- och

efterfrågefaktorer  som  påverkar  arbetsmarknaden  och  den  efterföljande  förändringen  i

jobbmarknadsstruktur.  Regressionsresultaten  visade  inte  med  någon  stor  precision  vad  som

eventuellt skulle kunna vara de underliggande faktorerna som driver denna förändring. Framför allt

är regressionsresultatet gällande oddskvoterna i tredje kvintilen osäkra. Det är högst sannolikt att de

faktorer  som driver  utveckling  inte  gick  att  fånga  i  de  variabler  som valts.  Goos  et  al  (2014)

använder mått på hur rutinmässiga arbetsuppgifter ett jobb har eller hur lätt det går att ”outsourca” i

sin studie. Rutinmässighet och outsourcing är variabler som inte tagits hänsyn till p.g.a. att data inte

finns tillgänglig, och det spelar förmodligen en ganska stor roll för regressionsresultatet.  Det är

dock svårt att se att de valda variablerna i  regressionen skulle vara helt irrelevanta. Polarisering är

ett komplext fenomen som verkar drivas många kända och okända faktorer. Andelen immigranter,
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utbildningsnivå, andel traditionell industri och befolkningsstorlek eller täthet, är sannolikt en del av

mixen av de faktorer som påverkar jobbstrukturförändringen. Det är dock oklart hur stor del de

utgör. Uppsatsens huvudsakliga syfte var inte att identifiera de påverkande faktorerna, men ur ett

ekonomiskt-teoretiskt perspektiv borde de tidigare nämnda faktorerna utgöra en del av de utbuds-

och  efterfrågefaktorer  som  påverkar  utvecklingen.  Det  finns  också  andra  orsaker  till  att  vara

försiktig  i  tolkningen  av  uppsatsens  resultat.  Har  skillnaden  i  data  trots  att  jag  använt  Åbergs

jobblöneklassificering  (SCB  öppna  databas  jämfört  med  MONA)  påverkat  resultaten  i  någon

riktning? Är NUTS-2 nivån för grovmaskig för att  kunna fånga upp nyanserna av de regionala

skillnaderna? På båda frågorna är svaret troligtvis ”ja” i någon mån.

Vad gäller  den relativt  stora ökningen av låglönejobben totalt  sett,  skulle  det  ur ett  sökteoriskt

perspektiv hypotetisk kunna förklaras med att arbetssökande sänker sin reservationslön genom att ta

andra  typer  av  jobb  som  ligger  under  deras  kvalifikationsgrad  då  mellanlönejobben  minskar.

Undanträngingseffekterna  av  detta  kan  till  stor  del  ha  undvikits  genom  expansionen  av

låglönejobben som uppmuntrats politiskt med exempelvis sänkt restaurangmoms, ROT- och RUT-

avdragen. Detta samtidigt som expansionen av höglönejobb ökat efterfrågan på lägre betalda privata

tjänster. Frågan är också hur mycket sänkta ersättningar från socialförsäkringar påverkat efterfrågan

på låglönejobb? Trots den stora relativa ökningen av låglönejobben finns det partier både till höger

och vänster som vill öka utbudet ännu mera genom att exempelvis sänka nivån för minimilönen

eller göra ändringar av LAS och på så vis skapa fler ”enkla” och lågbetalda jobb. Detta görs i hopp

om att få in grupper på arbetsmarknaden som annars har svårt att etablera sig. Bedömningen här är

att den relativt stora ökningen av låglönejobben sannolikt kommer att fortsätta många år framöver

då både politisk vilja och efterfrågan verkar finnas. 

Vad gäller mellanlönejobben kommer trenden med en minskning av dessa att troligtvis också att

fortsätta inom överskådlig framtid. Stiftelsen för Strategisk Forskning (2014) estimerar att upp till

53% av jobben som existerar idag i Sverige kan ha automatiserats inom en 20-års period. Sverige är

ingalunda unikt, i USA tros uppemot 47% av dagens jobb kunna automatiseras inom 20 år. Det

intressanta blir  huruvida de jobb som idag tros  vara skyddade mot automatisering,  kommer att

fortsätta att vara det om 20 år. Det är svårt att överblicka vad en sådan strukturomvandling kommer

att innebära, men troligt är att polariseringstendensen som vi ser idag kommer att fortsätta med

oförminskad  kraft  genom  ökad  automatisering,  ökad  efterfrågan  på  specialister  och  genom

komplementaritet mellan höglöne- och låglönejobb. 
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Avslutningsvis går det ganska tydligt att se att vi inte har svaret på hela gåtan bakom den pågående

strukturförändringen, utan det kommer att krävs större, djupare och mer omfattande studier för att

reda ut sambanden mellan orsak och verkan. Sammantaget anser jag ändå att mina fynd i den här

uppsatsen utgör en utmärkt startpunkt för fortsatta studier, då detta mig veterligen var den första

studien i sitt slag av Sverige.
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Appendix 1. Jobbkoder rankade efter median lön (1997-2012).
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Nummer Kvintil SSYK-96 kod Beskrivning av jobbet
1 1 913 köks- och restaurangbiträden
2 1 921 medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
3 1 613 växtodlare och djuruppfödare, blandad drif
4 1 912 städare m.fl.
5 1 919 övriga servicarbetare
6 1 911 torg- och marknadsförsäljare
7 1 612 djuruppfödare och djurskötare
8 1 826 maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri
9 1 512 storhushålls- och restaurangpersonal
10 1 414 biblioteksassistenter m.fl.
11 1 743 skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl.
12 1 914 tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl.
13 1 611 växtodlare inom jordbruk och trädgård
14 1 513 vård- och omsorgspersonal
15 2 422 kundinformatörer
16 2 521 fotomodeller m.fl.
17 2 932 handpaketerare och andra fabriksarbetare
18 2 742 möbelsnickare, modellsnickare m.fl.
19 2 415 brevbärare m.fl.
20 2 514 frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster
21 2 522 försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.
22 2 741 slaktare, bagare, konditorer m.fl.
23 2 744 garvare, skinnberedare och skomakare
24 2 419 övrig kontorspersonal
25 2 421 kassapersonal m.fl.
26 2 411 kontorssekreterare och dataregistrerare
27 2 915 renhållnings- och återvinningsarbetare
28 2 733 konsthantverkare i trä, textil, läder m.m.
29 2 413 lager- och transportassistenter
30 2 346 behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl.
31 2 348 pastorer
32 2 732 drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl.
33 2 832 fordonsförare
34 3 331 förskollärare och fritidspedagoger
35 3 827 maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.
36 3 824 maskinoperatörer, trävaruindustri
37 3 614 skogsbrukare
38 3 823 maskinoperatörer, gummi- och plastindustri
39 3 931 grovarbetare inom bygg och anläggning
40 3 828 montörer
41 3 813 processoperatörer, glas och keramiska produkter
42 3 822 maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri
43 3 731 finmekaniker m.fl.
44 3 829 övriga maskinoperatörer och montörer
45 3 344 tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän
46 3 412 bokförings- och redovisningsassistenter
47 3 833 maskinförare
48 3 515 säkerhetspersonal
49 3 933 godshanterare och expressbud
50 3 721 gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.
51 3 723 maskin- och motorreparatörer
52 3 615 fiskare och jägare
53 3 821 maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling
54 3 734 grafiker m.fl.
55 3 714 målare, lackerare, skorstensfejare m.fl.
56 3 713 byggnadshantverkare
57 3 324 biomedicinska analytiker
58 3 347 tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl.
59 3 332 andra lärare och instruktörer
60 3 722 smeder, verktygsmakare m.fl.
61 3 511 resevärdar m.fl.
62 3 825 maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri
63 3 724 elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl.
64 3 233 grundskollärare
65 4 322 sjukgymnaster, tandhygienister m.fl.
66 4 834 däckspersonal
67 4 817 industrirobotoperatörer
68 4 816 drifmaskinister m.fl.
69 4 243 arkivarier, bibliotekarier m.fl.
70 4 313 fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl.
71 4 342 agenter, förmedlare m.fl.
72 4 343 redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl.
73 4 712 byggnads- och anläggningsarbetare
74 4 235 andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens
75 4 323 sjuksköterskor
76 4 249 psykologer, socialsekreterare m.fl.
77 4 812 processoperatörer vid stål- o metallverk
78 4 232 gymnasielärare m.fl.
79 4 814 processoperatörer, trä- och pappersindustri
80 4 321 lantmästare, skogsmästare m.fl.
81 4 811 malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl.
82 4 223 barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens
83 4 815 processoperatörer, kemisk basindistri
84 4 831 lokförare m.fl.
85 4 711 gruv-, bergarbetare och stenhuggare
86 4 312 datatekniker och dataoperatörer
87 4 234 speciallärare
88 4 315 säkerhets- och kvalitetsinspektörer
89 4 311 ingenjörer och tekniker
90 4 345 poliser
91 5 341 säljare, inköpare, mäklare m.fl.
92 5 247 administratörer i offentlig förvaltning
93 5 131 chefer för mindre företag och enheter
94 5 245 journalister, konstnärer, skådespelare m.fl.
95 5 244 samhälls- och språkvetare m.fl.
96 5 231 universitets- och högskollärare
97 5 111 högre ämbetsmän och politiker
98 5 221 specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m.
99 5 246 präster
100 5 248 administratörer i intresseorganisationer
101 5 241 företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän
102 5 212 matematiker och statistiker
103 5 214 civilingenjörer, arkitekter m.fl.
104 5 211 fysiker, kemister m.fl.
105 5 213 dataspecialister
106 5 122 drif- och verksamhetschefer
107 5 242 jurister
108 5 112 chefstjänstemän i intresseorganisationer
109 5 314 piloter, fartygsbefäl m.fl.
110 5 123 chefer för särskilda funktioner
111 5 222 hälso- och sjukvårdsspecialister
112 5 121 verkställande direktörer, verkschefer m.fl.



Appendix 2. NUTS-2 indelningen
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Appendix 3 - Regressionsresultat män

Linear regression                                      Number of obs =      42
                                                       F(  4,    37) =    2.02
                                                       Prob > F      =  0.1122
                                                       R-squared     =  0.1048
                                                       Root MSE      =  .07548

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
   kvint1man |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  utrikesman |   -.002764   .0039847    -0.69   0.492    -.0108379    .0053099
   högutbman |   .0005851    .007041     0.08   0.934    -.0136812    .0148515
  tradIndman |   .0020864   .0023181     0.90   0.374    -.0026105    .0067832
    lnbefreg |   .0386699   .0148846     2.60   0.013     .0085108    .0688289
       _cons |   1.057928   .1659849     6.37   0.000     .7216105    1.394245
------------------------------------------------------------------------------

Linear regression                                      Number of obs =      42
                                                       F(  4,    37) =    2.02
                                                       Prob > F      =  0.1120
                                                       R-squared     =  0.1355
                                                       Root MSE      =  .05556

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
   kvint3man |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  utrikesman |   -.004488   .0024027    -1.87   0.070    -.0093563    .0003803
   högutbman |   .0049509   .0049998     0.99   0.328    -.0051795    .0150814
  tradIndman |  -.0005238   .0014677    -0.36   0.723    -.0034977    .0024501
    lnbefreg |   .0178801   .0152551     1.17   0.249    -.0130296    .0487898
       _cons |   .8928441   .1084073     8.24   0.000     .6731901    1.112498
------------------------------------------------------------------------------

Linear regression                                      Number of obs =      42
                                                       F(  4,    37) =    1.79
                                                       Prob > F      =  0.1523
                                                       R-squared     =  0.1189
                                                       Root MSE      =  .04809

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
   kvint5man |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  utrikesman |  -.0058498   .0026293    -2.22   0.032    -.0111772   -.0005224
   högutbman |   .0008698    .004179     0.21   0.836    -.0075976    .0093372
  tradIndman |    .000196   .0016942     0.12   0.909    -.0032367    .0036287
    lnbefreg |   .0302355   .0122831     2.46   0.019     .0053475    .0551235
       _cons |   1.012735   .1154712     8.77   0.000     .7787684    1.246702
------------------------------------------------------------------------------

    Variable |       VIF       1/VIF  
-------------+----------------------
   högutbman |      4.45    0.224579
  utrikesman |      3.07    0.326233
  tradIndman |      2.70    0.370833
    lnbefreg |      2.25    0.443771
-------------+----------------------
    Mean VIF |      3.12
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Appendix 4 - Regressionsresultat kvinnor

Linear regression                                      Number of obs =      42
                                                       F(  4,    37) =   39.00
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       R-squared     =  0.6625
                                                       Root MSE      =  .02506

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
  kvint1kvin |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
 utrikeskvin |   .0038911   .0019968     1.95   0.059    -.0001547    .0079369
  högutbkvin |   .0057697   .0017592     3.28   0.002     .0022052    .0093342
 tradIndkvin |     .00014   .0011449     0.12   0.903    -.0021799    .0024598
    lnbefreg |   .0022777    .007049     0.32   0.748    -.0120049    .0165603
       _cons |   .7994199   .0365913    21.85   0.000     .7252788    .8735609
------------------------------------------------------------------------------

Linear regression                                      Number of obs =      42
                                                       F(  4,    37) =    2.83
                                                       Prob > F      =  0.0381
                                                       R-squared     =  0.2084
                                                       Root MSE      =  .03868

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
  kvint3kvin |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
 utrikeskvin |  -.0001728   .0018902    -0.09   0.928    -.0040027    .0036572
  högutbkvin |   .0046271   .0026895     1.72   0.094    -.0008223    .0100765
 tradIndkvin |  -.0014208   .0019387    -0.73   0.468    -.0053491    .0025074
    lnbefreg |  -.0075205   .0103665    -0.73   0.473    -.0285249    .0134839
       _cons |   .8583323    .063902    13.43   0.000     .7288544    .9878101
------------------------------------------------------------------------------

Linear regression                                      Number of obs =      42
                                                       F(  4,    37) =    5.87
                                                       Prob > F      =  0.0009
                                                       R-squared     =  0.2701
                                                       Root MSE      =  .05739

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
  kvint5kvin |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
 utrikeskvin |  -.0049447   .0024716    -2.00   0.053    -.0099526    .0000633
  högutbkvin |  -.0063316   .0033666    -1.88   0.068    -.0131529    .0004897
 tradIndkvin |   .0023533   .0025718     0.92   0.366    -.0028578    .0075643
    lnbefreg |   .0322794   .0112029     2.88   0.007       .00958    .0549787
       _cons |   1.257266     .07539    16.68   0.000     1.104511    1.410021
------------------------------------------------------------------------------

    Variable |       VIF       1/VIF  
-------------+----------------------
  högutbkvin |      3.29    0.303784
 utrikeskvin |      3.18    0.314547
 tradIndkvin |      2.25    0.444562
    lnbefreg |      2.15    0.465847
-------------+----------------------
    Mean VIF |      2.72
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