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SAMMANFATTNING 
Under den ekonomiska krisen i Sverige på nittiotalet skedde två trendbrott på den svenska 

arbetsmarknaden. Den totala arbetslösheten steg markant för att sedan ligga kvar på betydligt 

högre nivåer än tidigare, och dessutom förändrades arbetslöshetens sammansättning. Innan 

krisen var män arbetslösa i mindre utsträckning än kvinnor men från och med krisens utbrott 

har män tenderat att vara mer arbetslösa än kvinnor. Syftet med denna uppsats är att utreda 

vad könsskillnaderna i arbetslösheten i Sveriges kommuner beror på. 

 

En ekonometrisk analys av Sveriges kommuner ligger till grund för studien och genomförs 

med en Fixed Effects-modell. Datamaterialet som ligger till grund för studien avser åren 

1996-2012 och är uppdelat på kommunnivå. Kvoten mellan mäns och kvinnors arbetslöshet 

fungerar som beroendevariabel och förklaras av variabler för olika näringsgrenar, 

utbildningsnivå, andelen kvinnor i kommunen och kommunfullmäktige, andelen individer 

med utländsk bakgrund, kommunens nettoinvesteringar samt bruttoregionprodukten i 

Sveriges län.  

 

Resultaten visar att en könssegregerad arbetsmarknad påverkar könsskillnader i arbetslöshet. 

Män påverkas generellt sett mer av förändringar i andelen anställda i olika näringsgrenar än 

kvinnor. När det gäller utbildning minskar kvoten mer ju högre utbildningen är och att 

koefficienten blir negativ beror på att kvinnors arbetslöshet ökar mer än mäns. Vidare har 

andelen individer med utländsk bakgrund i en kommun en negativ inverkan på kvoten, vilket 

även gäller kommunens nettoinvesteringar samt bruttoregionprodukten. Andelen kvinnor i en 

kommun har positiv effekt på kvoten medan andelen kvinnor i kommunfullmäktige är 

insignifikant. Baserat på detta resultat bör beslutsfattare som vill minska könsskillnaderna i 

arbetslösheten arbeta för att könssegregeringen på arbetsmarknaden och skillnaderna mellan 

pojkar och flickor i skolan minskar, för att integreringen av nyanlända förbättras och att 

könssammansättningen i förtroendevalda församlingar blir jämnare. Åtgärder som dessa 

skulle kunna minska arbetslösheten samtidigt som jämställdheten ökar.  
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ABSTRACT 
During the economic crisis in Sweden in the nineties two trends emerged on the Swedish 

labor market. Total unemployment rose prominently during the crisis, to remain at higher 

levels than before, and the composition of unemployment changed. Before the crisis, men 

were less unemployed than women, but by the time of the crisis, this changed to men having 

higher levels of unemployment than women. The purpose of this paper is to investigate 

gender gaps in unemployment in Sweden's municipalities. 

 

An econometric study of the Swedish municipalities is the basis for the study and it is carried 

out with a Fixed Effects Model. The data that form the basis for the study covers the years 

1996-2012, and is divided at municipal level. The ratio between male and female 

unemployment serves as the dependent variable and is explained by variables for different 

industries, educational levels, the proportion of women in the community and in the City 

Council, the proportion of individuals with a foreign background, the municipality's net 

investment and gross regional product in Sweden's counties. 

 

The results show that labor market segregation affects gender differences in unemployment. 

Men are generally affected more by changes in the proportion of employees in different 

industries than women. As for education, the results show that the ratio is negative for all 

levels of unemployment and that the coefficient is greater for higher education. The ratio is 

negative because female unemployment increases more than male unemployment from 

increases in education. Furthermore, the proportion of individuals of foreign origin in a 

municipality has a negative effect on the ratio, as does the municipality's net investment and 

gross domestic product. The proportion of women in the municipality has a positive effect on 

the ratio while the proportion of women in the municipal council is insignificant. Based on 

these results, decision makers who wish to reduce the gender gap in unemployment should 

work towards decreasing gender segregation in the labor market, reducing differences 

between boys and girls in school, improving the integration of new immigrants and making 

the gender composition of elected assemblies more equal. Actions such as these could reduce 

unemployment and increase gender equality at the same time. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund  
På arbetsmarknaden i Sverige går det att urskilja två tydliga trender under de senaste två 

årtiondena. För det första har arbetslösheten legat på ovanligt höga nivåer jämfört med 

tidigare år, och för det andra kan man se att män tenderar att vara mer arbetslösa än kvinnor 

(se figur 1).  

 

Figur 1. Arbetslöshet uppdelat på kön, 1970-2013, 16-64 år. 

 
Arbetslöshetens kraftiga ökning i början av 1990-talet berodde på den svåra ekonomiska kris 

som Sverige då genomled. Efter krisen höll sig arbetslösheten kvar på en markant högre nivå 

än den varit tidigare (Holmlund 2009, 109). Konjunkturinstitutet (2013, 98) har gjort 

bedömningen att jämviktsarbetslösheten i mitten på 2000-talet var cirka 6,5 till 7 procent 

vilket kan jämföras med årtiondena innan krisen då den genomsnittliga arbetslösheten låg på 

mellan 2 och 3 procent (Holmlund 2009, 109). I och med den globala finansiella kris som 

drabbade Sverige år 2008 steg arbetslösheten ytterligare och idag, i början på år 2014, ligger 

den på drygt 8 procent (SCB, AKU). Fram till 1990-talet var kvinnor arbetslösa i något större 

utsträckning än män, men vid 90-talskrisens utbrott kan man se en kraftig ökning i männens 

arbetslöshet som kvinnorna inte följer fullt ut och sedan dess har männens arbetslöshet till 

största del legat över kvinnornas. Precis innan både 90-talskrisen och den senaste finansiella 
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krisen kan man se att arbetslöshetsnivåerna sjunker och att könsskillnaderna utjämnas, men 

när kriserna väl tar fart är det männen som drabbas hårdast (se figur 1).  

 

Arbetslöshet är naturligtvis negativt för samhället i stort i och med den uteblivna 

produktionen och de sämre offentliga finanserna men även för individen är konsekvenserna 

av arbetslöshet svåra. I en offentlig utredning från 2010 (SOU 2010:102) konstaterades att 

arbetslöshet ofta innebär en försämrad ekonomisk situation, ett förlorat socialt sammanhang 

och minskad framtidstro, vilket i sin tur många gånger leder till negativ stress, oro och 

ångest. Den försämrade ekonomiska situationen kan dessutom innebära att den arbetslöse blir 

tvungen att avstå andra aktiveter, såväl sociala, kulturella som hälsofrämjande, och förlusten 

av socialt sammanhang kan i sin tur leda till att man även förlorar status, sociala kontakter, 

tidsstruktur och regelbunden aktivitet, vilket för många är viktigt för hälsa och välbefinnande. 

Genom analys av individdata visades det även i utredningen att massuppsägningar och 

arbetslöshet leder till ökad risk för tidig död för män, och att både män och kvinnor drabbas 

av ohälsa i olika former på grund av arbetslöshet. 

 

Jämställdhet1 är ett viktigt mål för beslutsfattare på alla nivåer i Sverige. Regeringen har en 

uttalad jämställdhetspolitik vars mål dels är att arbeta med specifika jämställdhetsfrågor (som 

att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att det obetalda hem- och omsorgsarbetet ska 

fördelas jämnt) men även att integrera ett jämställdhetsperspektiv inom alla politiska 

områden (Regeringen, 2014). Även på kommunal nivå har jämställdhetsfrågorna fått allt mer 

fokus de senaste åren. År 2008 startades ett program för hållbar jämställdhet upp av Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) vars syfte var att implementera jämställdhetsintegrering i 

kommunernas och landstingens verksamheter (SKL, 2014). Regeringen har sammanlagt 

beviljat 225 miljoner kronor i medel mellan åren 2008 och 2013 för att SKL ska kunna 

genomföra varaktiga jämställdhetsförbättringar i sin medborgarservice (SKL, 2011). Att 

jämställdhet är en viktig fråga för Sveriges makthavare och att mycket pengar satsas för att 

utveckla kunskaperna på området är tydligt.  

 

                                                
1 Jämställdhet är nära besläktat med jämlikhet. Jämlikhet syftar på individers lika värde medan jämställdhet 
avser förhållandet mellan könen. Jämställdhet innebär enligt Nationalencyklopedin lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter för kvinnor och män. (Nationalencyklopedin)  
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Med utgångspunkt i att arbetslöshet är kostsamt både för individen och för samhället och att 

jämställdhet är något eftersträvansvärt är det av värde att undersöka vilka orsakerna till 

könsskillnaderna i arbetslösheten är. Även om den aggregerade trenden på nationell nivå är 

tydlig finns det stora skillnader inom landet varför det är viktigt att genomföra analysen på 

kommunal nivå. Genom att analysera kommundata kan man bättre förstå varför det i vissa 

kommuner är fler män än kvinnor som är arbetslösa medan det i andra kommuner är tvärtom.  

 

Studerar man arbetslöshet på nationell nivå gör man automatiskt antagandet att alla 

människor i ett land beter sig på liknande sätt och att arbetsmarknadens förutsättningar ser 

identiska ut oavsett var i landet man befinner sig. Forskning visar dock att en regions- och 

könsuppdelad analys ger en bättre bild av verkligheten eftersom olika grupper av människor 

beter sig och reagerar olika och att en uppdelning på regioner bättre speglar skillnader inom 

landet (se till exempel Elhorst (2003) och (2008)). Till exempel hade de 50 kommuner med 

högst arbetslöshet år 2013 arbetslöshetsnivåer på mellan 9,0 och 12,6 procent samtidigt som 

de 50 kommuner med lägst arbetslöshet låg i ett spann mellan 1,9 och 4,6 procent. I 38 av 

Sveriges 290 kommuner var kvinnor mer arbetslösa än män medan männen var mer 

arbetslösa än kvinnorna i 243 stycken (AMS). Det finns alltså stora skillnader i landet som 

inte fångas upp av aggregerad data.  

 

Tidigare forskning som rör könsskillnader i arbetslöshet har nästan uteslutande fokuserat på 

anledningar till kvinnors arbetslöshet (se t.ex. Barrett och Morgenstern (1974), Niemi (1974), 

Johnson (1983)), och traditionellt har jämställdhet ofta diskuterats med utgångspunkten att 

kvinnor skulle tjäna på ett mer jämställt samhälle, medan männens del i det hela ofta glöms 

bort. Samtidigt som ett skifte skett i Sverige i fråga om vilket kön som i störst utsträckning är 

arbetslöst har även flera rapporter och studier publicerats som fokuserar på hur män påverkas 

av ett icke-jämställt samhälle, till exempel den offentliga utredningen Män och jämställdhet 

(SOU 2014:6). Lite har dock skrivits om vad som kan förklara att män är mer arbetslösa än 

kvinnor. Denna uppsats ämnar utöka kunskaperna på detta område.  

 

1.2 Problemformulering  
Arbetslöshet innebär en stor kostnad för samhället både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur 

ett folkhälsoperspektiv, och dessutom drabbar det den enskilda individen på ett negativt sätt. 

Som beskrivits ovan har arbetslösheten under de senaste årtiondena dels legat på högre nivåer 
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än tidigare och dels drabbat män och kvinnor i olika utsträckning (se figur 1). I och med att 

jämställdhet är något som både regeringen och kommunerna aktivt arbetar för, är det av 

intresse att undersöka vilka faktorer som påverkar könsskillnaderna. Ju mer man vet om 

arbetslöshetens bakomliggande orsaker och om vilka grupper i samhället som drabbas värst, 

desto bättre riktade åtgärder kan beslutsfattare genomföra för att minska arbetslösheten. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda vad könsskillnaderna i arbetslösheten i Sveriges 

kommuner beror på för att kunna användas som underlag för beslutsfattare.  

 

För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

• Vilka variabler påverkar könsskillnaderna i arbetslösheten? 

• Hur kan dessa variablers påverkan förklaras?  

 

1.4 Avgränsningar 

Det är viktigt att skilja på arbetslöshet och på att stå utanför arbetskraften. Det som denna 

uppsats behandlar är alltså inte varför det finns skillnader mellan könen vad gäller deltagande 

i arbetskraften, utan varför det finns skillnader mellan de som vill arbeta men inte får något 

jobb. Det är naturligtvis inte helt enkelt att skilja mellan dessa två beslut, om det till exempel 

skulle vara svårare för kvinnor att hitta jobb skulle förmodligen färre välja att investera i 

utbildning, vilket i sin tur gör det ännu svårare att hitta ett jobb, och färre kvinnor skulle då 

delta i arbetskraften. Denna uppsats fokus ska dock ligga på att hitta förklaringar till varför 

det finns könsskillnader bland de som är arbetslösa.  

 

1.5 Data och metod 
Resultatet baseras på en ekonometrisk studie av Sveriges kommuner som genomförs med en 

Fixed Effects-modell (FE-modell) i vilken både tids- och individspecifika variabler är 

fixerade för varje år och kommun. Datamaterialet som ligger till grund för studien är 

strukturerat som paneldata, avser åren 1996-2012 och är uppdelat på kommunnivå. Samtlig 

statistik är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB), Kommun- och landstingsdatabasen 

(KOLADA) samt Arbetsförmedlingen. 
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1.6 Uppsatsens upplägg 
Uppsatsen inleds med en genomgång av tidigare forskning och utredningar för att motivera 

uppsatsens relevans och valet av undersökta förklaringsvariabler. I kapitel 3 beskrivs de 

variabler som valts ut mer utförligt och i kapitel 4 redogörs för vilken estimeringsmetod som 

använts. I kapitel 5 presenteras och analyseras resultaten och genomförda känslighetsanalyser 

redovisas. Resultaten och dess implikationer diskuteras i kapitel 6 och avslutningsvis 

presenteras uppsatsens slutsatser i kapitel 7.  
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2 REFERENSRAM 
De forskningsområden denna uppsats berör är arbetslöshet och jämställdhet. Mer specifikt är 

det regional arbetslöshet ur ett jämställdhetsperspektiv. I detta kapitel motiveras först 

uppsatsens relevans utifrån forskning kring regional arbetslöshet samt en vetenskaplig 

diskussion kring jämställdhetsperspektivet i nationalekonomi. Därefter följer en 

överblickande genomgång av den forskning kring könsskillnader i arbetslöshet som hittills 

gjorts vilket är relevant då den placerar denna uppsats i sitt forskningssammanhang. Även 

annan forskning som undersöker vad som påverkar arbetslöshet presenteras. 

 

2.1 Varför studera regionala skillnader i arbetslöshet?  
När arbetslösheten i ett land beskrivs med aggregerad data görs ett antal förenklande 

antaganden. Dels görs antagandet att det inte finns några inre diskrepanser i arbetslösheten i 

landet och dels antas det att alla individer reagerar på samma sätt på olika förändringar på 

arbetsmarknaden, oavsett var i landet de befinner sig samt vilken grupp människor de tillhör 

(Elhorst, 2008). Regionala skillnader inom ett land kan dock vara nästan lika stora som 

skillnader mellan nationer (Elhorst, 2003). Detta innebär att det i grunden inte finns någon 

nationell arbetsmarknad i den meningen att den inte visar upp samma kvantitet och karaktär i 

hela nationen (Noback, Broersma och Van Dijk, 2013). Vill man således ge en rättvisande 

bild av arbetslösheten inom ett land bör man bryta ner datamaterialet till regional nivå. 

Nackdelen med att utgå från regional nivå är att man till exempel inte kan undersöka hur 

lagstiftning eller arbetsmarknadens institutioner påverkar arbetslösheten. För att göra det 

behövs snarare en jämförelse mellan länder alternativt att man studerar en längre tidperiod 

under vilken en förändring skett. Denna uppsats fokuserar dock på könsskillnaderna mellan 

olika kommuner eftersom olika kommuner uppvisar väldigt stora skillnader i arbetslöshet 

generellt och mellan könen specifikt och för att förklaringen därför troligtvis inte främst 

ligger i lagstiftning som ser likadan ut för alla kommuner utan snarare i regionala skillnader.  

 

2.2 Genus och kön inom nationalekonomi 
Enligt Boschini, Jonung och Persson (2005) är den analysmetod som nationalekonomer 

generellt tillämpar densamma oavsett om man studerar befolkningen som helhet eller 

uppdelad i grupper – det är individen som är den grundläggande enheten i den 
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nationalekonomiska analysen och samma teoretiska ram tillämpas på både kvinnor och män. 

Om resultatet av en könsspecifik studie ger att beteende och utfall skiljer sig mellan män och 

kvinnor, vilket också Elhorst (2008) menar är fallet på arbetsmarknaden, kan dessa 

könsskillnader förklaras av genusskillnader. Därför tenderar också begreppen kön och genus 

att användas synonymt inom nationalekonomi. Kön syftar på individens biologi och 

genusskillnader innebär att män och kvinnor möter olika institutionella2, ekonomiska och 

sociala restriktioner och strukturer i samhället. Således blir det första steget i en 

nationalekonomisk analys med genusperspektiv att dela upp statistiken efter kön. I sken av 

denna diskussion blir valet att studera arbetslösheten ur ett genusperspektiv ett relevant 

tillvägagångssätt för en förbättrad analys som är betydelsefull för fler individer.  

 

2.3  Könsskillnader i arbetslöshet 
Tidigare forskning som behandlat könsskillnader på arbetsmarknaden har främst fokuserat på 

skillnader i löner mellan män och kvinnor, och på skillnader i arbetskraftsdeltagandet. De 

tidigaste studierna som gjordes på området könsskillnader i arbetslöshet var framförallt 

fokuserade på USA och på kvinnors högre arbetslöshet (se till exempel Johnson (1983) och 

Niemi (1974)). Eftersom arbetsmarknaden och könsstrukturerna i USA på 1970- och 80-talet 

i mycket stor utsträckning skiljer sig från dagens situation i Sverige är resultaten från dessa 

studier inte av särskilt stort intresse för denna uppsats. Sedan dess har området varit relativt 

outforskat, möjligen på grund av att könsskillnaderna blivit mindre framförallt i USA, men 

ett fåtal studier har dock gjorts, de flesta fortfarande med fokus på kvinnors högre 

arbetslöshet. Dessa presenteras nedan tillsammans med olika aspekter från en offentlig 

utredning som rör män och jämställdhet. 

 

Azmat, Güell och Manning (2006) undersöker könsskillnader i arbetslöshet bland OECD-

länderna. Studien bygger på paneldata på individnivå och resultaten baseras på analyser av 

flöden in och ut ur arbetslöshet. Eftersom studien fokuserar på skillnader mellan länder och 

inte på regionala skillnader inom ett land, är resultaten från studien inte fullt applicerbara på 

denna uppsats. De faktorer författarna kommer fram till förklarar könsskillnaderna i 

arbetslösheten är humankapitalackumulering och arbetsmarknadens institutioner (till exempel 

minimumlöner och fackföreningar). Med utgångspunkten att kvinnor är mer arbetslösa än 

                                                
2 Institutioner definieras som formella regler och informella normer vilka påverkar mänsklig interaktion och 
utgör den ekonomiska verksamhetens stimulerande struktur (North, 2006). 
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män menar de att kvinnornas ökade humankapitalackumulering har minskat könsskillnaderna 

eftersom det gjort att kvinnornas arbetslöshet har minskat medan minimumlöner och starka 

fackföreningar har bidragit till arbetslösheten bland kvinnorna istället ökat. Eftersom 

arbetsmarknadens utformning vad gäller minimumlöner och fackföreningar ser likadan ut i 

alla Sveriges kommuner är detta inte en relevant variabel för denna uppsats. 

Humankapitalackumuleringen i form av utbildningsnivå däremot kan skilja sig åt mellan 

kommuner och är därför av intresse att undersöka.  

 

Albanesi och Şahin (2013) undersöker könsskillnader i arbetslöshet i USA mellan åren 1948 

och 2010. De konstaterar att kvinnor var mer arbetslösa än män fram till 1980-talet men att 

gapet sedan dess nästan helt försvunnit, förutom vid recessioner då män varit arbetslösa i 

större utsträckning än kvinnor. Eftersom utvecklingen varit så pass stabil under den 

undersökta perioden menar författarna att orsakerna bakom könsskillnaderna är av strukturell 

karaktär. För att undersöka detta utvecklar de en sökmodell där de testar hypoteserna att 

arbetsmarknadsanknytning, utbildning och näringslivets sammansättning påverkar 

könsskillnaderna. Genom detta visas det att skiftet som skett i könsskillnaderna i 

arbetslösheten i USA till stora delar berott på kvinnornas inträde i arbetskraften tillsammans 

med männens svagare fäste på arbetsmarknaden, och till viss del även på kvinnornas ökade 

utbildningsnivå. Kvinnornas inträde på arbetsmarknaden har minskat deras arbetslöshet 

medan männens svagare fäste ökat deras arbetslöshet. Högre utbildningsnivå menar 

författarna leder till minskad arbetslöshet. Att männen drabbats värre av recessionerna menar 

de beror på könssammansättningen i de olika näringsgrenarna. För denna uppsats innebär 

detta resultat att skillnader i manligt och kvinnligt arbetskraftsdeltagande mellan kommuner 

skulle kunna vara en förklarande faktor, men då arbetskraftsdeltagandet i Sverige mellan 

1996-2012 inte har förändrats i någon större utsträckning utelämnas denna 

förklaringsvariabel (se appendix 1). Däremot är arbetsmarknaden i Sverige, precis som i 

USA, könssegregerad, vilket utretts i bland annat SOU 2004:43 och SOU 2014:6, och detta 

skulle därför kunna förklara männens högre arbetslöshet i Sverige under de senaste två 

årtiondena.  

 

I SOU:n Män och jämställdhet (2014:6) undersöks mäns livssituation i relation till 

jämställdhet eller brist på jämställdhet. En rad områden undersöks, bland annat utbildning (se 

nedan) och arbete. Vad gäller arbete konstateras det att det finns en skillnad mellan könen i 
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fråga om arbetslöshet och två möjliga förklaringar till detta tas upp. Den ena förklaringen är 

den stora könssegregeringen inom arbetsmarknaden och den andra deltidsarbetet. Vad gäller 

könssegregeringen visas att endast 3 av de 30 största yrkena år 2011 hade en jämn 

könsfördelning och att det bara var 12 procent av alla män och 13 procent av alla kvinnor 

som arbetade i yrken med jämn könsfördelning, det vill säga med en fördelning mellan 40-60 

procent. I frågan om deltidsarbetet är en lägre andel män än kvinnor tidsbegränsat anställda. 

År 2013 arbetade 89 procent av de sysselsatta männen heltid medan motsvarande sifforna för 

de sysselsatta kvinnorna var 69 procent. Att en könssegregerad arbetsmarknad bidrar till 

könsskillnaderna i arbetslöshet har, som nämnts ovan, även visats av tidigare studier och är 

alltså relevant att ha med som förklaringsvariabel i denna studie. Analysen hade dragit fördel 

av att data över deltidsarbete hade inkluderats i modellen som förklaringsvariabel men 

eftersom data inte finns tillgänglig på kommunnivå utelämnas den.  

 

2.4 Utbildningens påverkan på arbetslösheten 
En av hypoteserna i studien av Albanesi och Şahin (2013) var att arbetslösheten är högre 

bland lågutbildade än bland högutbildade. Detta har, förutom att det visade sig gälla i deras 

modell, även visats av flertalet andra studier (se bland annat Mincer (1991)) och även 

bekräftats av statistiken i SOU 2014:6 (se nedan). Lauerová och Terrell (2002) har dessutom 

visat, i en studie på ett antal postkommunistiska länder, att de med låg utbildningsnivå hade 

både lättare för att förlora sina jobb och svårare att hitta ett nytt, jämfört med högre utbildade. 

Wolbers (2000) visar på samma mönster i en studie utförd på data från Nederländerna och 

menar dessutom att könets påverkan varierar för olika utbildningsnivåer. Kvinnor har 

generellt sett svårare att hitta jobb, men bland universitetsutbildade har kvinnor lättare att 

hitta jobb än män.  

 

I SOU 2014:6 undersöks även jämställdheten vad gäller utbildning och utredarna konstaterar 

att pojkar i genomsnitt presterar sämre och har lägre betyg än flickor och att detta gäller alla 

nivåer av utbildning. Utredningen visar även att kvinnor utbildar sig mer än män och att 

kvinnor börjat dominera på utbildningar som tidigare var mansdominerade. År 2013 var 38 

procent av de antagna på högskolan män. Kvinnor gör oftare könsöverskridande 

utbildningsval än män och det konstateras även, som nämnts ovan, att individer med 

eftergymnasial utbildning generellt sett har lägre arbetslöshet än individer med enbart 

förgymnasial utbildning. Om kvinnor och män utbildar sig olika mycket och utbildningsnivån 
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påverkar möjligheten att få arbete torde utbildningsnivån i respektive kommun kunna förklara 

en del av könsskillnaderna i arbetslöshet.  

 

2.5 Utländsk bakgrund och arbetslöshet 
Tidigare forskning på svenska förhållanden (Ekberg och Rooth, 2003; Rydgren, 2004; 

Tasiran och Tezic, 2007) har visat att personer med utländsk bakgrund uppvisar heterogenitet 

i arbetsmarknadsutfall mellan könen. Dessa utfall visar sig vara mycket sämre än för personer 

med svensk bakgrund och det gäller både första och andra generationens invandrare. Detta 

förklaras bland annat med att kvinnor ofta har lägre utbildningsnivå än män. Att 

arbetsmarknadsutfallen skiljer sig åt visas även i SOU 2014:6 där utredarna konstaterar att 

inrikes födda har en högre förvärvsfrekvens än utrikes födda och att utrikes födda har högre 

arbetslöshetsnivåer än inrikes födda. Både vad gäller förvärvsfrekvens3 och arbetslöshet är 

dessutom skillnaderna mellan könen markanta. Inrikes födda män hade år 2013 en 

förvärvsfrekvens på 85 procent medan utrikes födda mäns förvärvsfrekvens var 71 procent. 

Bland kvinnorna var sifforna 81 respektive 61 procent. Vad gäller arbetslösheten låg den på 4 

procent för inrikes födda män medan den låg på 16 procent för utrikes födda. För kvinnorna 

gällde att arbetslösheten för de inrikes födda var 5 procent medan det för utrikes födda var 15 

procent. En studie på den tyska arbetsmarknaden visar att könsskillnader på arbetsmarknaden 

varierar beroende på plats, generation och typ av etnicitet (Fleischmann och Höhne, 2013). 

Eftersom arbetsmarknadsutfallen skiljer sig åt mellan inrikes och utrikes födda och andelen 

utrikes födda varierar från kommun till kommun skulle andelen utrikes födda i varje kommun 

till viss del kunna förklara könsskillnader i arbetslöshet och är därför en relevant variabel att 

studera.  

 

2.6 Kvinnor i valda församlingar och arbetsmarknadsutfall 
Det finns ett betydande antal studier som visar på att kvinnors position i samhället stärks av 

att det finns många kvinnor i demokratiskt valda församlingar (se Wägnerud (2009) för 

exempel). Wägnerud och Sundell (2012) har i sin studie kommit fram till just detta samband 

då de finner att fler kvinnor i demokratiskt valda församlingar påverkar jämställdheten 

positivt vad gäller inkomst, hel- och deltidsanställningar samt fördelningen av 
                                                
3 Arbetskraften består av de som är sysselsatta och de som är arbetslösa. Den andel av befolkningen som ingår i 
arbetskraften benämns relativt arbetskraftstal, vilket är synonymt med termen förvärvsfrekvens. (SCB b, 2014) 
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föräldraledighet mellan mammor och pappor. Sambandet säkerställs av att de kontrollerar för 

kommunens moderniseringsnivå och partitillhörighet. Dock finner de att arbetslöshet inte 

påverkas på samma sätt. Könssammansättningen i kommunfullmäktige i Sveriges olika 

kommuner skiljer sig åt och skulle, enligt denna studie, alltså kunna påverka olika 

jämställdhetsutfall. Även om Wägnerud och Sundell inte fann någon påverkan på 

arbetslösheten kan det ändå vara av värde att undersöka detta igen. 

 

2.7 Sammanfattning 
Denna uppsats bygger på antagandet att det finns regionala skillnader inom landet vad gäller 

könsskillnader i arbetslöshet och att göra en regionsuppdelad analys av arbetsmarknaden är 

något som bland annat förespråkas av Elhorst (2003 och 2008). Att göra en könsuppdelad 

analys är även det något som Elhorst menar är nödvändigt eftersom män och kvinnors 

beteende skiljer sig åt och dessutom menar Boschini et al. (2005) att män och kvinnor möter 

olika hinder och möjligheter på arbetsmarknaden. För att bättre kunna förstå dessa skillnader 

bör man till att börja med använda könsuppdelad data.  

 

Tidigare forskning på könsskillnader i arbetslöshet har bland annat visat att 

könssegregeringen på arbetsmarknaden påverkar könsskillnaderna. Vidare har andra studier 

visat att utbildning och ursprung påverkar arbetslösheten och om män och kvinnor skiljer sig 

åt vad gäller nivå på utbildning och om det finns könsskillnader inom gruppen utlandsfödda 

skulle även dessa faktorer kunna påverka könsskillnaderna i arbetslösheten. Andel kvinnor i 

folkvalda församlingar har visats påverka kvinnors ställning i samhället om än inte 

arbetslösheten. Eftersom det visats påverka andra jämställdhetsutfall är det ändå av värde att 

återigen undersöka.



18 

 

3 DATA 
Nedan presenteras det datamaterial som använts. Först beskrivs de avgränsningar som gjorts 

avseende datamaterialet och sedan presenteras beroendevariabeln närmare. Därefter följer 

beskrivningar av de variabler som har valts ut som möjliga förklaringar till könsskillnaderna i 

arbetslösheten i Sveriges kommuner. En kort motivering till varför variablerna är relevanta, 

var statistiken kommer från och hur det har bearbetats presenteras för varje variabel. Urval av 

data diskuteras och problematiseras i samband med att det presenteras. Sist visas beskrivande 

statistik för samtliga variabler.  

 

3.1 Begränsningar i datamaterialet 
Datamaterialet sträcker sig mellan åren 1996-2012 och anledningen till att inte gå längre bak 

i tiden är att arbetslöshetsdata på kommunnivå uppdelad på kön inte finns tillgänglig för 

tidigare år. Att år 2013 utelämnas beror även det på begränsningar i datamaterialet. För åren 

1996 och 1997 saknas observationer för investeringar, år 1996 för utländsk bakgrund och år 

2012 för BRP. I dessa fall har observationen för året innan respektive året efter använts som 

imputation. Denna metod bedöms som tillräcklig då förändringarna mellan åren varit relativt 

små.  

 

I datamaterialet ingår statistik från Sveriges alla kommuner förutom Knivsta, Nykvarn och 

Heby. Anledningen till att Knivsta och Nykvarn uteslutits är att de bildades först under 

undersökningsperioden (Nykvarn 1999 och Knivsta 2003). Heby togs bort för att kommunen 

bytte länstillhörighet år 2006 från Uppsala län till Västmanlands län. Detta bedöms inte 

påverka resultatet i någon större utsträckning då det endast är tre kommuner av totalt 290 

stycken. 

 

För de variabler som statistiken är uppdelad på ålder har individer i arbetsför ålder valts. 

Beroende på variabel skiljer sig dock de exakta indelningarna åt. Detta beror dels på att 

statistiken inte finns tillgänglig för exakt samma åldersindelningar och dels på att resultatet 

skulle bli missvisande om inte en begränsning avseende ålder görs. 
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Att ha förklaringsvariablerna uttryckta i antal istället för andel skulle underlätta tolkningen av 

koefficienterna men dessvärre orsakar kommunstorleken multikolinjäritetsproblem och att 

inkludera en variabel för befolkningen i varje kommun räcker inte för att rensa för storleken. 

Istället är variablerna uttryckta som andelar. Exakt hur de formulerats specificeras nedan. 

 

3.2 Beroendevariabeln  
 

Kvoten av andelen arbetslösa män och andelen arbetslösa kvinnor 

Måttet på könsskillnader i arbetslöshet i respektive kommun mäts som kvoten mellan 

männens arbetslöshet och kvinnornas arbetslöshet. Anledningen till att använda kvot istället 

för differens är att hänsyn då tas till storleken på arbetslösheten. Skillnaden mellan 10 och 9 

och 100 och 99 är för båda talen 1 medan kvoten mellan de båda talen blir 1.11 respektive 

1.01.  

 

För att närmare kunna analysera hur män och kvinnor enskilt påverkas av olika faktorer görs 

även två regressioner där beroendevariabeln enbart utgörs av männens respektive kvinnornas 

arbetslöshet. Detta för att en ökning av kvoten inte säger något om vilka det är som påverkas, 

antingen kan det bero på att männens arbetslöshet ökar eller att kvinnornas minskar eller att 

båda grupperna påverkas. En fjärde regression där den totala arbetslösheten fungerar som 

beroendevariabel görs också för att se hur den påverkas. Om männen och kvinnorna påverkas 

samtidigt, eller om kvoten från början är väldigt stor men kvinnornas arbetslöshet ökar, skulle 

det nämligen kunna vara så att kvoten minskar men att den totala arbetslösheten ökar, vilket 

givetvis inte är ett önskvärt utfall om syftet med en politisk åtgärd är att minska 

arbetslösheten.  

 

Datamaterialet är hämtat från Arbetsförmedlingens operativa förmedlingssystem och avser 

öppet arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, vilka sammantaget 

benämns inskrivna arbetslösa. Öppet arbetslös är den som är utan arbete, aktivt söker och 

omgående kan tillträda ett arbete. Deltagande i arbetsmarknadspolitiska program kan 

exempelvis innebära arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik vilket syftar till att ge 

arbetssökande bättre förutsättningar att få ett arbete. (AMS 2007) Materialet avser personer i 

åldrarna 16-64 år och är uttryckt som andelar av befolkningen. Kvoten har beräknats som 

procentuell arbetslöshet hos män i täljaren och procentuell arbetslöshet hos kvinnor i 
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nämnaren. En kvot mellan 0 och 1 indikerar att kvinnor är mer arbetslösa än män och en kvot 

över 1 indikerar att män är mer arbetslösa än kvinnor.  

 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik skiljer sig från den officiella 

arbetsmarknadsstatistiken som SCB tillhandahåller och dessa källor är därför inte helt 

jämförbara. SCB:s data används i bakgrunden medan Arbetsförmedlingens data över 

inskrivna arbetslösa används i analysen. Eftersom siffrorna inte helt överensstämmer kan 

nivåerna på arbetslösheten skilja sig mellan det som presenteras i bakgrunden och det som 

presenteras nedan.  

 

3.3 Förklaringsvariabler 

 

Näringsgrenars andel av alla näringsgrenar  

Eftersom flera forskningsstudier och utredningar (Albanesi och Şahin, 2013; SOU 2014:6; 

SOU 2004:43) antyder att en könssegregerad arbetsmarknad påverkar könsskillnader på flera 

områden som rör arbetsmarknaden, däribland arbetslösheten, har näringsgrenarnas respektive 

andelar av den totala näringen i en kommun valts ut som en trolig förklaringsvariabel. Om 

vissa näringsgrenar är mansdominerade och andra kvinnodominerade och respektive 

näringsgren är olika konjunkturkänslig eller olika stor i olika kommuner torde näringsgrenars 

storlekar kunna förklara skillnaden i mäns och kvinnors andel av arbetslösheten.  

 

Statistiken över näringsgrenarnas respektive storlekar i de utvalda kommunerna kommer från 

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Datamaterialet avser 

förvärvsarbetare över 16 år med bostad i kommunen, den så kallade nattbefolkningen. För 

åren 1996-2003 är statistiken indelad efter SNI92 (Svensk Näringsgrensindelning), för åren 

2004-2007 efter SNI 2002 och för åren 2008-2012 efter SNI 2007. Statistiken över 

näringsgrenarnas storlek uppges i antal anställda och utifrån detta har respektive näringsgrens 

andel beräknats.  

 

Eftersom näringsgrensindelningen har förändrats två gånger under den studerade perioden 

(SNI 2002 började användas från år 2003 och SNI 2007 från år 2008) är datamaterialet inte 

helt jämförbart över tid (SCB a, 2014). Hur detta har hanterats beskrivs närmare i appendix 2. 
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Näringsgren Vår benämning Variabelnamn

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske Jordbruk JORDBR
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri Tillverkning TILLV
Energi- o vattenförsörjning, avfallshantering Energi ENERGI
Byggindustri Bygg BYGG
Handel; transport, magasinering; kommunikation Handel HANDEL
Personliga och kulturella tjänster Tjänster TJANST
Kreditinstitut, fastighetsförvaltn, företagstjänster Finans FINANS
Civila myndigheter, försvar; internat. organisationer Offentlig förvaltning OFF
Forskning o utveckling; utbildning Utbildning UTB
Enh för hälso- och sjukvård, socialtjänst; veterinärer Vård VARD

Problemet med att använda nattbefolkningen och att en förändring i klassificeringen av 

förvärvsarbetande ägde rum 2011 diskuteras även det i appendix 2. 

 

Nedan visas en tabell över könsfördelningen i de olika näringsgrenarna och deras 

genomsnittliga storlek under den studerade perioden på riksnivå. Som framgår av tabellen är 

näringsgrenarna av varierande storlek och med stora skillnader i könsfördelning. Den största 

näringsgrenen utgör 18 procent medan den minsta endast utgör 1 procent och andelen män 

varierar mellan 92 och 16 procent.  När andelar har beräknats i respektive kommun har 

kategorin ”Näringsgren okänd” uteslutits eftersom en jämförelse med den inte säger särskilt 

mycket. 

 
Tabell 1. Näringsgrenarnas respektive storlek och könsfördelning, 1996-2012, procent. 

 

För att underlätta har följande benämningar för näringsgrenarna använts: 

Tabell 2. Benämningar på näringsgrenarna. 

 

 

 

Näringsgren 1996-2003 2004-2007 2008-2012 Medel 1996-2003 2004-2007 2008-2012 Medel

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 0,78      0,81      0,78      0,79    0,02      0,02      0,02      0,02    
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri 0,74      0,75      0,76      0,75    0,19      0,17      0,14      0,17    
Energi- o vattenförsörjning, avfallshantering 0,80      0,78      0,77      0,78    0,01      0,01      0,01      0,01    
Byggindustri 0,92      0,92      0,92      0,92    0,06      0,06      0,07      0,06    
Handel; transport, magasinering; kommunikation 0,61      0,62      0,66      0,63    0,19      0,19      0,18      0,18    
Personliga och kulturella tjänster 0,44      0,44      0,44      0,44    0,07      0,07      0,07      0,07    
Kreditinstitut, fastighetsförvaltn, företagstjänster 0,57      0,59      0,55      0,57    0,13      0,14      0,15      0,14    
Civila myndigheter, försvar; internat. organisationer 0,49      0,46      0,44      0,46    0,06      0,06      0,06      0,06    
Forskning o utveckling; utbildning 0,33      0,27      0,25      0,28    0,09      0,11      0,10      0,10    
Enh för hälso- och sjukvård, socialtjänst; veterinärer 0,14      0,16      0,17      0,16    0,18      0,16      0,16      0,17    
Näringsgren okänd 0,52      0,43      0,42      0,46    0,02      0,01      0,01      0,02    
Källa: SCB (RAMS), egen bearbetning

Andel män Näringsgrenens andel

Not: För åren 2008-2012 är näringsgrenen "Information och kommunikation" borttagen varför värdena för Näringsgrenens andel inte summerar till 1 för 2008-2012 och 
medelvärdet. 
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Utbildningsnivå  

Enligt flertalet forskningsstudier (se till exempel Mincer (1991), Lauerová och Terrell (2002) 

och Wolbers (2000)) påverkar utbildningsnivån möjligheten att få och behålla ett jobb. 

Eftersom utbildningsnivån skiljer sig åt mellan olika kommuner och eftersom män och 

kvinnor enligt SOU 2014:6 utbildar sig i olika utsträckning, bör utbildningsnivå kunna 

förklara könsskillnader i arbetslöshet på kommunnivå.  

 

Data över utbildningsnivå kommer från SCB och avser personer mellan 25 och 64 år. 

Statistiken har delats in i tre utbildningsnivåer: förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial. 

Förgymnasial avser de som har en utbildning på 9-10 år, gymnasial de som gått 2- eller 3-

årigt gymnasium och eftergymnasial de som har en högskoleutbildning, oavsett längd (även 

forskarutbildning är medräknat i högskoleutbildning). Anledningen till att individer under 25 

år uteslutits är för att de som är yngre än 25 inte har hunnit gå klart den utbildning de 

planerat. Vid 25 har de flesta hunnit avsluta sina högskolestudier även om det naturligtvis 

finns undantag, dessa borde dock inte påverka andelarna i någon större utsträckning. 

Statistiken visar antal personer i varje kommun med högst förgymnasial, gymnasial 

respektive eftergymnasial utbildning och utifrån detta har respektive utbildningsnivås andel 

av det totala antalet personer inom alla nivåer beräknats.  

 

Utbildningsregistret som statistiken bygger på genomgick år 2000 ett par större förändringar 

vilka innebar att utbildningsnivån i riket ökade kraftigt. Eftersom dessa förändringar gällde 

insamlingen av data bör samtliga kommuner påverkats på samma sätt och därför tas ingen 

hänsyn till detta. Bland statistiken över utbildningsnivå finns även en kategori för de 

individer som uppgift om utbildningsnivå saknas för. Detta kan exempelvis gälla utländska 

utbildningar, utbildning i privat regi, företagsintern utbildning eller äldre utbildningar. Denna 

grupp är dock försvinnande liten och svår att jämföra med och har därför uteslutits ur 

datamaterialet.  

 

Andel med utländsk bakgrund  

Som visas i SOU 2014:6 samt i flertalet studier (Rooth och Ekberg, 2003; Rydgren, 2004; 

Tasiran och Tezic, 2007) har individer med utländsk bakgrund svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden än inrikes födda. Eftersom det finns skillnader mellan könen inom gruppen 
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med utländsk bakgrund, samt att olika kommuner har olika sammansättning i befolkningen, 

skulle detta kunna förklara skillnader i könsskillnader i arbetslöshet mellan kommuner.  

 

Datamaterialet över andelen individer med utländsk bakgrund kommer från SCB, och avser 

antalet personer med utländsk bakgrund som andel av befolkningen i varje kommun. Alla 

personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar räknas som 

personer med utländsk bakgrund. Arbetslöshetsstatistiken avser, som nämnts ovan, endast 

åldrarna 16-64 år vilket alltså inte överensstämmer med detta som avser hela befolkningen 

men att andelarna av befolkningen som är under 16 och över 64 år systematiskt skulle skilja 

sig så markant från åldrarna däremellan att det påverkar resultatet är inte särskilt troligt.  

 

Andel kvinnor i kommunfullmäktige 

Enligt flertalet studier (se exempelvis Wägnerud och Sundell (2012)), påverkas kvinnors 

position i samhället positivt av en stor andel kvinnor i demokratiskt valda församlingar. 

Eftersom andelen kvinnor i respektive kommuns fullmäktige skiljer sig åt mellan 

kommunerna skulle kvinnornas ställning kunna tänkas påverkas olika mycket i respektive 

kommun. Detta i sin tur skulle kunna påverka arbetslösheten och därför skulle andelen 

kvinnor i kommunfullmäktige kunna förklara könsskillnaderna i arbetslösheten.  

 

Data över andel kvinnor i kommunfullmäktige är hämtad från KOLADA, och är lika med 

antal kvinnliga ledamöter i kommunfullmäktige dividerat med antal ledamöter i 

kommunfullmäktige totalt.  

 

Andel kvinnor i kommunen  

För att inte snedvrida resultatet av arbetslöshetskvoten på grund av stora skillnader i antal 

kvinnor och män som potentiellt kan vara arbetslösa ingår andel kvinnor i kommunen som 

kontrollvariabel. Eftersom arbetsmarknaden är könssegregerad och män och kvinnor inte 

konkurrerar om samma jobb bör det kunna spela roll hur många av varje kön som söker jobb. 

 

Data över andel kvinnor i varje kommun kommer från SCB och avser invånarna i varje 

kommun mellan åldrarna 15-64 år. Arbetslöshetsstatistiken avser individer mellan 16-64 år 

men att även 15-åringar kommer med i datamaterialet över andel kvinnor borde inte påverka 
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andelarna. Det är osannolikt att 15-åringarna skiljer sig så pass mycket från den övriga 

befolkningen att värdet på andelen för hela urvalet blir snedvridet.  

 

Bruttoregionprodukt och investeringar 

BRP och investeringar inkluderas i modellen för att kontrollera för konjunkturförändringar 

eftersom konjunkturen påverkar arbetslösheten. Dessutom är det av intresse att undersöka om 

könen påverkas olika av konjunktursvängningar. Att välja BRP som konjunkturrensande 

kontrollvariabel istället för bruttonationalprodukten, BNP, har sin grund i det resonemang 

kring den regionala arbetsmarknaden som förs i avsnitt 2.1. Om arbetsmarknaden ser olika ut 

inom ett land, och om ett lands konjunktur skiljer sig mellan regioner, blir BNP ett trubbigt 

mått om man vill studera regionala effekter av konjunkturen på arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknaden i en kommun i norra Sverige bör till exempel till större del svara mot 

förändringar i den norrländska konjunkturen än mot konjunktursvängningar i 

Malmöregionen. Det är rimligt att anta att regioner som har varierande output också kommer 

att uppvisa olika nivåer av arbetslöshet. Detta innebär att konjunkturen i olika kommuner i 

skilda regioner bör återspeglas av respektive regions BRP. Följaktligen är BRP att föredra 

framför BNP.   

 

Även investeringar fungerar som konjunkturrensande variabel. Dessutom säger Keynes 

generella teori att investeringar påverkar effektiv efterfrågan som i sin tur påverkar 

arbetslöshet (Keynes 1967). Om en kommun ökar sina investeringar bör följaktligen 

arbetslösheten minska.  

 

Bruttoregionprodukten, BRP, är ett mått på den regionala ekonomins produktion och mäts 

som summan av förädlingsvärden för offentliga myndigheter, näringsliv samt hushållens icke 

vinstdrivande organisationer. Statistiken finns endast tillgänglig på länsnivå vilket innebär att 

alla kommuner i samma län har tilldelats samma BRP. Detta borde inte vara ett problem då 

närliggande kommuner ofta påverkar varandra vad gäller ekonomisk aktivitet och då en 

alltför disaggregerad data alltså skulle missa detta fenomen. Per definition är summan av 

regionernas BRP lika med rikets BNP (SCB c, 2009; SCB d, 2013). Datamaterialet är hämtat 

från SCB, uttrycks i miljontals kronor i löpande priser och redovisas per capita.  
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Statistiken över kommunernas nettoinvesteringar är angivet som totala nettoinvesteringar 

gjorda av kommunen per kommun och år i tusentals kronor dividerat med totalt antal 

invånare. Datamaterialet är hämtat från KOLADA och ursprungskällan är SCB.  

 

3.4 Beskrivande statistik 
Nedan visas en tabell med beskrivande statistik i form av medelvärdet, maximumvärdet, 

minimumvärdet och standardavvikelsen för samtliga variabler. Alla förklaringsvariabler 

förutom investeringar och BRP är angivna som andelar medan investeringar är angivet i 

tusentals kronor per capita och BRP i miljontals kronor.  

 
Tabell 3. Beskrivande statistik över samtliga variabler.  

 
 

Från tabellen ovan kan man se att beroendevariabeln har stor varians och att män i 

genomsnitt har högre arbetslöshet än kvinnor i och med att medelvärdet ligger på 1,1. Från 

max- och minimumvärdena kan man se att det i datamaterialet finns kommuner där männens 

arbetslöshet varit så mycket som 3,7 gånger så stor som kvinnornas medan det lägsta värdet 

Variabel

KVOT
ARB_KVI
ARB_MAN
ARB_TOT
BYGG
ENERGI
FINANS
HANDEL
JORDBR
OFF
TILLV
TJANST
UTB
VARD

FORGYM
GYM

EFTERGYM
UTL_BAKGR
KV_KOMFULL
KVINNOR
INV
BRP

0,010
1,810
0,066

0,092
0,068

0,079
0,058

0,054

-10,781
0,168

0,267
0,025
0,033
0,028
0,019
0,008
0,047
0,039
0,025
0,021
0,094
0,019
0,021
0,034

0,035
0,226
0,024
0,200
0,440

0,031
0,028
0,033
0,083
0,114

0,000
0,025
0,089
0,001
0,013

0,467
0,010
0,009
0,009
0,022

0,613
0,575
0,513

28,442
0,512

0,219
0,334
0,739
0,445
0,684

0,420
0,486
2,681
0,277

3,678
0,190
0,277
0,218
0,165
0,110
0,370
0,355
0,153
0,218
0,637
0,199

0,183
0,257
0,217
0,525
0,132

Källor: Datamaterialet bygger på statistik från Arbetsförmedlingen, SCB och KOLADA. 

1,112
0,060
0,067
0,064
0,071
0,011
0,100
0,173
0,035
0,051
0,219
0,062
0,095

Läges- och spridningsmått

Medelvärde Maximumvärde Minimumvärde Standardavvikelse
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på kvoten är 0,5, alltså att kvinnornas arbetslöshet maximalt har varit dubbelt så stor som 

männens.  

 

Bland näringsgrenarna är Tillverkning den i genomsnitt största och Energi den minsta. Även 

dessa varierar dock mycket från kommun till kommun och till exempel finns det kommuner 

där tillverkningsindustrin utgör 64 procent och andra där den endast utgör 3 procent. Även 

övriga variabler uppvisar stor spridning vilket är positivt för regressionsanalysen. Att 

investeringar har ett negativt värde som minimumvärde beror bland annat på att 

kapitalförslitningen i gällande kommun överstigit investeringarna.   
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4 METOD 
Nedan presenteras, diskuteras och problematiseras den ekonometriska metod och modell som 

resultatet bygger på.  

 

4.1 Estimeringsmetod 
Datamaterialet som ligger till grund för uppsatsen är strukturerat som paneldata, det vill säga 

upprepade observationer av individer (kommuner) över tid, och baseras på ett uttömmande, 

icke stokastiskt urval ur populationen vid varje tvärsnitt. Det innebär att urvalet är lika med 

populationen och enligt Verbeek (2012) bör denna typ av datamaterial skattas med en Fixed 

Effects-modell (FE-modell). Med en FE-modell kan man göra analyser angående effekter 

inom urvalet (Baltagi 2001), vilket är vad som eftersträvas i denna uppsats.  

 

Alternativet till en FE-modell när ett paneldatamaterial ska analyseras är en Random Effects-

modell (RE-modell). En RE-modell bör användas om datamaterialet består av ett 

randomiserat urval ur en större population där man är intresserad av den underliggande 

populationens karaktäristika (Verbeek 2012). Detta är inte fallet med datamaterialet i denna 

uppsats och således bör en FE-modell användas.  

 

Formellt kan skillnaden mellan en FE- och en RE-modell illustreras som följer: 

 

RE: ! !!" !!" = !! + !!"! ! 

FE: ! !!" !!" ,!! = !!"! ! + !!. 

 

Av ekvationerna för det förväntade värdet framgår det tydligt att om man är intresserad av 

individuella egenskaper, !!, bör en FE-modell användas. Verbeek (2012) menar att detta 

gäller oavsett om populationen i fråga är stor eller liten.  

 

För att säkerställa att valet är rätt bör även ett Hausman-test genomföras, ett förfarande 

förordat av bland annat Verbeek (2012). Testet utgår från nollhypotesen att !! är okorrelerad 

med !!" och ett signifikant resultat innebär att man förkastar nollhypotesen och beaktar 

korrelationen och följaktligen bör välja en FE-modell. När den modell som används i denna 
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uppsats testades med Hausaman-testet erhölls ett p-värde på 0,000 (Se appendix 3), vilket 

talar för en FE-modell. Man bör dock vara försiktig med att använda resultatet av testet då det 

inte alltid är självklart att FE-modellen bör användas vid en förkastad nollhypotes. (Verbeek 

2012) Man kan då gå vidare och göra ett F-test som testar huruvida de individuella effekterna 

är signifikanta: 

!!:  !! = !! = ⋯ = !!!! = 0. 

 

Detta är ett Chow-test och beskrivs närmare av Baltagi (2001, 14). 

 

Enligt Baltagi (2001) kan man använda time fixed effects för att fånga upp effekterna av alla 

observerade och oobserverade variabler som inte varierar över individerna men likväl över 

tid. Det förväntade värdet blir således:  

 

! !!" !!" ,!! ,!! = !!"! ! + !! + !!. 

 

För att testa modellen för om även time fixed effects ska inkluderas utvidgas nollhypotesen: 

 

!!:  !! = !! = ⋯ = !!!! = 0  

och 

!! = !! = ⋯ = !!!! = 0. 

 

Även i detta fall testas den gemensamma signifikansen med ett F-test, vilket beskrivs av 

Baltagi (2001, 32). Även detta har gjorts för den modell som används i uppsatsen och vid 

detta test kunde nollhypoteserna, att individ- och tidseffekterna är överflödiga, förkastas 

vilket innebär att båda effekterna ska inkluderas (se appendix 3).  

 

Detta leder till att paneldatamodeller med fixed effects är robusta även om modellen som 

skattas utelämnar relevanta variabler (Verbeek 2012). Modellen som används i denna uppsats 

antas inte vara komplett vad gäller variabler som kan påverka arbetslöshet hos män och 

kvinnor. Till exempel kan man anta att lokala normer och kommunalpolitikers kompetens 

(icke observerbar heterogenitet hos kommuner) påverkar arbetslöshet och att det finns 

variabler som påverkar alla kommuners arbetslöshet på samma sätt (exempelvis lagstiftning). 

Då data saknas över exempelvis lokala normer, samt att variabler som förändras lika i alla 
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kommuner inte analyseras i denna uppsats, utelämnas de. Då modellen skattas med en FE-

modell där tids- och individspecifika variabler inkluderas är detta ett mindre allvarligt 

problem. 

 

4.2 Modell 
Följande modell har skattats och resultatet redovisas i nästa kapitel.  

 
!"#$%&'ö!!!"  !ä!  %!"

!"#$%&'ö!!!"  !"#$$%&  %!"
= !! + !! + !!!"!"##!" + !!!"!"!#$%!" + !!!"!"#$#%!" +

!!!"!"#$%&!" + !!!"!"#$%#!" + !!!"!"##$!" + !!!"!"#$%!!" + !!!"!"#!" +

!!!"!"#$!" + !!"!"!"#!" + !!!!"!"#!$%&'!" + !!"!"!"#_!"#$%!" +

!!"!"!"_!"#$%&&!" + !!"!"!"#$$%&!" + !!"!"!"#!" + !!"!"!"#!" + !!"   

 

Variabeln !! är ett tidsoberoende intercept, !! ett tidsvarierande individoberoende intercept, 

! står för marginaleffekten för varje förklaringsvariabel och ! och ! indikerar kommun och 

år. !!" är en oberoende slumpterm. Bland näringsgrenarna har OFF uteslutits för att undvika 

att näringsgrenarna tillsammans summeras till ett och bland utbildningsnivåerna har 

FORGYM uteslutits av samma anledning. OFF har jämnast könsfördelning (se tabell 1) och 

bör därför påverka kvoten minst. I tabellen på nästa sida (tabell 4) förklaras varje variabel 

kortfattat. 
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Tabell 4. Förklaring av ingående variabler i modellen. 

 

 

4.3 Känslighetsanalyser 
För att undersöka robustheten i resultaten genomförs ett antal känslighetsanalyser. I tabell 6 

visas regressioner där datamaterialet har delats upp i de största och minsta kommunerna för 

att se om det finns några strukturella skillnader mellan stora och små kommuner. Total 

arbetslöshet har även inkluderats som konjunkturrensande variabel i en regression för att testa 

om resultaten förändras av en annan indikator på konjunkturläget. Åren 2008-2012 har även 

uteslutits i en regression. Anledningen till detta motiveras i appendix 2. I det appendixet 

motiveras även två andra känslighetsanalyser vilka redovisas i appendix 4.  

 

4.4 Metod- och källkritik 
Materialet till denna uppsats kommer uteslutande från sekundärkällor vilket kan vara 

problematiskt. Eftersom studien täcker en längre tidsperiod, 17 år, har insamlingen av data 

förändrats flertalet gånger för flera av de variabler som ingått i undersökningen. I möjligaste 

mån har hänsyn tagits till detta men naturligtvis har det inte varit möjligt att ta hänsyn till alla 

förändringar och omorganiseringar som ägt rum. I vissa fall har uppsatsförfattarnas egna 

Variabel

KVOT Arbetslöshet (%) män / Arbetslöshet (%) kvinnor, (16-64 år)
ARB_TOT Arbetslöshet (%) totalt, (16-64 år)
ARB_KVI Arbetslöshet (%) kvinnor som andel av kvinnor totalt, (16-64 år)
ARB_MAN Arbetslöshet (%) män som andel av män totalt, (16-64 år)
BYGG Andel arbetare i näringsgrenen "Byggindustri", (16+ år)
ENERGI Andel arbetare i näringsgrenen "Energi- och vattenförsörjning, avfallshantering", (16+ år)
FINANS Andel arbetare i näringsgrenen "Kreditinstitut, fastighetsförvaltning, företagstjänster", (16+ år)
HANDEL Andel arbetare i näringsgrenen "Handel, transport, magasinering, kommunikation", (16+ år)
JORDBR Andel arbetare i näringsgrenen "Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske", (16+ år)
OFF Andel arbetare i näringsgrenen "Civila myndigheter, försvar, internat. organisationer", (16+ år)
TILLV Andel arbetare i näringsgrenen "Utvinning av mineral, tillverkningsindustri", (16+ år)
TJANST Andel arbetare i näringsgrenen "Personliga och kulturella tjänster", (16+ år)
UTB Andel arbetare i näringsgrenen "Forskning och utveckling, utbildning", (16+ år)
VARD Andel arbetare i näringsgrenen "Enheten för hälso- och sjukvård, socialtjänst, veterinärer", (16+ år) 

FORGYM Andel med högst förgymnasial utbildning, 9-10 års utbildning, (25-64 år)
GYM Andel med högst gymnasial utbildning, 2-3 års utbildning, (25-64 år)

EFTERGYM Andel med eftergymnasial utbildning, oavsett längd, (25-64 år)
UTL_BAKGR Andel personer av befolkningen med utländsk bakgrund
KV_KOMFULL Andel kvinnor i kommunfullmäktige
KVINNOR Andel kvinnor av befolkningen, (15-64 år)
INV Nettoinvesteringar per capita (tusentals kronor)
BRP Bruttoregionprodukt per capita (miljoner kronor)

Not: Andelen arbetare i varje näringsgren är beräknat som andel av samtliga näringsgrenar. Andelarna med olika utbildningsnivå är även det 
beräknat som andel av samtliga utbildningsnivåer.

Förklaring
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bedömningar fått ligga till grund för beslut om hänsyn behöver tas eller inte och dessa kan 

givetvis vara felaktiga, vilket skulle innebära att förändringarna faktiskt påverkar resultatet.  

 

De sekundärkällor som använts till datainsamlingen är Arbetsförmedlingen, SCB och 

KOLADA, vilka alla får ses som trovärdiga källor. Förutom den statistik som SCB själva 

samlar in redovisar de även statistik från olika myndigheter och till exempel kommer deras 

arbetslöshetsstatistik bland annat från Arbetsförmedlingen. Statistiken i KOLADA kommer 

till största del från SCB. Vad gäller referensramen kommer majoriteten av informationen från 

publicerade artiklar och offentliga utredningar. Artikeln av Albanesi och Şahin (2013) är 

dock inte publicerad utan är en så kallad ”Staff Report” från Federal Reserve Bank of New 

York men den har seminariebehandlats ett antal gånger och får ändå ses som trovärdig. 

Artikeln av Lauerová och Terrell (2002) är ett ”working paper” men även den har 

seminariebehandlats och får därför anses vara tillräckligt trovärdig. Ingen av dessa artiklar 

har varit avgörande för de val eller den analys som gjorts och därför är det inte av särskilt stor 

vikt att artiklarna blivit publicerade. De offentliga utredningarna bygger till största del på 

statistik från SCB eller på tidigare utredningar och rapporter men när orsakerna till 

könsskillnaderna i arbetslösheten utpekas i SOU 2014:6 (sid. 152) hänvisas inte till någon 

forskning eller utredning utan troligen är det utredarnas egen analys. Eftersom analysen i 

denna uppsats inte bygger på det påståendet utan det snarare fungerar som en motivering till 

valet av förklaringsvariabler bör detta inte utgöra något problem.  

 

Datamaterialet har sannolikt problem med autokorrelation (att värdet på beroendevariabeln år 

t korrelerar med värdet år t-1) och heteroskedasticitet (att residualvariansen inte är konstant). 

Problemet med heteroskedasticitet korrigeras delvis i och med att samtliga variabler är 

uttrycka som andelar men det optimala för att hantera både autokorrelationen och 

heteroskedasticiteten hade varit att korrigera standardavvikelserna på klusternivå. Detta är 

dock inte metodmässigt möjligt och resultaten bör därför tolkas med försiktighet.   
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5 RESULTAT OCH ANALYS  
Nedan presenteras och analyseras resultaten från de regressioner som gjorts. För att 

undersöka robustheten i våra resultat görs även flertalet känslighetsanalyser. 

 

5.1 Resultat 
De variabler som valts ut att ingå i uppsatsens modell kan delas upp i fem olika kategorier 

som kan analyseras var för sig: näringsgrenar, utbildningsnivå, utländsk bakgrund, kvinnor i 

kommunfullmäktige och kontrollvariabler. Kontrollvariabelkategorin består av andel kvinnor 

i kommunen, investeringar samt bruttoregionprodukt.  

 

I tabellen på nästa sida (tabell 5) visas resultaten från de regressioner som gjorts. Kolumn ett 

visar den för uppsatsen grundläggande regressionen med kvoten av arbetslösheten mellan 

män och kvinnor som beroendevariabel. I kolumn två fungerar den totala arbetslösheten som 

beroendevariabel. Kolumn tre och fyra visar resultaten från regressionerna där männens 

respektive kvinnornas arbetslöshet utgör beroendevariabel.  
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Tabell 5. Huvudregressioner. 

 

 

Enligt tabell 5 har Bygg, Energi, Finans, Jordbruk, Tillverkning, och Tjänster negativ effekt 

på kvoten bland näringsgrenarna medan Utbildning och Vård har positiv effekt. Handel är 

inte signifikant. Andelen med gymnasial utbildning, andelen med eftergymnasial utbildning, 

andelen med utländsk bakgrund, investeringar och bruttoregionprodukten har en negativ 

Variabel

C

BYGG

ENERGI

FINANS

HANDEL

JORDBR

TILLV

TJANST

UTB

VARD

GYM

EFTERGYM

UTL_BAKGR

KV_KOMFULL

KVINNOR

INV

BRP

Not II: Bland näringsgrenarna är Offentlig förvaltning referensgrupp och bland utbildningsnivåerna är Förgymnasial utbildning referensgrupp. 

0.026***

0.197

0.411***

1.186

0.561***
-1.921

0.374***
-2.827

0.490**

1.831

-0.702
0.435

-5.569
0.522***

0.199**

0.084
0.055

1.807
0.713**

-0.002

-0.424

-0.992
0.364***

-1.141
0.255***

Beroendevariabel
Kvot Total arbetslöshet Mäns arbetslöshet Kvinnors arbetslöshet

-5.012
0.490***

-5.882
0.854***

-2.723
0.414***

0.031***

-0.096
0.055*

-0.071
0.027***

2.595
0.516***

0.012
0.033

-0.271

0.031***

-0.245
0.024***

0.097
0.036***

-0.111
0.028***

-0.122
0.034***

0.083

0.016***

0.081
0.013***

-0.009
0.004**

0.314
0.023***

0.078

0.027
0.040

-0.494
0.038***

-0.215
0.066***

-0.174

-0.145

0.032***

0.101

0.028***

0.033***

0.015***

-0.007
0.004*

0.167
0.055***

0.296
0.028***

0.057

0.074

0.020***

0.029***

0.084
0.044*

0.237

0.032***

0.034***

-0.345
0.041***

0.130

0.038***

-0.363

-0.003
0.033

-0.049
0.031

0.024
0.055

0.031
0.027

-0.076

0.036

0.031***

-0.128
0.024***

0.110

-0.00017
0.00010

-0.074
0.013***

0.016***

0.089
0.013***

-0.010
0.004***

0.036***

0.156

0.026

0.332

0.099

0.023***

* signifikans på 10 % -nivå, ** signifikans på 5 % -nivå, *** signifikans på 1 % -nivå.

0.011***

Källor: Datamaterialet bygger på statistik från Arbetsförmedlingen, SCB och KOLADA. 
Not I: Paneldataestimation med cross section och period fixed effects. Antal observationer 4875. Standardavvikelser under respektive koefficient.    

-0.103
0.046**

-0.00014
0.00008*

-0.030
0.012***

0.032
0.046

-0.00015

-0.052

0.00008*0.001*

-0.778
0.171***
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effekt på könsskillnaderna i arbetslöshet i Sveriges kommuner. Andelen kvinnor i kommunen 

har en positiv effekt på kvoten medan andelen kvinnor i kommunfullmäktige är insignifikant.  

 

I tabellen nedan presenteras de regressioner som ligger till grund för känslighetsanalysen. 

Dessa resultat diskuteras närmare för varje variabelgrupp. 

 
Tabell 6. Känslighetsregressioner. 

 

Variabel

C

BYGG

ENERGI

FINANS

HANDEL

JORDBR

TILLV

TJANST

UTB

VARD

GYM

EFTERGYM

UTL_BAKGR

KV_KOMFULL

KVINNOR

INV

BRP

ARB_TOT

Antal observationer

0.621*** 0.391***

-1.344 -1.486 -1.373
0.688* 0.893* 0.636**

Not II: Kolumn 2: åren 2008-2012 borttagna, kolum 3: endast de 143 minsta kommunerna, kolumn 4: endast de 143 största kommunerna, kolumn 5: total arbetslöshet inkluderad som 
konjunkturrensande variabel.

Not I: Paneldataestimation med cross section och period fixed effects. Standardavvikelser under respektive koefficient. 

Not III: Bland näringsgrenarna är Offentlig förvaltning referensgrupp och bland utbildningsnivåerna är Förgymnasial utbildning referensgrupp. I regressionerna med de största och minsta 
kommunerna är Älmhult, som låg i mitten, borttagen för att få lika många kommuner i varje grupp. 
  * signifikans på 10 % -nivå, ** signifikans på 5 % -nivå, *** signifikans på 1 % -nivå.

0.230**

Inkl. total arbetslöshet

4875 3441 2431 2427 4875

0.090
0.055

1.788
0.712**

-0.002
0.001*

-0.748
0.171***

0.586

0.491**

1.783
0.411***

-1.176
0.371***

-1.186
0.256***

-0.472
0.200**

- - -

0.255*** 0.350 0.536** 0.236***

-0.424 0.442 -0.566 -0.278

0.364*** 0.495** 0.668** 0.352***

2.588
0.515***

-4.852
0.494***

-5.826
0.854***

-2.681
0.415***

-0.637
0.435

-5.498
0.523***

-2.683
0.378***

-1.978
0.561***

1.071

Original 1996 - 2007 143 minsta kommunerna 143 största kommunerna

2.595 2.169 3.014 1.089

0.414*** 0.504*** 0.721*** 0.411***

-0.702 -1.942 -0.931 0.436

0.854*** 0.923*** 1.288*** 1.140

-2.723 -1.859 -3.343

Regressioner med KVOT som beroendevariabel

0.490*** 0.620*** 0.812*** 0.545***

-5.882 -7.463 -7.213 -0.381

0.516*** 0.656*** 0.916*** 0.585*

-5.012 -4.414 -5.402 -2.825

-1.381

0.522*** 0.689*** 0.832*** 0.658***

-2.827 -2.970 -3.386 -1.126

0.435 0.523*** 0.700 0.494

-5.569 -5.781 -6.228 -2.371

0.561***

1.186

0.374***

-1.921

0.411*** 0.490*** 0.674*** 0.426***

-0.992 1.005 -1.389 -1.140

0.490** 0.591*** 0.850 0.499***

1.831 1.487 2.260 1.844

2.2740.8711.751

0.449***

-1.141 0.137 -1.175 -0.986

0.055 0.064 0.088* 0.058

1.807 0.318 2.191 2.040

0.199** 0.308 0.389 0.198

0.084 -0.024 0.167 0.021

Källor: Datamaterialet bygger på statistik från Arbetsförmedlingen, SCB och KOLADA. 

0.713** 0.908 1.025** 0.996**

-0.002 -0.008 -0.004 0.0009
0.0014

-0.544
0.152***

0.001*

-0.778
0.171***

0.002***

-0.491
0.221**

0.002**

0.344***
-1.304

-
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5.2 Analys 

5.2.1 Könssegregeringens påverkan på könsskillnader i arbetslöshet 

Av de nio näringsgrenarna som inkluderats i vår modell är Handel den enda näringsgrenen 

som inte är signifikant (p-värdet är 0,1067). P-värdet ligger dock nära gränsen för signifikans 

på 10 % -nivån vilket innebär att resultatet inte bör ignoreras helt men tolkas varsamt. I 

regressionerna med mäns respektive kvinnors arbetslöshet är Handel signifikant vilket 

indikerar att den har en effekt på respektive grupps arbetslöshet och således borde påverka 

kvoten i någon riktning. Övriga näringsgrenar är alla signifikanta på 1- och 5 % -nivån.  

 

Eftersom en procentenhets förändring i andelen anställda används för att bedöma 

förändringar i kvoten finns det anledning att främst rikta in analysen på de näringsgrenar där 

denna förändring är rimlig på relativt kort sikt. Till exempel är det rimligare att Tillverkning 

går från en andel på 17 % till 18 % än att Jordbruk går från en andel på 2 % till 3 % 

(respektive näringsgrens andel av totalen kan ses i tabell 1). I det senare fallet innebär det, allt 

annat lika, en 50 % ökning i antalet anställda. På grund av detta är analyser av de större 

näringsgrenarna mest relevanta för vidare diskussion.  

 

En negativ koefficient minskar alltså kvoten. Det beror antingen på att kvinnors arbetslöshet 

stiger mer än männens eller att männens arbetslöshet sjunker mer än kvinnornas, alternativt 

att arbetslösheten för de båda grupperna går åt olika håll. För att kontrollera vilken effekt som 

är gällande kan regressionerna med mäns respektive kvinnors arbetslöshet som 

beroendevariabel studeras (kolumn 3 och 4 i tabell 5). På samma sätt kan en positiv 

koefficient analyseras.  

 

Från resultaten i tabell 5 kan vi således dra följande slutsatser. Av de näringsgrenar som har 

en signifikant effekt på kvoten har alla en signifikant effekt på antingen mäns eller kvinnors 

arbetslöshet eller på båda två. Bygg, Energi, Finans, Handel, Jordbruk, Tillverkning och 

Tjänster har alla en signifikant negativ effekt på kvoten. Av dessa har Bygg, Energi och 

Finans också en sänkande effekt på mäns arbetslöshet samtidigt som de inte har signifikanta 

effekter på kvinnors arbetslöshet. Det förklarar även varför koefficienten i kvotregressionen 

är negativ. Att Bygg och Energi ger detta utfall kan förklaras av den kraftigt snedvridna 

könsfördelningen inom näringsgrenen där andelen män i snitt har varit 92 % inom Bygg och 

78 % inom Energi (se tabell 1). Det kan därmed tänkas att en ökning av andelen anställda i 
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till exempel Bygg ger en kraftigare sänkning av mäns arbetslöshet, vilket också visas i tabell 

5. Finans däremot har en jämnare könsfördelning med 57 % män i snitt över 

undersökningsperioden vilket förklarar varför Finans har en mindre effekt på både kvoten 

och mäns arbetslöshet relativt Bygg och Energi.   

 

Andelen anställda i näringsgrenarna Handel och Tillverkning har en signifikant negativ effekt 

på både mäns och kvinnors arbetslöshet och eftersom mäns arbetslöshet påverkas mer, det 

vill säga sjunker mer av en procentuell förändring i andelen anställda inom näringsgrenarna, 

än kvinnors arbetslöshet, är koefficienten i kvotregressionen också logisk. Som nämndes 

ovan är Handel dock inte signifikant i regressionen med kvot som beroendevariabel. En 

ökning av andelen anställda inom Jordbruk sänker kvoten då mäns arbetslöshet går ner 

samtidigt som kvinnors arbetslöshet går upp, vilket även det kan förklaras av 

könsfördelningen inom näringsgrenen.  

 

Den enda näringsgren som höjer arbetslösheten hos både män och kvinnor när andelen 

anställda ökar, men ändå sänker kvoten, är Tjänster. Att näringsgrenens påverkan på kvoten 

är negativ kan förklaras av att mäns arbetslöshet stiger mindre än kvinnors vid en ökning av 

andelen anställda inom näringsgrenen, allt enligt koefficienterna i kolumn 3 och 4 i tabell 5.  

 

De näringsgrenarna som enligt resultatet ser ut att öka kvoten mellan män och kvinnor är 

Utbildning och Vård. Detta speglar förmodligen det faktum att dessa näringsgrenar är de 

enda med en könsfördelning med mycket större andel kvinnor i snitt över 

undersökningsperioden. Störst andel kvinnor i snitt över perioden har Vård haft (tabell 1) 

vilket också förklarar att det är Vård som ökar kvoten mest. Både Vård och Utbildning ser ut 

att öka mäns arbetslöshet men Utbildning ökar även kvinnors arbetslöshet, om än i mindre 

omfattning. Vård har ingen signifikant effekt på kvinnors arbetslöshet. Att mäns arbetslöshet 

är högre i kommuner med större andel anställda inom Vård är rimligt då det är fler kvinnor än 

män som anställs inom Vård. Att även kvinnors arbetslöshet ökar av större andel anställda 

inom Vård är svårt att förklara men om det förekommit nedskärningar inom Vård under 

perioden skulle det kunna vara en förklaring.  

 

Att resultaten drivs av att olika näringsgrenar har olika effekt på mäns och kvinnors 

arbetslöshet bekräftar vad Albanesi och Sahin (2013) och SOU 2014:6 har kommit fram till; 
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segregering på arbetsmarknaden driver könsskillnader i arbetslöshet. Problemet som 

segregering utgör för jämställdhet på arbetsmarknaden förstärks av att segregeringen är 

starkast i näringsgrenar som påverkas mycket respektive lite av förändringar i ekonomin. 

Eftersom män drabbas hårdare av ekonomiska nedgångar, då de i större utsträckning arbetar i 

till exempel tillverkningsindustrin, och kvinnor mindre då de i större utsträckning arbetar 

inom vård- och utbildningssektorn blir könsskillnaderna mer framträdande i 

konjunkturnedgångar, vilket redan kunde anas i figur 1 i inledningskapitlet.  

 

Näringsgrenarna Tillverkning och Vård har standardavvikelserna 0,094 respektive 0,034. Det 

innebär att spridningen i andelen anställda per kommun och år nästan är tre gånger större i 

Tillverkning. Detta har sin förklaring i att Tillverkning generellt sett är en mer struktur- och 

konjunkturkänslig näringsgren, till skillnad från Vård som är mer beroende av politiska beslut 

– varje kommun måste ha ett basutbud av vårdrelaterad verksamhet, men de behöver inte 

nödvändigtvis ha någon tillverkningsindustri.    

 

Känslighetsanalyserna i tabell 6 bekräftar att resultaten är robusta och att analys är möjlig. 

Oavsett vilken förändring som görs i datamaterialet vad gäller period och tvärsnitt gäller 

nämnda samband i stort. Det som förändras är nivåskillnader på koefficienterna och tecknet 

på koefficienten för Handel i regressionen där endast stora kommuner ingår. Det resultatet är 

dock inte signifikant och påverkar inte analysen. 

 

5.2.2 Utbildningens påverkan på könsskillnader i arbetslöshet 

Forskningen som presenterades i avsnitt 2.4 visade att utbildningsnivå påverkar arbetslöshet 

och att de med lägst utbildningsnivå var de som drabbades av arbetslöshet i störst 

utsträckning. Wolbers (2002) visade även att kvinnor generellt sett hade svårare att få jobb än 

män, men att det motsatta gällde bland universitetsstuderande.  Från tabell 5 som 

presenterades ovan kan man se att utbildning har en signifikant effekt på arbetslösheten även 

i denna uppsats modell. Kolumn 2 i tabell 5 visar effekten på den totala arbetslösheten och 

från den kan man se att både gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning ökar 

arbetslösheten men att eftergymnasial ökar den mycket mindre än vad gymnasial gör. 

Eftersom förgymnasial utbildning inte är inkluderad i modellen går det inte att se om det ökar 

arbetslösheten ännu mer men från de två nivåerna som är inkluderade i modellen kan man 

konstatera att lägre utbildning ökar arbetslösheten mer än högre utbildning. Att 
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eftergymnasial utbildning ändå ökar arbetslösheten går emot forskningen men skulle kunna 

bero på att arbetslösheten har varit hög och ökande under flera av undersökningsperiodens år.  

Vad gäller påverkan på könsskillnaderna i arbetslösheten kan man till att börja med, från 

kolumn 1 i tabell 5, konstatera att kvoten minskar av både gymnasial och eftergymnasial 

utbildning men att den minskar mer för eftergymnasial utbildning. Om detta beror på att 

männens eller kvinnornas arbetslöshet påverkats mest kan ses från kolumn 3 och 4. Från dem 

kan man se att både gymnasial och eftergymnasial utbildning ökar kvinnornas arbetslöshet 

mer än männens, vilket leder till att kvoten minskar eftersom kvinnornas arbetslöshet står i 

kvotens nämnare. Om andelen män med gymnasial utbildning ökar med en procentenhet i en 

kommun leder det till att deras arbetslöshet ökar med 0,296 procentenheter. Motsvarande 

ökning bland kvinnorna leder till att deras arbetslöshet ökar med 0,332 procentenheter. Om 

ökningen istället sker i eftergymnasial utbildning skulle männens arbetslöshet öka med 0,057 

procentenheter och kvinnornas med 0,099 procentenheter. Eftersom kvoten är signifikant bör 

även skillnaden mellan män och kvinnor vara signifikant. Att kvinnornas arbetslöshet ökar 

mer än männens överensstämmer med Wolbers studie (2002) som visade att kvinnor 

generellt hade svårare att få jobb än män men överensstämmer däremot inte med resultatet att 

effekten skulle vara motsatt bland universitetsstuderande eftersom effekten på kvinnorna är 

störst även på eftergymnasial nivå.   

Från känslighetsanalysen kan man se att resultatet är robust för alla variationer i 

datamaterialet och modellen förutom när åren 2008-2012 utesluts. I den regressionen byter 

gymnasial utbildning tecken och blir endast signifikant på 5 % -nivån medan eftergymnasial 

utbildning inte blir signifikant överhuvudtaget. Detta skulle bland annat kunna bero på att 

arbetslöshetsnivåerna steg kraftigt under just de åren i och med den finansiella krisen och att 

det eventuellt är den förändringen som i störst utsträckning driver resultatet.  

 

5.2.3 Utländsk bakgrunds påverkan på könsskillnader i arbetslöshet 

Variabeln Utländsk bakgrund är signifikant i samtliga regressioner i tabell 5, antingen på 1- 

eller 5 % - nivån. Från känslighetsanalysen i tabell 6 ser man dock att resultatet är aningen 

osäkert eftersom variabeln varken blir signifikant när man tar bort de sista fem åren från 

datamaterialet eller när man delar upp det i de största och minsta kommunerna. P-värdena för 
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dessa regressioner ligger dock mellan 0,14 och 0,16 vilket ändå talar för att variabeln borde 

kunna förklara en del av könsskillnaderna i arbetslösheten.  

Tidigare forskning (Ekberg och Rooth, 2003; Rydgren, 2004; Tasiran och Tezic, 2007) och 

SOU 2014:6 som presenterades i avsnitt 2.5 har visat att individer med utländsk bakgrund har 

sämre arbetsmarknadsutfall för både män och kvinnor än inrikes födda i form av lägre 

förvärvsfrekvens och högre arbetslöshet. Från tabell 5 kan man se att variabeln Utländsk 

bakgrund har en negativ effekt på kvoten medan det påverkar kvinnor och mäns arbetslöshet 

positivt. Kvinnornas arbetslöshet påverkas dock mer än vad männens gör vilket gör att 

effekten på kvoten blir negativ. En procentenhets ökning i andelen med utländsk bakgrund i 

genomsnittskommunen leder till att kvinnornas arbetslöshet ökar med 0,089 procentenheter 

och männens med 0,074 procentenheter. Detta resultat överensstämmer alltså med tidigare 

forskning, ju större andel av befolkningen som har utländsk bakgrund, ju högre är 

arbetslösheten och framförallt kvinnornas arbetslöshet. I och med att män och kvinnor 

drabbas olika mycket påverkar alltså andelen med utländsk bakgrund även könsskillnaderna i 

arbetslösheten.  

 

5.2.4 Kvinnor i kommunfullmäktiges påverkan på könsskillnader i arbetslöshet 

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige har, enligt tabell 5, ingen signifikant effekt på kvoten 

men däremot på den totala arbetslösheten och mäns respektive kvinnors arbetslöshet. P-

värdet för variabeln i regressionen där Kvot är beroendevariabel ligger dock på 0,13 vilket 

ändå innebär att variabeln skulle kunna påverka kvoten, även om risken för att den inte gör 

det naturligtvis är lite större än om signifikansen varit högre. I och med att variabeln påverkar 

både mäns och kvinnors arbetslöshet och storleken på respektive koefficient inte är riktigt 

lika stora borde kvoten påverkas av variabeln. Enligt tecknen på koefficienterna skulle en 

procentenhets ökning i andelen kvinnor i kommunfullmäktige leda till att männens 

arbetslöshet minskar med 0,007 procentenheter medan kvinnornas arbetslöshet minskar med 

0,01 procentenheter. Den totala arbetslösheten skulle minska med 0,009 procentenheter. 

Anledningen till att kvoten ökar är alltså att kvinnornas arbetslöshet minskar mer än vad 

männens arbetslöshet gör, minskningen blir alltså större i nämnaren. Jämfört med de ovan 

analyserade variablerna är effekterna av liten storlek.  

Intressant är dock att resultatet påverkas markant av de känslighetsanalyser som gjorts (se 

tabell 6). När åren 2008-2012 utesluts och när man endast har med de största kommunerna 



40 

 

blir variabeln högst insignifikant (p-värden på 0,70 respektive 0,72), medan resultatet blir 

signifikant när man studerar de minsta kommunerna (p-värde på 0,06). Vad gäller 

tidsbegränsningen skulle insignifikansen antingen kunna bero på att de folkvalda kvinnorna 

haft störst inflytande de senaste åren, att inflytandet egentligen varit lika stort hela tiden men 

att andelen kvinnor ökat mer de senaste åren eller att nivåerna på arbetslösheten skiljer sig åt 

mellan tidsperioderna. Huruvida andelen kvinnor ökat de senaste åren kan enkelt kontrolleras 

genom att beräkna medelvärdet för perioden 1996-2007 och för 1996-2012. Från detta kan 

man se att skillnaden i andelen kvinnor inte borde kunna förklara skillnaden i signifikansen, 

medelvärdet för första perioden är 41,71 % medan det för hela tidsperioden är 41,98 %. 

Gällande den sista förklaringen så visar en jämförelse mellan den beskrivande statistiken i 

tabell 3 och motsvarande mått för perioden utan de sista fem åren att arbetslösheten inte skiljt 

sig nämnvärt mellan de två perioderna4. Om kvinnorna helt enkelt fått mer inflytande de 

senaste åren eller om sambandet beror på något annat går dessvärre inte att uttala sig om. 

Förklaringen till att variabeln blev signifikant i regressionen med endast de minsta 

kommunerna men inte i regressionen med de största är inte heller den helt uppenbar. Att 

koefficienten i regressionen med de minsta kommunerna nästan är dubbelt så stor som den är 

i ursprungsregressionen tyder på att sambandet mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige 

och könsskillnaderna i arbetslösheten främst drivs av de små kommunerna. Om andelen 

kvinnor i kommunfullmäktige i respektive storleksgrupp skiljer sig åt skulle förklaringen 

kunna ligga i det men så är inte fallet. Medelvärdet i alla små kommuner är 0,41 och i stora 

kommuner 0,43, den lilla skillnaden som finns borde inte kunna påverka. 

Enligt avsnitt 2.6 finns det forskning som visat att kvinnors position i samhället stärks ju 

större andelen kvinnor är i folkvalda församlingar. Wägnerud och Sundell (2012) kunde dock 

inte hitta något samband mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige och arbetslösheten. 

Resultatet i tabell 5 går alltså emot detta eftersom man där kan se att både mäns och kvinnors 

arbetslöshet minskar ju större andelen kvinnor i kommunfullmäktige är och att kvinnor 

dessutom påverkas mest. Det ska dock sägas att andelen kvinnor i datamaterialet varierar 

mellan 20 och 57,7 procent och att det därför bara är för andelar inom det intervallet som 

resultatet är giltigt. Huruvida ett fullmäktige med 90 procent kvinnor också skulle innebära 

lägre arbetslöshet går det alltså inte att uttala sig om. Trots det något för höga p-värdet för 

variabeln Kvinnor i kommunfullmäktige bör man ändå kunna fastställa att andelen kvinnor i 

                                                
4 Medelvärde: 0,065/0,060 (1996-2007/1996-2012), maximumvärde: 0,218/0,190, minimumvärde: 0,012/0,010, 
standardavvikelse: 0,030/0,025. 
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kommunfullmäktige till viss del påverkar könsskillnaderna i arbetslösheten, såvida resultatet 

inte drivs av några uteslutna variabler. Detta gäller naturligtvis även till viss del för övriga 

förklaringsvariabler.  

 

5.2.5 Kontrollvariabler 

 

Kvinnor 

Kvinnor inkluderades i modellen för att kontrollera för andelen män och kvinnor i varje 

kommun. Om fördelningen mellan män och kvinnor är väldigt snedvriden skulle detta 

naturligtvis kunna påverka vilket kön som i störst utsträckning är arbetslöst, framförallt 

eftersom arbetsmarknaden är könssegregerad och män och kvinnor inte fullt ut konkurrerar 

om samma jobb. Även om syftet med variabeln i huvudsak var att fungera som kontroll är det 

ändå av intresse att undersöka hur den påverkar arbetslösheten.  

Variabeln är signifikant i regressionerna där kvoten och männens respektive kvinnornas 

arbetslöshet är beroendevariabler. Variabeln påverkar alltså både männen och kvinnorna men 

på olika sätt, en procentenhets ökning av andelen kvinnor i en kommun leder till att männens 

arbetslöshet ökar med 16,7 procent medan kvinnornas arbetslöshet minskar med 10,3 

procent. I regressionen med total arbetslöshet är variabeln inte signifikant vilket kan bero på 

att effekten på män och kvinnor går i motsatt riktning och då möjligen tar ut varandra. Om 

männens arbetslöshet ökar och kvinnornas minskar borde dock kvoten påverkas positivt 

eftersom täljaren blir större och nämnaren blir mindre vilket även koefficienten visar, den 

sammanlagda effekten på kvoten är större än de enskilda effekterna på män och kvinnor.  

Tecknen på koefficienterna på männens respektive kvinnornas arbetslöshet är dock 

intressanta att diskutera. Kvinnornas arbetslöshet skulle alltså minska om andelen kvinnor i 

kommunen ökade medan männens arbetslöshet skulle öka om andelen kvinnor i kommunen 

ökade. Med tanke på att kvinnor är arbetslösa i lägre utsträckning än män i majoriteten av 

kommunerna skulle detta resultat helt enkelt kunna bero på detta, ju fler kvinnor desto lägre 

arbetslöshet och tvärtom för män; om andelen kvinnor ökar innebär det att andelen män 

minskar och eftersom de i majoriteten av kommunerna är mer arbetslösa än kvinnor skulle 

deras arbetslöshet se ut att minska om färre män bor i kommunen, utifrån hur datamaterialet 

ser ut.  
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Vad gäller känslighetsanalysen är variabeln Kvinnor signifikant i alla regressioner förutom 

den där åren 2008-2012 är borttagna. Vad detta beror på är svårt att avgöra men eftersom 

flera variabler som är signifikanta i övriga regressioner inte är det i just den kan man tänka 

sig att just de åren påverkat resultatet särskilt mycket av någon anledning. Möjligen kan det 

bero på den senaste finansiella krisen och att arbetslöshetssiffrorna ökat under flera av de 

åren.  

 

Investeringar och BRP 

Resultatet av regressionen visar att BRP minskar kvoten. Detta förklaras med sambandet att 

en högre regional konjunktur innebär fler arbetstillfällen inom främst mer konjunkturkänsliga 

näringsgrenar, som till exempel Tillverkning, i vilken det arbetar fler män, vilket innebär att 

kvoten minskar. Resonemanget bekräftas av att BRP är starkt signifikant negativ vad gäller 

både mäns och kvinnors arbetslöshet där koefficienten i regressionen mot mäns arbetslöshet 

är mer negativ (sänker mäns arbetslöshet mer) än i den mot kvinnors arbetslöshet. Även total 

arbetslöshet minskar när BRP ökar. Resultatet visar också att BRP går att använda som 

regionalt konjunkturrensande variabel vid analys av kommundata eftersom arbetslösheten 

generellt är lägre där BRP är större.  

 

Enligt Keynes (1967) ska investeringar leda till lägre arbetslöshet. Resultatet av 

regressionerna indikerar en svag koppling till denna teori, men eftersom koefficienterna är 

väldigt små samt endast svagt signifikanta är det vanskligt att dra för långa slutsatser. Vad 

gäller känslighetsanalysen är det mest intressanta att investeringar ser ut att ha en starkt 

signifikant sänkande effekt på kvoten under tidsperioden 1996-2007. Detta bör dock ställas i 

relation till att arbetslösheten sjunker från mycket höga nivåer i början av denna period, vilket 

förmodligen är orsaken till detta fenomen. Bedömningen av denna variabels betydelse blir 

sammanfattningsvis låg och att dess förklaringsvärde är osäkert. 

 

Vad gäller de båda variablerna har de samma tecken på alla koefficienter vilket pekar mot att 

de har liknande effekter på arbetslösheten, förutsatt att man bortser från osäkerheten i 

investeringarnas signifikans. Slutligen bör man således använda BRP istället för investeringar 

som regionalt konjunkturjusterande variabel. Kommunens investeringar är inte nödvändigtvis 

en variabel som följer upp och nedgångar i ekonomin då de främst drivs av politiska beslut.   
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6 DISKUSSION 
Nedan diskuteras frågor som ligger lite utanför uppsatsens syfte men som ändå är intressanta 

att lyfta eftersom de är nära relaterade till uppsatsens huvudsakliga frågeställning. 

 

6.1 Hur bör åtgärder för att minska könsskillnaderna i arbetslösheten riktas 

givet resultatet? 
Samtliga variabler som inkluderats i uppsatsens modell förefaller påverka könsskillnaderna i 

arbetslösheten i Sveriges kommuner, om än i olika utsträckning. De variabler som inte är 

signifikanta (näringsgrenen Handel och variabeln Kvinnor i kommunfullmäktige) har p-

värden precis på gränsen till vad som räknas som signifikant och dessutom visar 

regressionerna med kvinnors och mäns arbetslöshet att båda variabler påverkar dessa utfall 

vilket borde innebära att även kvoten i viss mån påverkas. Eftersom tydliga könsskillnader i 

arbetslösheten existerar och arbetslöshet och uppsägningar i förlängningen kan leda till 

sjukdom och död innebär dessa könsskillnader ett stort jämställdhetsproblem. Beslutsfattare 

som vill arbeta för att minska könsskillnader i arbetslösheten kan alltså till viss del hämta 

stöd i denna uppsats resultat. 

 

Könssegregeringen på arbetsmarknaden i form av att män i huvudsak arbetar inom vissa 

näringsgrenar och kvinnor i huvudsak inom andra tycks ha en signifikant effekt på 

könsskillnaderna i arbetslösheten. Över lag ser män ut att i större utsträckning än kvinnor 

arbeta i konjunkturkänsliga branscher i den privata sektorn medan kvinnor i större 

utsträckning arbetar inom stabila yrken som inte påverkas särskilt mycket av fluktuationer i 

ekonomin. För att minska orättvisorna mellan könen som detta innebär, att män drabbas 

hårdare än kvinnor när ekonomiska kriser slår till mot arbetsmarknaden, bör satsningar göras 

för att båda könen ska finnas jämnt representerade inom alla näringsgrenar. Satsningarna kan 

till exempel bestå i att få fler män att söka sig till traditionellt kvinnliga utbildningar inom 

vård-, skola- och omsorgssektorn. Detta skulle ge stora fördelar av flera anledningar. Till att 

börja med borde män ha samma möjlighet att arbeta inom vård och omsorg som kvinnor har 

och barn i förskolan och skolan borde ha tillgång till både manliga och kvinnliga förebilder 

att identifiera sig med. Dessutom kommer det i framtiden att behövas mer personal inom 

vård- och omsorgssektorn på grund av de demografiska förändringar vi står inför i och med 

den åldrande befolkningen. I och med att samhället genomgår ett skifte från tillverkning och 
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industrier till tjänster och service skulle manliga inbrytningar på de traditionellt kvinnliga 

områdena till viss del kunna lösa problemen med männens högre arbetslöshet. 

 

Även vad gäller utbildning finns tydliga skillnader mellan män och kvinnor och enligt 

regressionsresultaten i föregående kapitel påverkar utbildningsnivån könsskillnaderna i 

arbetslösheten. Skillnaderna mellan män och kvinnor finns bland annat vad gäller 

prestationer och längd på utbildningen och detta kan få stora konsekvenser för det framtida 

arbetslivet. I SOU 2014:6 diskuteras effekterna av skillnaderna mellan pojkar och flickor i 

skolan och man menar att arbetsmarknaden fram till nu har varit strukturerad efter kön vad 

gäller lön, karriär och yrkesstratifiering, vilket gett signaler till pojkar om att det inte varit 

nödvändigt att prestera i skolan. Enligt utredarna står dock arbetsmarknaden inför stora 

förändringar, dels tror man att den förmodligen inte kommer att vara lika könssegregerad 

som tidigare och att män och kvinnor därför kommer att konkurrera om samma arbeten, och 

dels tror man att utbildning att kommer få en större betydelse. Krav på förmåga att uttrycka 

sig språkligt och att ta del av språklig information har ökat även i traditionellt manliga 

arbetssektorer de senaste åren. Skillnaderna mellan pojkar och flickors prestationer i skolan 

kommer alltså att börja märkas i arbetslivet. Fokus hos politiker och beslutsfattare bör därför 

ligga på att utjämna skillnaderna mellan könen i skolan så att en individs kön inte spelar roll 

för hur bra den presterar eller hur länge den studerar. Skolan måste även uppmuntra flickor 

och framförallt pojkar att göra könsöverskridande utbildningsval för att minska 

könssegregeringen på arbetsmarknaden.  

 

Att individers bakgrund påverkar arbetsmarknadsutfall har visats av tidigare forskning och 

även bekräftats av resultaten i förra kapitlet. Eftersom de även visade att utländsk bakgrund 

påverkar könsskillnaderna i arbetslösheten skulle politiska åtgärder även kunna öka 

jämställdheten. De politiska åtgärderna kan till exempel vara satsningar på att förbättra 

integrationen för nyanlända och att man måste arbeta för att diskrimineringen mot personer 

med utländsk bakgrund minskar.  

 

Angående kvinnor i kommunfullmäktige är det inte helt klart hur sambandet ser ut men enligt 

regressionsresultatet ökade kvoten och därmed könsskillnaderna av fler kvinnor i 

kommunfullmäktige men eftersom både mäns och kvinnors arbetslöshet (och därmed den 

totala) sjunker av en större andel kvinnor i kommunfullmäktige är fler kvinnor på 
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förtroendevalda poster ändå önskvärt. Att kvoten ökar beror på att minskningen inte är helt 

jämn mellan könen men att arbetslösheten totalt minskar är förmodligen ett mål som går före 

en helt jämn fördelning för de flesta politiker. Som nämndes i analysen är åtminstone en 

jämnare könsfördelning i förtroendevalda församlingar önskvärt, huruvida fler kvinnor alltid 

skulle vara bättre går inte att uttala sig om med det datamaterial som resultatet är baserat på. 

 

Hur politiker ska förhålla sig till att könsfördelningen hos befolkningen i kommunen visade 

sig påverka könsskillnaderna i arbetslösheten är inte helt uppenbart. Till att börja med är det 

naturligtvis inte önskvärt och kanske inte ens möjligt för politiker att påverka 

könsfördelningen i befolkningen men i och med att variabeln var signifikant borde det kunna 

vara ett tecken på att arbetsmarknaden är könssegregerad eftersom kön uppenbarligen 

påverkar vilka jobb en individ kan söka och få. Om män och kvinnor konkurrerat om samma 

jobb skulle denna variabel inte haft någon signifikant effekt. Även detta resultat pekar alltså 

på att könssegregeringen påverkar könsskillnaderna i arbetslösheten och att detta är ett 

problem man behöver komma till rätta med för att öka jämställdheten. 

 

Eftersom det av resultaten verkar osäkert hur investeringar påverkar ekonomin måste man 

vara försiktig kring att ge eventuella rekommendationer till beslutsfattare. Vad man kan säga 

är att investeringar förmodligen inte förvärrar situationen vad gäller både segregeringen på 

arbetsmarknaden eller arbetslösheten. Således kan man säga att de investeringsbeslut som 

hittills tagits i kommunerna inte kan klandras ur jämställdhetssynpunkt. Sedan är det givetvis 

så att de förslag till åtgärder som diskuteras i detta kapitel till del innebär investeringar i olika 

former vilket kan komma att ge utslag i framtiden. Det kan därför vara relevant att åter göra 

en liknande undersökning om ett antal år. 

 

Att diskutera allmän näringslivspolitik för att öka eller minska kommuners output ligger 

utanför ramarna för den här uppsatsen. Det är inte rimligt att diskutera segregation på 

arbetsmarknaden i relation till vad beslutsfattare kan och inte kan påverka när det gäller 

ekonomisk aktivitet.  

 

6.2 Arbetskraftsdeltagande och fördelar med fler år i datamaterialet 
Albanesi och Şahin (2013) visade att arbetskraftsdeltagandet bland män och kvinnor i USA 

påverkade könsskillnaderna i arbetslösheten men i och med att förändringen i 
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arbetskraftsdeltagandet i Sverige varit så pass liten under de åren denna studie omfattar (se 

appendix 2), har det valts bort som en förklarande variabel. Om data över arbetslöshet 

uppdelat på kön funnits tillgängligt för fler år skulle det dock vara intressant att se hur 

mycket arbetskraftsdeltagandet har påverkat könsskillnaderna i arbetslösheten.  

 

En annan aspekt av arbetskraftsdeltagande är att män idag både är sysselsatta och arbetslösa i 

större utsträckning än kvinnor. Om arbetsmarknaden varit helt jämställd och det inte fanns 

någon könssegregering skulle mäns högre arbetslöshet kunna förklaras av att det helt enkelt 

är fler män som söker jobb och att det därför blir en större andel. Nu vet vi dock att 

arbetsmarknaden är väldigt könsuppdelad och att män och kvinnor inte konkurrerar om 

samma jobb, vilket innebär att könsskillnaderna i arbetslöshet bör ha andra förklaringar än att 

det är fler män som söker jobb. Arbetskraftsdeltagandet skulle dock ändå kunna påverka i och 

med att ett ökat eller minskat arbetskraftsdeltagande borde påverka diskriminering. När 

kvinnornas sysselsättningsgrad ökade innebar det troligtvis att fler kvinnor började arbeta 

inom traditionellt manliga yrken. Och ju fler som gör det, desto mer borde fördomar och 

diskriminering mot kvinnor inom de yrkena minska vilket även innebär att män och kvinnor i 

större utsträckning börjar konkurrera med varandra.  

 

Att ha ett datamaterial som täckte fler år skulle även göra att variationen i 

arbetslöshetsnivåerna blev större vilket skulle vara önskvärt. Om data funnits tillgängligt för 

årtiondena innan 90-talskrisen skulle man även kunnat få med år där kvinnorna var arbetslösa 

i större utsträckning än män vilket hade varit väldigt intressant att studera, möjligen var det 

inte samma faktorer som spelade roll då som spelar roll nu. 

 

I och med att flera av variablerna var känsliga för uteslutandet av de sista fem åren av den 

studerade tidsperioden kan man konstatera att valet av tidsperiod påverkar resultatet och att 

en annan tidsperiod eventuellt hade visat att variablerna påverkar på andra sätt. Eftersom 

politiker trots allt måste förhålla sig till de senaste årens utveckling bör detta resultat ändå 

vara av intresse.  

 

6.3 Utländsk bakgrund 
En intressant aspekt som kopplar ihop den könssegregerade arbetsmarknaden med utländsk 

bakgrund är att de typiska kvinnoyrkena i större utsträckning är sociala yrken än de typiskt 



47 

 

manliga. Inom till exempel tillverkningsindustrier ställs inte speciellt stora krav på 

språkkunskaper medan det inom vård- och omsorgsyrken är väldigt centralt. Detta skulle 

alltså kunna vara en bidragande faktor till att kvinnor med utländsk bakgrund i större 

utsträckning är arbetslösa än män med utländsk bakgrund, även om det givetvis finns flera 

andra faktorer som påverkar. I förlängningen skulle detta dock kunna leda till att de kvinnor 

med utländsk bakgrund som lyckas få ett arbete lättare kommer in i samhället än vad männen 

gör som kan jobba på samma jobb i år utan att behöva förbättra sitt språk. Vidare kan man 

också fundera kring huruvida de könssegregerade normer som finns på den svenska 

arbetsmarknaden får samma konsekvenser för personer med svensk bakgrund som för 

personer med utländsk bakgrund.  

 

6.4 Andra jämställdhetsproblem 
I denna uppsats har endast könsskillnader i arbetslöshet studerats. Det finns naturligtvis även 

stora jämställdhetsproblem vad gäller de som står utanför arbetsmarknaden och bland de som 

är sysselsatta (i form av löner och karriärmöjligheter). Dessa är förmodligen ännu större än de 

som finns i arbetslösheten och framförallt är troligtvis alla tre arbetsmarknadsutfall 

interrelaterade och svåra att skilja från varandra, vilket även kort diskuterades i avsnitt 1.4 

”Avgränsningar”. När politiker ska fatta beslut bör naturligtvis de åtgärder som får störst och 

bäst effekt prioriteras men trots att problemen möjligen är större bland de som är sysselsatta 

eller står utanför arbetsmarknaden är det ändå viktigt att förstå hur strukturerna ser ut på alla 

delar av arbetsmarknaden och just arbetslösheten har dessutom varit ett väldigt prioriterat 

område inom politiken de senaste åren.  

 

En annan jämställdhetsaspekt vad gäller könsskillnaderna i arbetslösheten men som inte 

berörts i denna uppsats är att även om kvinnor är arbetslösa i mindre utsträckning än män 

behöver det för den skull inte betyda att kvinnor har det bättre ekonomiskt sett. I SOU 2014:6 

framhölls deltidsarbetet som en av de faktorer som låg bakom könsskillnaderna i 

arbetslösheten men på grund av brist på data över deltidsarbete på kommunal nivå kunde det 

inte beaktas i uppsatsen modeller. Om så skulle vara fallet (att deltidsarbetet är en förklarande 

faktor) skulle det innebära att en mindre andel kvinnor förvisso är arbetslösa men att de å 

andra sidan arbetar deltid i större utsträckning vilket förstås påverkar inkomst och pension. 

En lägre nivå på arbetslösheten behöver alltså nödvändigtvis inte innebära bättre utfall på 

andra områden i livet. 
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7 SLUTSATS  
Arbetslösheten i Sverige har varit ovanlig hög de senaste två decennierna och skillnaderna 

mellan män och kvinnor tydliga. Eftersom arbetslöshet är kostsamt och jämställdhet något 

eftersträvansvärt har denna uppsats utrett vad dessa skillnader beror på. Resultatet visar att 

den könssegregerade arbetsmarknaden, kvinnor och mäns skilda utbildningsutfall, andelen 

med utländsk bakgrund i varje kommun och andelen kvinnor i kommunfullmäktige påverkar 

könsskillnader i arbetslöshet. Andelen kvinnor, storleken på kommunens investeringar och 

länets BRP påverkar också könsskillnaderna men fungerar snarare som indikatorer på 

problem än som orsaker till skillnaderna. Baserat på detta resultat bör beslutsfattare arbeta för 

att könssegregeringen på arbetsmarknaden ska minska, till exempel genom att få fler män att 

göra inbrytningar på traditionellt kvinnliga områden, och för att skillnaderna mellan pojkar 

och flickor i skolan minskas. Dessutom bör integreringen av nyanlända förbättras och 

könssammansättningen i förtroendevalda församlingar blir jämnare. Åtgärder som dessa 

skulle alltså kunna minska arbetslösheten samtidigt som jämställdheten ökar.  
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APPENDIX 1 
 
Figur 2. Relativt arbetskraftstal, uppdelat på kön, Sverige, åren 1996-2012. 
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APPENDIX 2 
 

Förändringarna som genomfördes i och med införandet av SNI 2002 var inte särskilt 

omfattande utan bestod till största delen av omgrupperingar inom respektive näringsgren5 

(SCB, 2003). Eftersom förändringarna i huvudsak påverkade innehållet inom respektive 

näringsgren och inga nya näringsgrensindelningar gjordes påverkades uppsatsens 

datamaterial inte av detta i någon vidare utsträckning. Enda aktiviteten som bytte 

näringsgrenstillhörighet var ”Barnomsorg” som delades upp på ”Utbildning” och ”Övrig vård 

och omsorg”. Eftersom undersökningen utgår från den grövsta indelningen har det ingen 

betydelse hur olika aktiviteter sorteras under respektive näringsgren. I grafen nedan (figur 2) 

kan man se att framförallt ”Forskning m.m.” och ”Enheten för hälso- och sjukvård m.m.” 

ökat respektive minskat kraftigt mellan åren 2001 och 2002 men däremot har ingen av de 

olika näringsgrenarna påverkats nämnvärt mellan år 2002 och 2003 när den nya indelningen 

infördes. Anledningen till förändringarna mellan åren 2001 och 2002 bör alltså inte bero på 

förändringar i insamlingen av data utan snarare på att faktiska förändringar skett inom de två 

näringsgrenarna. Vi bedömer därför att ingen hänsyn behöver tas till införandet av SNI 2002.  

 
Figur 3. Utvalda näringsgrenars andelar, 1996-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Förändringarna var till exempel att inom näringsgrenen ”Tillverkning” slogs tillverkning av icke-sömlösa och 
sömlösa stålrör ihop och inom näringsgrenen ”El-, gas-, värme- och vattenförsörjning” delades 
vattenförsörjning upp på Grundvattenförsörjning och Ytvattenförsörjning. 



54 

 

Förändringarna som genomfördes i och med införandet av SNI 2007 var däremot av en mer 

omfattande karaktär (SCB, 2007). Dels slogs aktiviteter ihop och delades upp inom sina 

ursprungliga näringsgrenar men flera grupper av aktiviteter bytte dessutom plats mellan olika 

näringsgrenar och helt nya näringsgrenar tillkom. Till exempel har ”Reparation av 

hushållsartiklar och personliga artiklar” bytt näringsgrenstillhörighet från ”Handel och 

reparation av motorfordon och motorcyklar” till ”Annan serviceverksamhet” och 

näringsgrenen ”Information och kommunikation” har tillkommit. Eftersom dessa 

förändringar påverkar datamaterialet på den nivå undersökningen bygger på behöver hänsyn 

tas till detta. Efter en noggrann genomgång av förändringarna i innehållet i respektive 

näringsgren konstaterades att merparten av omgrupperingarna varit relativt små och att dessa 

inte borde påverka analysen i någon större utsträckning. Eftersom förändringarna skett 

samtidigt i samtliga kommuner skulle dessa förändringar enbart påverka resultatet om en 

kommun till exempel har väldigt många företag som sysslar med reparationer av 

hushållsartiklar och personliga artiklar medan en annan kommun har väldigt få. I fall som 

dessa skulle resultatet kunna bli missvisande. Risken för fall som dessa bedöms som relativt 

små men för att ändå säkerställa att resultaten blir korrekta görs även en känslighetsanalys 

där data för åren efter införandet av SNI 2007 utesluts (se tabell 6). Den förändring som 

däremot är svår att bortse ifrån är införandet av näringsgrenen ”Information och 

kommunikation”. Aktiviteterna som ingår i denna näringsgren låg tidigare under fyra andra 

näringsgrenar och totalt har denna näringsgren i genomsnitt utgjort 4 procent mellan åren 

2008 och 2012. Om”Information och kommunikation” skulle läggas ihop med någon av de 

näringsgrenar som den tidigare bestod av skulle den alltså överskattas mer än vad 

underskattningen blir om den helt enkelt utesluts och därför har den uteslutits. För att testa 

om detta haft någon påverkan på resultatet läggs den även till under den näringsgren där den 

till största delen hörde hemma innan den nya indelningen infördes och där den blivit placerad 

enligt SCB (vilket är under ”Transport, magasinering och kommunikation” (SCB 2007)) för 

att se om detta förändrar resultatet (se appendix 4). I övrigt har näringsgrensindelningen 

enligt SNI 2007 anpassats efter SNI 2002 eftersom SNI 2002 hade färre indelningar och flera 

av de nya indelningarna enkelt kunde slås ihop för att överensstämma med de gamla. I 

tabellen nedan (tabell 2) visas hur näringsgrensindelningarna enligt SNI 2007 har slagits 

samman för att överensstämma med de elva indelningar som SCB delat in statistiken i enligt 

SNI 2002. Från grafen ovan (figur 2) kan man se att åtminstone ”Handel m.m.”, 

”Kreditinstitut m.m.” och ”Forskning m.m.” ser ut att ha påverkats av införandet av SNI 2007 
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men att påverkan varit relativt liten. Som nämnts ovan görs en känslighetsanalys för att testa 

om dessa förändringar påverkar vårt resultat.     

 

Tabell 7. Överensstämmelse mellan SNI2002 och SNI2007. 

 

Källa: SCB, egen bearbetning. 

 

Ytterligare ett problem med statistiken över näringsgrenarna är att befolkningen 

nödvändigtvis inte bor och arbetar i samma kommun. Av den anledningen finns statistiken 

uppdelad på natt- respektive dagbefolkning där nattbefolkning avser de som bor i kommunen 

oavsett vilken kommun de arbetar i medan dagbefolkning avser de som arbetar i kommunen 

oavsett vilken kommun de bor i. Eftersom det denna uppsats undersöker är hur förändringar i 

varje kommuns näringsgrenars storlekar påverkar arbetslösheten i respektive kommunen är 

ingen av dessa uppdelningar optimal. Antingen överskattas eller underskattas 

näringsgrenarnas effekt. Eftersom arbetslöshetsstatistiken avser de som bor i kommunen har 

statistiken över nattbefolkningen valts. Problemet med detta kan till exempel bli att påverkan 

på arbetslösheten av en stor ökning i en specifik näringsgren i kommun A inte blir lika stor 

som den egentligen är för att en stor del av de som arbetar inom näringen är individer som 

pendlar in till kommun A från kommun B. Effekten delas då upp på kommun A och kommun 

B och i kommun B kommer en förändring i arbetslösheten till synes inte ha någon förklaring 

eftersom ökningen i näringsgrenen i kommun A inte märks i statistiken över kommun B. För 

SNI 2002 SNI 2007
Vår 

benämning
Jordbruk, jakt, skogsbruk Jordbruk, skogsbruk och fiske
Fiske
Utvinning av mineral Utvinning av mineral
Tillverkning Tillverkning
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning (inkl avfallshantering) Försörjning av el, gas, värme och kyla

Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering
4 Byggverksamhet Byggverksamhet Bygg

Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och 
personliga artiklar 

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

Transport, magasinering och kommunikation Transport och magasinering
Hotell- och restaurangverksamhet Hotell- och restaurangverksamhet
Andra samhälleliga och personliga tjänster (exkl avfallshantering) Kultur, nöjde och fritid
Hushållens verksamhet Annan serviceverksamhet

Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för 
eget bruk
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

Finansiell verksamhet Finans- och försäkringsverksamhet
Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster (exkl forskning och 
utveckling)

Fastighetsverksamhet

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
Verksamehet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

9 Utbildning (inkl forskning och utveckling) Utbildning Utbildning
10 Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet Vård och omsorg; sociala tjänster Vård
11 Näringsgren okänd Okänd verksamhet Okänd

- Informations- och kommunikationsverksamhet

1

2

3

5

6

7

8

Jordbruk

Tillverkning

Miljö

Handel

Tjänster

Finans

Offentlig 
förvaltning
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att kontrollera för att detta inte driver vårt resultat görs en regression där de kommuner som 

har mest in- och utpendling utesluts (se appendix 4).  

Till sist har en förändring i klassificeringen av förvärvsarbetande ägt rum vilket även det 

påverkar datamaterialet. Från och med 2011ökade antalet som klassificerades som 

förvärvsarbetande bland de som är 65 år och äldre, och den övre åldersgränsen sänktes från 

84 till 74 år. Åldersstrukturen kan naturligtvis skilja sig mellan olika kommuner vilket skulle 

innebära att dessa förändringar får olika effekt i olika kommuner. Denna grupp 

förvärvsarbetande antas dock vara så pass liten att påverkan på de totala näringsgrenstalen 

bör vara marginell. Ingen hänsyn har därför tagits till detta.  
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APPENDIX 3 
 

Tabell 8. Testresultat - Hausmantest. 

 

 
Tabell 9. Testresultat - F-test. 

 
 

Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 
Cross-section random 409.470366 16 0.0000

Correlated Random Effects - Hausman Test

Test Summary

Equation: Untitled
Test cross-section and period fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 
Cross-section F 16.859439 -286,4556 0.0000
Cross-section Chi-square 3519.262925 286 0.0000
Period F 55.838303 -16,4556 0.0000
Period Chi-square 872.931259 16 0.0000
Cross-Section/Period F 19.570073 -302,4556 0.0000
Cross-Section/Period Chi-square 4054.548939 302 0.0000

Redundant Fixed Effects Tests
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APPENDIX 4 
Tabell 10. Övriga känslighetsanalyser. 

 

Variabel

C

BYGG

ENERGI

FINANS

HANDEL

JORDBR

TILLV

TJANST

UTB

VARD

GYM

EFTERGYM

UTL_BAKGR

KV_KOMFULL

KVINNOR

INV

BRP

Antal observationer

0.521*** 0.667***

-5.171 -5.178

Med infokom Utan största pendlarna

2.721 2.790

0.857*** 0.990***

-2.721 -3.207

0.495*** 0.591***

-5.905 -5.863

0.420*** 0.525

-5.662 -5.623

0.416*** 0.518***

-1.109 -0.635

0.374*** 0.453***

-1.820 -1.871

0.529*** 0.628***

-3.016 -2.790

0.489** 0.617**

1.759 1.937

0.563*** 0.674***

1.109 1.320

0.364** 0.485***

-1.025 -1.159

0.411*** 0.484***

-0.891 -1.623

0.297

0.087 0.119

0.246*** 0.382***

-0.455 -0.130

Regressioner med KVOT som beroendevariabel

0.171*** 0.245***

0.001* 0.002*

-0.808 -0.926

0.714** 0.837**

-0.002 -0.003

0.055 0.066*

1.687 1.879

0.198**

Källor: Datamaterialet bygger på statistik från Arbetsförmedlingen, SCB och KOLADA. 
Not I: Paneldataestimation med cross section och period fixed effects. Standardavvikelser under 
respektive koefficient.    
Not II: Bland näringsgrenarna är Offentlig förvaltning referensgrupp och bland 
utbildningsnivåerna är Förgymnasial utbildning referensgrupp. 

* signifikans på 10 % -nivå, ** signifikans på 5 % -nivå, *** signifikans på 1 % -nivå.

4875 3652

Not III: I kolumn 1 har näringsgrenen "Information och kommunikation" inkluderats i gruppen 
"Handel". I kolumn 2 har de kommuner med högst in- och utpendling (72 st, 25%) exkluderats.


