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Sammanfattning  

Denna uppsats har som syfte att undersöka Blanchflower och Oswalds empiriska upptäckt 

gällande det negativa sambandet mellan lönenivå och regional arbetslöshetsnivå, kallad ”the 

Wage Curve”, för Sverige samt för Skåne under åren 2004-2016. Uppsatsen kommer därför 

bidra till den redan befintliga litteraturen på ämnet i form av en replikationsstudie. Vad 

uppsatsen i huvudsak kommer bidra med är en analys av ett nytt datamaterial som är 

uppbyggt på något annorlunda vis jämfört med tidigare studier. Uppsatsen använder sig av 

aggregerad kommundata och inte individdata, som tidigare studier använt. Det har dock 

påpekats (t.ex. av Carroll, 2011) att det kan vara en fördel att studera genomsnittlig lönenivå i 

en region istället för individuella löner, vilket denna uppsats kommer göra. Vidare bidrar 

denna uppsats med ett skånskt perspektiv genom att analysera den skånska arbetsmarknaden, 

ett perspektiv som enligt min kännedom inte ålagts tidigare. Metodiken kommer i övrigt 

försöka efterlikna tidigare studier i den mån som är möjlig, vilket innebär en 

regressionsanalys med en Fixed Effects-modell. Resultaten indikerar att det finns ett empiriskt 

stöd för en Wage Curve i Sverige samt i Skåne.  

 

Nyckelord: Wage Curve, regional arbetslöshet, lönenivå, inkomst, Fixed Effects, paneldata, 

arbetsmarknad 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Arbetslöshetsnivån inom ett land kan variera mellan regioner. I Diagram 1 nedan visas 

skillnaderna mellan Sveriges län. Under sista kvartalet 2017 hade Jönköpings län Sveriges 

lägsta arbetslöshetsnivå på 3,8 %, medan Södermanlands län hade Sveriges högsta 

arbetslöshetsnivå på 8,4 % i Statistiska Centralbyråns Arbetskraftsundersökning (SCB, 

2018a). Skåne visade i samma mätning en arbetslöshetsnivå på 8,1 %. Med en sådan 

fluktuation i arbetslöshetsnivå inom landet, är det intressant att studera de regionala 

arbetsmarknaderna och inte bara den nationella arbetsmarknaden.  

 

 

Diagram 1. Regionala skillnader i arbetslöshet, 4:e kvartalet 2017. Källa: SCB, 2018a 

 

Att studera sambandet mellan löner och arbetslöshet är en central frågeställning inom flera 

nationalekonomiska discipliner. I den neoklassiska teorin förklaras sambandet med hjälp av 

en utbuds- och efterfrågemodell, som beskriver ett positivt samband mellan lönenivå och 

arbetslöshetsnivå. I den makroekonomiska litteraturen (se t.ex. Burda och Wyplosz, 2013) 

förklaras sambandet ofta med en Phillipskurva, som baseras på Phillips (1958) studier 

gällande förhållandet mellan förändringar i arbetslöshetsnivå och förändring i tillväxten av 

nominella löner. Phillipskurvan beskriver ett negativt förhållande mellan inflation och 

arbetslöshet.  
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Med syftet att förklara sambandet mellan lönenivå och regionala skillnader i 

arbetslöshetsnivå genomförde de brittiska forskarna David Blanchflower och Andrew Oswald 

en omfattande studie baserad på data från miljontals individer för ett dussintals länder, under 

en tidsperiod mellan 1963-1991. Studien fann en nedåtlutande kurva som fick namnet “the 

Wage Curve”1 (Blanchflower och Oswald, 1995). Kurvan speglar ett negativt samband mellan 

lönenivå och regional arbetslöshetsnivå, ett samband som enligt författarna inte går att 

förklara i en neoklassisk utbuds- och efterfrågemodell. Vidare argumenterar Blanchflower och 

Oswald för att sambandet inte heller ska misstolkas som en Phillipskurva. Det innebär att två 

av de konventionella teorierna bakom sambandet mellan löner och arbetslöshet har ifrågasatts.  

 

Blanchflower och Oswald kunde från sin studie dra slutsatsen att det gick att skatta en negativ 

elasticitet för lönenivå och regional arbetslöshetsnivå som uppgick till -0.1, ett genomsnitt 

som höll för samtliga länder som omfattades av studien. I en granskning av studien hävdar 

Card (1995) att den genomsnittliga negativa elasticiteten på -0.1 närmast är en ”empirical law 

of economics”. I en senare, uppdaterad och utökad studie av Blanchflower och Oswald 

(2005), hävdar även de att den genomsnittliga elasticiteten är en empirisk lag som gäller 

universellt för skattningar av en Wage Curve. Förståelsen bakom elasticiteten på -0.1 är att 

om den regionala arbetslöshetsnivån ökar med 100 %, kommer lönenivån sjunka med 10 %. 

Sedan Blanchflower och Oswalds studie, har nationalekonomer runt hela världen studerat om 

en Wage Curve existerar och om den genomsnittliga, negativa elasticiteten på -0.1 verkligen 

är “lagbunden”.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett negativt samband i likhet med Wage 

Curve-ramverket i Sverige under tidsperioden 2004-2016. Vidare är syftet att undersöka om 

detta samband går att finna även på den skånska arbetsmarknaden. För att uppfylla syftet har 

följande frågeställningar formulerats: 

 

● Finns det en Wage Curve i Sverige under åren 2004-2016? 

● Finns det en Wage Curve i Skåne under samma tidsperiod?  

● Blir resultaten olika för män och kvinnor? 

                                                           
1 I brist på ett gångbart och rättvisande namn för “the Wage Curve” på svenska, kommer den engelska 

termen användas. 
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1.3 Valet att studera Skåne 

Anledningen till varför Skåne ansetts relevant att studera hänvisas till statistiken som 

presenterades i Diagram 1 ovan, vilken visar att Skåne har ett av de högsta arbetslöshetstalen i 

Sverige. Om Wage Curve-teorin antas stämma, indikerar Skånes relativt höga 

arbetslöshetsnivå att lönenivån är relativt lägre i regionen jämfört andra regioner i Sverige. 

Det är därmed intressant att analysera den skånska arbetsmarknaden och se om det går att 

skatta ett negativt samband mellan lönenivå och arbetslöshetsnivå bland de skånska 

kommunerna. 

 

Som ytterligare motivering kan valet att lyfta Skåne i analysen hänvisas till en konversation 

mellan mig och min arbetsgivare på Avdelningen för Regional Utveckling på Region Skåne. 

Konversationen grundade sig i en diskussion om skånsk konkurrenskraft i jämförelse med 

andra svenska regioner, där arbetslöshet, sysselsättning och konkurrenskraftig köpkraft 

benämndes som huvudsakliga faktorer av intresse. Utifrån denna diskussion formulerades ett 

antal frågeställningar som kunde kopplas till Wage Curve-teorin.  

 

1.4 Data 

All data som är insamlad som underlag till analysen är hämtad från Statistiska Centralbyråns 

statistikdatabas. Data har samlats in för Sveriges 290 kommuner under tidsperioden 2004-

2016. Datamaterialet har sammanställts manuellt som paneldata indelat efter kommun 

(n=290) och år (T=13). Sammanlagt finns 3770 (n*T) observationer i underlaget.  

 

De huvudsakliga variablerna för att skatta en Wage Curve är lönenivå samt regional 

arbetslöshetsnivå. Måttet för lönenivå har varierat i tidigare studier. Blanchflower och Oswald 

(1995) använder individdata för löner eller inkomst, på månads- eller årsbasis. Carroll (2011) 

rekommenderar att använda ett genomsnitt för löner i en region. Denna undersökning 

använder aggregerade kommundata på förvärvsinkomst som mått för lönenivå i 

regressionsanalysen.  

 

Då arbetslöshetsdata på aggregerad kommunnivå inte fanns att tillgå togs beslutet att använda 

variabeln Andelen ej sysselsatta istället. Det kan innebära vissa mätproblem för analysen. 

Variabeln är baserad på data för ej förvärvsarbetande, vilket omfattar personer som inte är 

sysselsatta, men även personer som är utanför arbetskraften. Arbetslöshet definieras som 
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personer som inte är sysselsatta men som aktivt söker arbete (Nationalencyklopedin, 2018). 

De två måtten påverkas därmed olika av flödet i arbetskraften. Hur det påverkar resultaten i 

undersökningen kan jag inte svara på, men det är ett mätproblem som bör belysas.   

 

1.5 Metod 

Då syftet är att undersöka om det finns empiriskt stöd för en Wage Curve i enlighet med det 

ramverk som utvecklats av Blanchflower och Oswald, har metoden utformats för att efterlikna 

tidigare forskning i den mån som är möjlig. Med paneldata har en Fixed Effects-modell 

skattats i Stata. Valet av Fixed Effects-modellen är grundat på tidigare forskning som 

rekommenderar denna metod. Regressionerna skattas för alla Sveriges kommuner samt för 

Skånes kommuner. Regressionerna delas även upp för att skatta resultat för total befolkning 

samt för män och kvinnor separat.  

 

1.6 Huvudresultat 

Analysen resulterar i att det finns en Wage Curve för Sverige samt Skåne. Det skattade 

negativa sambandet mellan variablerna Inkomst och Andel ej sysselsatta är starkare i Skåne 

jämfört Sverige. De skattade elasticiteterna indikerar även skillnader mellan könen, då den 

skattade negativa elasticiteten är större för män jämfört med kvinnor. Skillnaderna är 

signifikanta med 95 % konfidens.  

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen innehåller sju kapitel. Kapitel 2 ger en teoretisk bakgrund gällande förhållandet 

mellan löner och arbetslöshet. Kapitel 3 behandlar tidigare forskning om Wage Curve-teorin. 

Kapitel 4 förklarar datamaterialet och variablerna för analysen. Kapitel 5 förklarar metodval 

och beskriver modellspecifikationerna. Kapitel 6 presenterar resultaten från 

regressionsanalysen. Kapitel 7 innehåller en sammanfattande diskussion och förslag till 

fortsatta studier. Till sist listas referenser och bilagor.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Utbuds- och efterfrågemodellen 

Ett sätt att förklara sambandet mellan löner och arbetslöshet är med hjälp av en utbuds- och 

efterfrågemodell, som är baserad på neoklassisk teori. En arbetsmarknad med perfekt 

konkurrens är i jämvikt när utbudskurvan (S) möter efterfrågekurvan (D). I jämvikt är E* 

personer sysselsatta och lönenivån är w* (Borjas 2016, s. 145). Arbetslöshet uppstår enligt 

denna modell när lönenivån överstiger jämviktslönen. Utbuds- och efterfrågemodellen 

beskriver därmed ett positivt samband mellan lönenivå och arbetslöshet som implicerar att 

arbetslöshet uppstår när lönenivån är relativt hög - det vill säga högre än jämviktslönen 

(Borjas, 2016, s. 526). I Figur 1 nedan illustreras arbetslösheten som skillnaden mellan E2 och 

E1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Utbuds- och Efterfrågemodellen 

 

2.2 Phillipskurvan 

Ett annat sätt att förklara sambandet är med hjälp av en Phillipskurva. Kurvan är 

ursprungligen baserad på Phillips (1958) studie gällande den årliga tillväxten i nominella 

löner mot arbetslöshetsnivån i Storbritannien för åren 1861-1957. Resultatet var en starkt 

negativ korrelation som sedan blev bekräftad i flertalet länder. Phillipskurvan utformades 

sedan för att beskriva ett negativt samband mellan inflation och arbetslöshetsnivå i en 

makroekonomisk kontext. Phillipskurvan indikerar att arbetslöshetstalen kan manipuleras på  
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bekostnad av inflationen, vilket gjorde den till ett attraktivt verktyg för beslutsfattare (Burda 

och Wyplosz, 2013, s. 292). Phillipskurvan illustreras nedan i Figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Phillipskurvan 

 

2.3 The Wage Curve 

Ett ytterligare perspektiv på sambandet mellan löner och arbetslöshetsnivå är Wage Curve-

teorin. Teorin är baserad på Blanchflower och Oswalds empiriska upptäckt gällande ett 

negativt samband mellan lönenivå och regional arbetslöshetsnivå (1995, s. 153), som inte är 

direkt kompatibel med de tidigare nämnda, mer konventionella, teorierna. Det negativa 

sambandet som kallas för “the Wage Curve” illustreras med en nedåtlutande kurva i en graf 

med lönenivå på y-axeln och regional arbetslöshetsnivå på x-axeln. Förståelsen bakom ”the 

Wage Curve” är att en person som är anställd i en region med hög arbetslöshet tjänar mindre 

än en person som är anställd i en region med låg arbetslöshet (Blanchflower och Oswald, 

1995, s. 157). Kurvan illustreras nedan i Figur 3.  
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Figur 3. Wage Curve 

 

2.4 Effektivitetslöneteorin 

Effektivitetslöner anses vara en möjlig förklaring till Wage Curve-teorin. 

Effektivitetslöneteorin kopplar samman löner och produktivitet. För att få anställda att 

undvika ”shirking”2 på jobbet betalar arbetsgivaren en högre lön som incitament. Kostnaden 

för ”shirking” utgörs av risken att förlora sitt högavlönade jobb och bli arbetslös. Risken för 

arbetslöshet säkerställer därmed den anställdes produktivitet (Borjas 2016, s. 483). När 

arbetslösheten är högre är risken större att förlora jobbet och arbetsgivaren kan betala en lägre 

lön för att undvika ”shirking” (s. 522). Det vill säga, arbetsgivare i regioner med hög 

arbetslöshetsnivå behöver inte betala en högre lön för att motivera de anställda. Den höga 

arbetslösheten i regionen är tillräcklig som incitament. För arbetsgivare i regioner med låg 

arbetslöshetsnivå gäller dock det motsatta. Arbetsgivarna måste i dessa regioner betala en 

högre lön för att säkerställa de anställdas produktivitet. Den låga arbetslösheten utgör alltså 

inte en tillräckligt hög risk som vidare innebär en hög kostnad för den anställde att förlora 

jobbet (s. 526). Därmed är effektivitetslöneteorin en möjlig förklaring till varför regionala 

skillnader i arbetslöshetsnivå påverkar regionens lönenivå, som en Wage Curve indikerar.  

 

2.5 Löneförhandlingsmodellen 

En empirisk förklaring till varför ett negativt samband mellan lönenivå och regional 

arbetslöshetsnivå uppstår kan härledas till landets löneförhandlingsmodell. Blanchflower och 

                                                           
2 ”Shirking” används i brist på en korrekt svensk översättning.  



8 
 

Oswald nämner, förutom effektivitetslöneteorin, att förhandlingsmodellen3 är förenlig med 

Wage Curve-teorin. Blien, Dauth, Schank och Schnabel (2013) konstaterar att det kan vara av 

stor relevans att ta hänsyn till det studerade landets löneförhandlingsprocess då det kan bidra 

till förklaringen mellan lönenivå och regional arbetslöshetsnivå. Blien et al. drar slutsatsen i 

sin studie av Tyskland att en Wage Curve går att skatta för industrier som är bundna av 

kollektivavtal, men inte för industrier utan kollektivavtal (2013, s. 74). Detta är en slutsats 

som är relevant för analys av svenska studier, då den svenska arbetsmarknaden i hög grad är 

reglerad av kollektivavtal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Förhandlingsmodellen är en egen tolkning och översättning på ”bargaining model” 
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3 Tidigare forskning  

“The Wage Curve” är en empirisk upptäckt av Blanchflower och Oswald som grundar sig i ett 

intresse att förstå krafterna bakom lönenivåer och regionala arbetslöshetsnivåer (1995, s. 153). 

Det är däremot fel att tolka Wage Curve-teorin som en Phillipskurva, trots att de kan framstå 

lika i både utformning och syfte. Till skillnad från Phillipskurvan, som kopplar inflation med 

aggregerad arbetslöshetsnivå med hjälp av makroekonomisk tidsseriedata, förklarar en Wage 

Curve ett negativt samband mellan lönenivå och regional arbetslöshetsnivå med hjälp av 

mikroekonomisk data (Blanchflower och Oswald, 1995, s. 163-164).  

 

Det som var nytt med Blanchflower och Oswalds studie var inte att det fanns ett negativt 

samband mellan lönenivå och regional arbetslöshet per se, då det var något som observerats 

tidigare (t.ex. Phillips (1958)). Det oväntade var däremot att det fanns stöd för en 

genomsnittlig, negativ elasticitet på -0.1 som höll för alla länder som omfattades av studien 

(1995, s. 155-157). I “The Wage Curve: A Review” (1995) får Blanchflower och Oswald 

medhåll av David Card, som reviderar studien och själv drar slutsatsen att ett negativt 

samband existerar, samt att den skattade elasticiteten närmast är en empirisk lag. Dock hävdar 

Card att frågan om varför regionala arbetslöshetsnivåer påverkar löner kvarstår, men att Wage 

Curve-teorin är ett viktigt bidrag till modern arbetsmarknadsekonomi (1995, s. 798).  

 

I “An Introduction to the Wage Curve” (1995) beskriver Blanchflower och Oswald hur de 

upptäckte kurvan och sambandet. Vad som gjorde studien banbrytande var att de använde sig 

av individdata istället för aggregerad data, som var det konventionella tillvägagångssättet. 

Med hjälp av upprepad tvärsnittsdata innehållande observationer av miljontals individer från 

ett dussintals länder kunde ett negativt samband som kopplade lönenivå och regional 

arbetslöshetsnivå avslöjas (1995, s. 154). Metoden som förespråkas av Blanchflower och 

Oswald för att skatta en Wage Curve är en Fixed Effects-modell, för att kunna kontrollera för 

regionsspecifika effekter (s. 155). 

 

I studier som följer Blanchflower och Oswald skiljer sig resultaten rejält, vilket tyder på att 

den genomsnittliga, negativa elasticiteten på -0.1 kanske inte är en empirisk lag för alla 

länder. En signifikant negativ elasticitet har konstaterats i Japan (Poot och Doi, 2005), samt i 

Australien (Carroll, 2011). Ammermüller et al. finner inga signifikanta bevis för en Wage 

Curve i Italien, men dock skattas en liten, signifikant, negativ elasticitet för Tyskland (2007). 
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Aderemi (2015) finner inga bevis för en Wage Curve i Nigeria. Daouli et al. finner inte heller 

några empiriska bevis för en Wage Curve i Grekland (2016). Dessa studier är dock bara ett 

fåtal i mängden publikationer för Wage Curve-teorin. 

 

Varför resultaten skiljer sig från den enligt Blanchflower och Oswald lagbundna 

genomsnittliga elasticiteten på -0.1 diskuteras i efterföljande studier. Carroll (2011) för en 

diskussion om att det kan bero på att måttet för lönenivå är baserad på data för individuella 

löner. Det innebär, enligt Carroll, en bristande kompatibilitet mellan lönenivå och regional 

arbetslöshetsnivå, då data för regional arbetslöshetsnivå är ett mer aggregerat mått (2011, s. 

7). Därför argumenterar Carroll för att istället använda ett genomsnitt på löner i en region som 

mått på lönenivå. Ammermüller et al. argumenterar att skillnader i resultat kan bero på att 

graden av institutionalisering på arbetsmarknaden skiljer sig mellan länder (2007, s. 414).    

 

Till min kännedom finns det få studier för Sverige. Albaek m.fl. (1999) är ett exempel. 

Albaek m.fl. studerar sambandet mellan lönenivå och regional arbetslöshetsnivå i samtliga 

nordiska länder. De använder sig likt Blanchflower och Oswald av individdata. Albaek et al. 

drar slutsatsen att det finns en negativ elasticitet när regressionen skattas med en Pooled OLS-

modell. När författarna senare kontrollerar för regionala effekter med hjälp av en Fixed 

Effects-modell blir estimatet noll och författarna drar slutsatsen att det inte finns en Wage 

Curve för något av de nordiska länderna (1999, s. 32).  
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4 Data  

All data är insamlad från olika tabeller i SCB:s statistikdatabas. Datamaterialet är manuellt 

sammanställt i form av paneldata, indelat efter kommun (n=290) och år (T=13). Således finns 

3770 (n*T) observationer i underlaget. Samtliga variabler som skapats är insamlade efter total 

befolkning samt för män och kvinnor. En sammanfattning över insamlad data och källor finns 

i Bilaga 1.  

 

4.1 Detaljerad beskrivning av variablerna 

4.1.1 Inkomst 

Inkomst utgör den oberoende variabeln i regressionsmodellen, och är ett mått för lönenivå i 

regressionsanalysen. Variabeln är baserad på förvärvsinkomst, som består av de sammanlagda 

löpande skattepliktiga inkomsterna4 från tjänst och näringsverksamhet (SCB, 2018b), och är 

rapporterade som medelvärde per kommun. Förvärvsinkomst är således inte direkt jämförbart 

med lön, vilket är viktigt att ha i åtanke. Det är däremot värt att påpeka att måttet för lönenivå 

har varierat i tidigare forskning också, beroende på vilken data som funnits tillgänglig. I 

Blanchflower och Oswalds studie har variabeln baserats på data för lön eller inkomst, på 

månads- eller årsbasis (1995, s. 156). I regressionsanalysen kommer variabeln vara uttryckt i 

logaritmerad form.  

 

4.1.2 Andel ej sysselsatta 

Den huvudsakliga förklarande variabeln i regressionsanalysen kommer utgöras av variabeln 

Andel ej sysselsatta, även den uttryckt i logaritmerad form. Variabeln är menad att vara en 

proxy för regional arbetslöshetsnivå. I SCB:s statistikdatabas är ej sysselsatta baserat på ej 

förvärvsarbetande. Detta medför vissa mätproblem som diskuteras vidare i kapitel 4.3. 

Variabeln är manuellt beräknad i Excel enligt följande formel: 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑗 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎  (16 − 74)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑓ö𝑟 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 (15 − 74)
 

 

 

                                                           
4 ”Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga 

inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra 
skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital.” (SCB, 
2018b) 
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4.1.3 Andel utrikes födda 

Andel utrikes födda utgör en kontrollvariabel i regressionsanalysen. Variabeln har ansetts vara 

relevant då mätningar visar att arbetslösheten är hög bland utrikes födda (SCB, 2017). 

Etnicitet har utgjort en kontrollvariabel även i tidigare forskning. Med den relativt stora 

invandringen till Sverige under de senaste åren ansågs det vara av hög relevans att ta hänsyn 

till detta i analysen. Möjligtvis kan variabeln vara av än större vikt för den skånska analysen, 

då den kraftiga folkökningen i Skåne främst till stor del förklaras av den ökade invandringen 

(Region Skåne, 2018). Variabeln har beräknats i Excel enligt följande formel: 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒𝑠 𝑓ö𝑑𝑑𝑎 (15 − 74)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑓ö𝑟 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 (15 − 74)
 

 

4.1.4 Andel utbildade 

Variabeln utgörs av andel personer av den arbetsföra befolkningen som innehar en 

eftergymnasial utbildning om minst tre år. Utbildning används som en kontrollvariabel i 

regressionsmodellen då utbildning ansetts vara relevant i tidigare forskning (se t.ex. 

Blanchflower och Oswald, 1995). Det kan vidare argumenteras vara intressant att kontrollera 

för andel personer med högre utbildning då utbildning leder till högre inkomst enligt 

humankapitalteorin (Borjas, 2016, s. 236). Variabeln har beräknats manuellt i Excel enligt 

följande formel: 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 (16 − 74)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑓ö𝑟 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 (15 − 74)
 

 

4.1.5 Andel unga 

Variabeln andel unga utgör också en kontrollvariabel i regressionsanalysen. Att kontrollera 

för andelen unga har ansetts relevant då ungdomsarbetslösheten är relativt hög jämfört den 

totala arbetslöshetsnivån i landet. Det beror mycket på att många unga av den arbetsföra 

befolkningen fortfarande går i skolan eller utbildar sig (SCB, 2017). Även denna variabel har 

beräknats manuellt i Excel enligt följande formel: 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑖 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑛 15 − 24

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑓ö𝑟 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 (15 − 74)
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4.1.6 Befolkningstäthet 

Befolkningstäthet utgör också en kontrollvariabel i regressionsanalysen. Variabeln för 

befolkningstäthet är mätt som antal personer per kvadratkilometer i kommunen. Anledningen 

till varför variabeln ansetts vara intressant är att det finns stora skillnader i befolkningstäthet 

mellan kommunerna i Sverige vilket möjligtvis kan påverka den regionala arbetsmarknaden 

och dess relativa lönenivå och arbetslöshet.   

 

4.2 Beskrivande statistik 

En sammanställning av beskrivande statistik har gjorts i Stata. För varje variabel finns två 

värden listade; medelvärde samt standardavvikelse. Standardavvikelsen beskriver variationen 

från medelvärdet. Värdena är beräknade för tre olika kategorier; overall, between och within. 

Värdet för overall är beräknat för totala antalet observationer, alltså för de 290 kommunerna 

under 13 år (N=3770). Värdet för between är beräknat som ett genomsnitt för varje kommun 

(n=290) oavsett tidsperiod. Värdet för within är beräknat för tidsperioden (T=13) oavsett 

kommun. För Skåne är beräkningarna gjorda för de 33 kommunerna (n=33) under samma 

tidsperiod (T=13), och således finns 429 observationer i underlaget (N=429).  

 

4.2.1 Beskrivande statistik för hela Sverige 

Tabell 1. Beskrivande statistik för hela Sverige, indelat efter total befolkning, män och kvinnor 
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Från Tabell 1 kan vi avläsa att inkomstnivån i varierar mellan kommunerna i Sverige under 

den valda tidsperioden. Medelvärdet för totala antalet observationer får vi från kategorin 

overall, som uppgår till 226.8905. Standardavvikelsen i samma kategori uppgår till 36.510. 

Dock är det av större intresse för denna undersökning att se till värdet för standardavvikelsen i 

kategorin between, som ger oss information om variation mellan kommunerna, och således en 

indikation på regionala skillnader. Standardavvikelsen för kategorin between är något lägre än 

för overall, men den indikerar som förväntat att det finns variation i Inkomst mellan de 

svenska kommunerna.  

 

Även för den andra huvudsakliga variabeln, Andel ej sysselsatta, kan vi från Tabell 1 avläsa 

en spridning bland de svenska kommunerna. Medelvärdet uppgår till 0.351 för total 

befolkning. Värdena för standardavvikelse för kategorierna overall och between anger båda 

en spridning upp mot cirka 0.04 för variabeln. Vi kan även avläsa en högre andel ej 

sysselsatta kvinnor än män, men standardavvikelserna är relativt lika mellan könen.   

 

Även för de olika kontrollvariablerna kan vi från Tabell 1 avläsa en viss spridning mellan 

kommunerna. Andel unga anger de lägsta värdena för standardavvikelse medan värdena för 

Befolkningstäthet indikerar en stor spridning mellan kommunerna.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Observera att variabeln Inkomst är mätt i tusentals kronor 
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4.2.2 Beskrivande statistik för Skåne 

Tabell 2. Beskrivande statistik för Skåne indelat efter total befolkning, män och kvinnor 

 

Från Tabell 2 kan vi avläsa beskrivande statistik för de skånska kommunerna under den valda 

tidsperioden. Även i Skåne anger tabellen en spridning i inkomstnivå mellan de skånska 

kommunerna. Medelvärdet för Inkomst uppgår i Skåne till 226.369, med en standardavvikelse 

för kategorin overall som tar värdet 35.084. För kategorin between kan vi avläsa en 

standardavvikelse på 27.002 som indikerar en spridning i inkomstnivå även mellan de skånska 

kommunerna, som också är förväntad.  

 

För variabeln Andel ej sysselsatta ser vi ett medelvärde på 0.364, och standardavvikelserna för 

overall samt between uppgår båda till cirka 0.035. Även för Skåne antar Andel ej sysselsatta 

ett högre medelvärde för kvinnor jämfört med män, men standardavvikelserna, och drmed 

spridningen, är ganska lika.  

 

För kontrollvariablerna tycks Skåne följa samma mönster som Sverige. Standardavvikelserna 

för variabeln Andel unga indikerar en relativt låg spridning mellan kommunerna, medan 

standardavvikelserna för variabeln Befolkningstäthet indikerar en stor spridning.   
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4.3 Mätproblem 

Vissa kompromisser har varit oundvikliga för att göra datainsamlingen möjlig. Trots att 

undersökningen syftar till att i högsta mån replikera tidigare forskning för ett så jämförbart 

resultat som möjligt, har det inte varit möjligt eller realistiskt att kunna samla in det ideala 

data som behövs. Den största skillnaden är att dataunderlaget baseras på aggregerad 

kommundata istället för individdata. Kommundata ansågs fördelaktigt jämfört med länsdata 

på grund av att det utgör ett betydligt större dataunderlag med fler observationer vilket i sin 

tur leder till en starkare analys.  

 

Den största nackdelen med kommundata är dock att det inte var möjligt att tillgå data för 

arbetslöshetsnivå. Istället har data för andel personer som ej är sysselsatta fått utgöra en proxy 

för arbetslöshetsnivå i analysen. Det är viktigt att nämna att måttet på ej sysselsatta i SCB:s 

mätningar är baserat på antal personer som ej är förvärvsarbetande. Personer som ej är 

förvärvsarbetande utgörs av de som inte har en löneinkomst som överstiger ett visst skattat 

gränsvärde, alternativt inte deklarerat näringsverksamhet till Skatteverket (SCB, 2018c). Det 

innebär att statistiken för ej sysselsatta innefattar personer som är arbetslösa, personer som 

inte är i arbetskraften men också personer som kanske varit sysselsatta men inte uppnått en 

löneinkomst som överstiger gränsvärdet. Arbetslöshetstalet baseras på personer som ej är 

sysselsatta men som aktivt söker arbete. Det innebär att flödet i arbetskraften påverkar de två 

olika måtten olika. Hur det påverkar resultaten för undersökningen kan jag inte svara på men 

jag anser att det är ett mätproblem som är av betydelse att ha i åtanke för analysen.  

 

Ytterligare mätproblem är att personer som är 15 år inte redovisas i den tabell där data för 

antal ej sysselsatta inhämtats från. Detta trots att den arbetsföra befolkningen definieras som 

personer i åldern 15-74 av SCB. Det innebär att kvaliteten för variabeln Andel ej sysselsatta 

försämras (SCB, 2018c). Detta mätproblem gäller även för variabeln Andel utbildade, men 

sannolikheten att någon vid 15 års ålder har en eftergymnasial utbildning om minst tre år är 

väldigt låg. 
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5 Metod 

5.1 Paneldata 

Paneldata är en kombination av tvärsnitts- och tidsseriedata. Observationerna i paneldata kan 

vara individer, geografiska regioner, företag, hushåll eller liknande. Kravet är att 

observationerna behåller sin “identitet” över tid (Dougherty 2016, s. 529). I denna 

undersökning utgörs observationerna av kommuner. Anledningarna till varför paneldata är en 

fördelaktig metod är flera. En anledning är att paneldata är en möjlig lösning till problemet 

gällande “omitted variable bias” som uppkommer vid oobserverad heterogenitet, ett problem 

som är vanligt vid användandet av tvärsnittsdata (Dougherty 2016, s. 529). 

 

Paneldata kan klassas som antingen balanserad eller obalanserad. Balanserad paneldata 

innebär att det finns en observation för varje variabel i varje tidsperiod som undersökningen 

avser. Obalanserad paneldata innebär således att det saknas observationer (Dougherty 2016, p. 

530). Paneldataunderlaget för denna undersökning är balanserat.   

 

5.2 Motivering av metod/modell 

Vid analys av paneldata används antingen Pooled OLS-, Fixed Effects-, eller Random 

Effects-modellen. Eftersom denna uppsats syftar till att utföra en undersökning baserad på 

tidigare forskning kommer regressionerna skattas med en Fixed Effects-modell. Modellen 

anses fördelaktig då den ger möjlighet att studera förändringar inom grupper (i detta fall 

kommuner).  

 

Blanchflower och Oswald anger att följande regressionsmodell är tillräcklig för att skatta en 

Wage Curve:  

𝑙𝑛𝑊 = 𝑙𝑛𝑈 + 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 

 

Där lnW är lön i logaritmerad form, lnU är regional arbetslöshetsnivå i logaritmerad form och 

“other terms” ett antal individspecifika kontrollvariabler, t.ex. kön, etnicitet och utbildning 

(1995, s. 155).  

 

I flertalet efterföljande studier (se t.ex. Carroll, 2011; Black och Fitzroy, 2000; Poot och Doi, 

2005; Aderemi 2015; Ammermueller, Lucifora, Origo och Zwick, 2007; Daouli, Demoussis, 

Giannakopoulos och Laliotis, 2016) är det denna regressionsmodell som utgör basen för 
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analysen. Den beroende variabeln är lönenivå i logaritmerad form, och den huvudsakliga 

förklarande variabeln är regional arbetslöshetsnivå i logaritmerad form. Detta för att 

koefficienten för arbetslöshetsvariabeln ska kunna tolkas som en elasticitet. Vidare skattas 

regressionsmodellen med ett antal kontrollvariabler beroende på tillgängligt datamaterial samt 

vad de olika studierna haft för syfte. Det finns dock ingen direkt konsensus gällande vilken 

metod eller modell som är korrekt. Att skatta regressionen med en Fixed Effects-modell 

förekommer (Poot och Doi, 2005; Black och Fitzroy 2000) och rekommenderas, som ovan 

nämnt av Blanchflower och Oswald (1995), men också av t.ex. Carroll (2011).  

 

5.3 Fixed Effects-modellen 

En Fixed Effects-modell kan specificeras som följer: 

 

𝑌𝑖,𝑡 =  𝛽1 +  ∑ 𝛽𝑗

𝑘

𝑗=2

𝑋𝑗,𝑖,𝑡 +  𝛼𝑖 +  𝛿𝑡 +  휀𝑖,𝑡 

 

Där Yi,t är den beroende variabeln för individ i under tidsperiod t, och Xj,i,t är observerade 

förklarande variabler där index j identifierar den specifika variabeln. 𝛼𝑖står för den ej 

observerade kommunspecifika effekten, 𝛿𝑡  står för ett antal tidsdummys, och 휀𝑖,𝑡står för 

feltermen (Dougherty 2016, s. 532).  

 

5.4 Modellspecifikation 

Syftet med regressionsanalysen är att skatta ett samband i likhet med Wage Curve-ramverket i 

Sverige samt i Skåne. För att kunna utläsa sambandet som en elasticitet transformeras de två 

huvudvariablerna Inkomst och Andel ej sysselsatta till logaritmerad form. För att motverka 

“omitted variable bias” används ett antal kontrollvariabler. Regressionerna är skattade med 

klustrade standardfel för kommunerna. Klustrade standardfel tillåter korrelation inom men 

inte mellan objekten, och kontrollerar därmed för heteroskedasticitet och autokorrelation 

(Moody och Marvell, 2018).  
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Först skattas en regression för enbart huvudvariablerna, utan kontrollvariabler och 

tidsdummys: 

 

𝑙𝑛𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑖,𝑡 =  𝛽1 +  𝛽2𝑙𝑛𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐸𝑗𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎2,𝑖,𝑡 +  𝛼𝑖 +  휀𝑖,𝑡 

 

Sedan kommer regressionen skattas med ett antal kontrollvariabler: 

 

𝑙𝑛𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑖,𝑡 =  𝛽1 +  𝛽2𝑙𝑛𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐸𝑗𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎2,𝑖,𝑡 +  ∑ 𝛽𝑗

𝑘

𝑗=3

𝑋𝑗,𝑖,𝑡 +  𝛼𝑖 +  휀𝑖,𝑡 

 

Till sist kommer regressionen skattas även med inkluderade tidsdummy-variabler: 

 

𝑙𝑛𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑖,𝑡 =  𝛽1 +  𝛽2𝑙𝑛𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐸𝑗𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎2,𝑖,𝑡 +  ∑ 𝛽𝑗

𝑘

𝑗=3

𝑋𝑗,𝑖,𝑡 + 𝛼𝑖 +  𝛿𝑡−1 +  휀𝑖,𝑡 
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6 Resultat  

Först presenteras resultaten för hela undersökningen, det vill säga för alla Sveriges 290 

kommuner under tidsperioden 2004-2016. Därefter presenteras resultaten för Skånes 33 

kommuner under samma tidsperiod. Resultaten presenteras efter total befolkning, samt 

separat för män respektive kvinnor.  

 

6.1 Resultat för hela Sverige 

 

 

Tabell 3. Resultat för total befolkning i Sveriges 290 kommuner under tidsperioden 2004-2016.  

 

Resultaten från regressionerna som omfattade totala befolkningen för alla Sveriges kommuner 

listas i Tabell 3 ovan. Signifikanta resultat på signifikansnivån 0.01 framkommer för alla 

variabler förutom Andel unga i regression 2 samt Befolkningstäthet i regression 3.  

 

Samtliga koefficienter för Andel ej sysselsatta är negativa, vilket är i enlighet med vad som 

förväntas enligt Wage Curve-teorin. I regressionen som innehåller både kontrollvariabler samt 

tidsdummys kan den negativa elasticiteten för Andel ej sysselsatta på Inkomst avläsas till 
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 -0.216. Det innebär således att en ökning med 100 % i Andel ej sysselsatta skulle leda till att 

variabeln Inkomst minskar med 21,6 %.  

 

Vad gäller kontrollvariablerna blir förändringen i koefficienterna tydlig när regressionen 

innehåller tidsdummys. För både Andel utbildade samt Andel utrikes födda sjunker värdet på 

koefficienten rejält, vilket indikerar att det finns en positiv tidstrend som gör det relevant att 

använda tidsdummys. Andel utrikes födda går dessutom från positiv till negativ effekt när 

tidsdummys tillförs. Andel unga uppvisar negativa koefficienter för både regression 2 och 3, 

dock inte ett signifikant resultat i den förstnämnda. Koefficienterna för Befolkningstäthet 

uppgår till -0.000 respektive 0.000 och tycks därmed inte ha någon betydande påverkan, även 

om enbart regression 2 ger ett signifikant resultat. 

 

Tabell 4. Resultat för män respektive kvinnor i Sveriges 290 kommuner under tidsperioden 2004-

2016.  

 

När resultaten sedan delas in efter män och kvinnor i Tabell 4 kan vi fortfarande se 

signifikanta resultat på signifikansnivån 0.01 för de flesta variabler. De variabler som inte 

påvisar signifikanta resultat är Andel unga i regression 3 samt Befolkningstäthet i regression 5 
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samt 6. Koefficienterna för Befolkningstäthet har precis som noterat i Tabell 3 alla ett värde 

på (+/-) 0.000 och tycks därmed inte utgöra en påtaglig effekt.  

 

Samtliga koefficienter för Andel ej sysselsatta på Inkomst anger negativa elasticiteter. Det är 

intressant att poängtera att i basregressionen, som inte innehåller några kontrollvariabler eller 

tidsdummys, anges en betydligt större negativ elasticitet för kvinnor jämfört män. När 

kontrollvariabler och tidsdummys sedan införs i regressionerna kan vi däremot se mindre 

värden för kvinnor jämfört män. Det indikerar att en ökning i Andel ej sysselsatta har en 

mindre negativ påverkan på Inkomst för kvinnor än för män. I regressionen med tidsdummys 

uppgår elasticiteten till -0.234 för män samt till -0.144 för kvinnor. 

 

För kontrollvariablerna är mönstret för män och kvinnor ganska likt det som för totala 

befolkningen. När resultaten jämförs mellan män och kvinnor kan vi från Tabell 4 avläsa att 

utbildning har en större påverkan på Inkomst för kvinnor än för män när tidsdummys är 

inkluderade i regressionen. För Andel utrikes födda samt Andel unga är resultaten ganska lika 

för män och kvinnor.  
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6.2 Resultat för Skåne 

Tabell 5. Resultat för total befolkning i Skånes 33 kommuner under tidsperioden 2004-2016.  

 

I Tabell 5 ovan listas resultaten för total befolkning i de 33 skånska kommunerna under 

tidsperioden 2004-2016. Signifikanta resultat på signifikansnivån 0.01 framkommer för de 

flesta variabler. I basregressionen är resultaten för Andel ej sysselsatta signifikanta på 

signifikansnivån 0.05. Variabeln Andel unga ger inga signifikanta resultat. Variabeln 

Befolkningstäthet har ingen eller en mycket liten påverkan på Inkomst, i likhet med resultaten 

för Sverige.  

 

Koefficienterna för Andel ej sysselsatta anger en negativ elasticitet för samtliga regressioner. 

När kontrollvariabler tillförs minskar koefficienten jämfört basregressionen för att sedan öka 

något när tidsdummys inkluderas. Den negativa elasticiteten för Andel ej sysselsatta på 

Inkomst uppgår till -0.339 i regressionen med kontrollvariabler samt tidsdummys.  

 

Vad gäller kontrollvariablerna kan vi se att Andel utbildade anger positiva koefficienter i både 

regression 2 och 3, men värdet minskar betydligt när tidsdummys inkluderas. Andel utrikes 

födda går från ett positivt värde i regression 2 till ett negativt värde i regression 3. Andel unga 

ger negativa koefficienter men inga signifikanta resultat.  
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Tabell 6. Resultat för män respektive kvinnor i Skånes 33 kommuner under tidsperioden 2004-2016.  

 

I Tabell 6 listas resultaten för män respektive kvinnor i de skånska kommunerna. Även för 

dessa regressioner ger de flesta variablerna signifikanta resultat på signifikansnivån 0.01. 

Undantagen är Andel ej sysselsatta i regression 1, Andel utbildade i regression 5 samt Andel 

unga i regressionerna 3, 5 och 6. I likhet med tidigare resultat ger variabeln Befolkningstäthet 

signifikanta resultat men ingen betydande påverkan på Inkomst. 

 

Koefficienterna för Andel ej sysselsatta anger alla en negativ elasticitet på Inkomst. 

Koefficienterna är mindre för kvinnor jämfört med män, både med och utan tidsdummys. Det 

indikerar som tidigare nämnt att en ökning i Andel ej sysselsatta har en mindre negativ 

påverkan på Inkomst för kvinnor än för män.  

 

För kontrollvariablerna indikerar resultaten att Andel utbildade har en positiv effekt på 

Inkomst både för män och kvinnor. I regressionen med tidsdummys visar koefficienterna att 

effekten är större för kvinnor än män vad gäller utbildning, dock är resultatet för män inte 

signifikant. För Andel utrikes födda är resultaten positiva för att sedan bli negativa när 

tidsdummys inkluderas för båda könen. Resultaten anger en större negativ effekt på Inkomst 
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för utrikes födda kvinnor jämfört män. Variabeln Andel unga anger negativa effekter för både 

män och kvinnor, med en något större negativ effekt för män.  

 

6.3 Sammanfattande resultatdiskussion 

Då jag anser att regressionerna som innehåller både kontrollvariabler samt tidsdummys ger de 

mest korrekta resultaten kommer den sammanfattande diskussionen baseras på dessa.  

 

Skattningarna ger signifikanta, negativa elasticiteter för Andelen ej sysselsatta på Inkomst för 

alla undersökningsområden. För total befolkning i Sverige uppgick elasticiteten till -0.216, för 

män och kvinnor uppgick elasticiteterna till -0.234 respektive -0.144. Därmed kan slutsatsen 

dras att det finns ett negativt samband likt Wage Curve-teorin i Sverige, som gäller för total 

befolkning men också för män respektive kvinnor. För att besvara frågeställningen om 

huruvida resultaten är olika för män och kvinnor, har ett t-test utförts. Testet anger att 

skillnaden är signifikant med 95 % konfidens, vilket innebär att det finns skillnader i resultat 

mellan könen vid skattning av en Wage Curve.  

 

För total befolkning i Skåne uppgick elasticiteten för Andel ej sysselsatta på Inkomst till          

-0.339, och därmed dras slutsatsen att det finns ett negativt samband likt Wage Curve-teorin 

även när analysen avgränsas till enbart de skånska kommunerna. Den skattade elasticiteten är 

större än den för total befolkning i Sverige vilket indikerar att en förändring i Andel ej 

sysselsatta har en större negativ effekt på Inkomst i Skåne jämfört med samma situation i hela 

Sverige. Även för män och kvinnor kan det negativa sambandet konstateras, där 

elasticiteterna uppgår till -0.318 för män respektive -0.234 för kvinnor. Även för dessa 

koefficienter har ett t-test utförts. Testet resulterar i att skillnaden är signifikant med 95 % 

konfidens, vilket innebär att det finns skillnader mellan könen även på den skånska 

arbetsmarknaden.  

 

Sammanfattningsvis är resultaten enliga med Wage Curve-teorin. Det går att skatta ett 

negativt samband mellan Inkomst och Andel ej sysselsatta i Sverige och även i Skåne. Den 

enligt Blanchflower och Oswald genomsnittliga, ”lagbundna” elasticiteten på -0.1 är däremot 

lägre än de elasticiteter som skattas i denna undersökning. Det finns dock flera anledningar till 

varför skillnader i resultaten uppstår. Troligen beror det huvudsakligen på att denna 

undersökning använt data baserat på andel personer som ej är sysselsatta i en kommun istället 

för arbetslöshetsnivå, som Blanchflower och Oswald använde som huvudsaklig förklarande 
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variabel. Andelen ej sysselsatta är betydligt större en andelen arbetslösa då begreppet antar en 

bredare definition (se diskussion i kapitel 4). Vidare kan det även spekuleras i om skillnaderna 

i resultat beror på måttet för lönenivå. Skillnader i resultat från Blanchflower och Oswalds 

”lagbundna” elasticitet på -0.1 diskuteras i tidigare studier. Främst framhålls skillnader i data 

och de inhemska arbetsmarknadsstrukturerna som förklaringar. Därmed är det rimligt att anta 

att skillnader i data för lönenivå och regional arbetslöshet har påverkat resultaten, som skiljer 

sig från de förväntade resultaten för en Wage Curve.    
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7 Avslutning 

Mot bakgrunden att arbetslöshetsnivån varierar inom landet, väcktes frågan om det också 

innebar att inkomstnivån varierar, och hur dessa variabler påverkar varandra. Frågan 

kopplades till Wage Curve-teorin och därmed utformades uppsatsens huvudsakliga 

frågeställning; finns det en Wage Curve i Sverige? 

Uppsatsens syfte var att undersöka om det fanns ett negativt samband mellan lönenivå och 

regional arbetslöshetsnivå i Sverige under perioden 2004-2016. Analysen breddades till att 

undersöka sambandet även enbart för Skåne samt för män och kvinnor separat. Då uppsatsen 

ämnade undersöka ett samband i enlighet med befintlig teori och ramverk utformades 

analysen för att i den mån som var möjlig efterlikna tidigare forskning. För att göra 

datainsamling och analys genomförbar ersattes arbetslöshetsnivå med variabeln Andel ej 

sysselsatta som en proxy, och måttet på lönenivå baserades på genomsnittlig förvärvsinkomst. 

Ett antal kontrollvariabler utformades med inspiration av tidigare forskning, som behandlat 

bland annat kön, etnicitet och utbildning. Regressionen analyserades med en Fixed Effects-

modell.  

 

Resultaten från regressionsanalysen konstaterar att det finns ett negativt samband mellan 

Inkomst och Andel ej sysselsatta i Sverige samt i Skåne under den valda tidsperioden. Det 

negativa sambandet, skattad som en elasticitet, är starkare i Skåne jämfört Sverige. Resultaten 

påvisar att det finns skillnader mellan könen, där den negativa elasticiteten är mindre för 

kvinnor jämfört män. Detta gäller både för undersökningen för Sverige som för Skåne. 

Skillnaderna mellan koefficienterna för män och kvinnor är statistiskt signifikanta med 95 % 

konfidens.  

 

Resultaten implicerar att en hög andel ej sysselsatta i en region leder till en sjunkande 

lönenivå i regionen. Det kan anses vara förväntat då den genomsnittliga lönenivån bör sjunka 

om fler är arbetslösa eller utanför arbetskraften. I denna undersökning, där sambandet mellan 

lönenivå och regional arbetslöshet förklaras med (förvärvs-)inkomst och andelen ej sysselsatta 

som proxys, är resultaten kanske än mer förväntade. En spekulation till varför detta är fallet är 

att om antalet ej förvärvsarbetande (som utgör variabeln Andel ej sysselsatta) i en region ökar, 

bör det indikera att den sammanräknade förvärvsinkomsten i regionen således sjunker. Ur en 
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policysynvinkel innebär det att beslutsfattare bör satsa på insatser för att öka 

sysselsättningsgraden för att vidare kunna öka lönenivån i regionen.  

 

Huruvida resultaten beror på de möjliga förklaringsmodellerna kan det endast spekuleras i. 

Analysen är inte utformad för att ta hänsyn till den svenska lönebildningen och därför kan 

inga slutsatser dras vad gäller kollektivavtals eventuella påverkan på lönenivå och regionala 

skillnader i sysselsättning eller arbetslöshet.  

 

Till framtida studier rekommenderar jag att bredda analysen och inkludera till exempel 

branschtillhörighet, anknytning till kollektivavtal och landets lönebildningsmodell. På så vis 

skulle en slutsats kunna dras vad gäller bakomliggande förklaringar till att en Wage Curve 

existerar. Framför allt i ett land som Sverige med en väldigt institutionaliserad arbetsmarknad 

skulle detta vara relevant. Det skulle också vara av intresse att göra en studie som kopplar 

förekomsten av effektivitetslöner för att studera hur de eventuellt kan förklara en Wage 

Curve. Vidare vore det idealiskt att genomföra analysen på individnivå snarare än 

kommunnivå, samt med bättre och mer adekvat data på löner och regional arbetslöshetsnivå. 
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Bilaga 1: Översikt av variabler 

Variabel Information Källa 

Inkomst Baserad på medelvärdet 

sammanräknad 

förvärvsinkomst. Mätt i 

tusentals kronor.  

SCB. Tabell: Sammanräknad 

förvärvsinkomst för boende i 

Sverige den 31/12 resp år 

(antal personer, medel- och 

medianinkomst samt 

totalsumma) efter region, kön, 

ålder och inkomstklass. År 

1991 – 2016.  

Antal ej sysselsatta Baserat på antal ej 

förvärvsarbetande. 

Tillgängligt för befolkning 

16+.  

SCB. Tabell: Befolkningen 

16+ år (RAMS) efter region, 

sysselsättning, ålder och kön. 

År 2004 – 2016.  

Antal i arbetsför befolkning Baserat på folkmängd. 

Arbetsför befolkning 

definieras i enlighet med 

SCB, dvs. personer i åldern 

15-74 år.  

SCB. Tabell: Folkmängden 

efter region, civilstånd, ålder 

och kön. År 1968 – 2017.  

Antal utbildade Baserat på antal personer 

med eftergymnasial 

utbildning om minst tre år.  

SCB. Tabell: Befolkning 16-

74 år efter region, 

utbildningsnivå, ålder och kön. 

År 1985 – 2017. 

Antal utrikes födda Baserat på antal utrikes 

födda.  

SCB. Tabell: Inrikes och 

utrikes födda efter region, 

ålder och kön. År 2000 – 2017.  

Antal unga Unga definieras här som 

personer i åldern 15-24. 

Baserat på folkmängd.  

SCB. Tabell: Folkmängden 

efter region, civilstånd, ålder 

och kön. År 1968 – 2017.  
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