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Sammanfattning 
Denna uppsats har undersökt kommunal arbetslöshet i 22 kommuner, vilka är geografiskt 

anslutande till Sveriges tre storstadsområden – Stockholm, Göteborg och Malmö. Uppsatsen 

har ämnat undersöka huruvida det föreligger signifikanta orsakssamband som påverkar 

kommunal arbetslöshet. Uppsatsen har även avsett undersöka om det finns tydliga skillnader i 

faktorer som påverkar arbetslöshetsnivån i de undersökta regionerna, samt förorts- och 

storstadskommuner emellan. För att besvara syftet har det i studien genomförts en 

regressionsanalys med paneldata för de undersökta kommunerna mellan åren 1996-2014. 

Förklaringsvariablerna, vilka ämnar förklara kommunal arbetslöshetsnivå, har varit 

kommunal inkomstskattenivå, medelårsinkomst, andel med minst tre års eftergymnasial 

utbildning, befolkningstäthet och andel utrikesfödda. 

Resultaten påvisar positiva samband för variablerna kommunal inkomstskattenivå, 

medelårsinkomst, befolkningstäthet och utrikesfödda, vilket innebär att när dessa faktorer 

förändras påverkas även kommunal arbetslöshetsnivå i motsvarande riktning. Den enskilda 

förklaringsvariabel som har ett negativt samband med arbetslöshet är andel med 

eftergymnasial utbildning, vilket innebär att när denna faktor förändras påverkas kommunal 

arbetslöshet i motsatt riktning. Resultaten visar skillnader i kommunal inkomstskattenivås 

påverkan på arbetslöshet storstads- och förortskommuner emellan, då storstadskommuner 

visar ett starkare sådant samband. Inga övriga skillnader i variablernas påverkan på 

arbetslöshet kan tydligt urskiljas ur resultaten. Den tydligaste skillnaden regionerna emellan 

är sambandet mellan utrikesfödda och arbetslöshet, vilket är positivt för Stockholmsregionen, 

men negativt för Malmö- och Göteborgsregionerna. Resultaten påvisar också skillnader i hur 

starkt variablerna kommunal inkomstskattenivå och andel med eftergymnasial utbildning 

påverkar arbetslösheten. Sambandet mellan kommunal inkomstskattenivå och arbetslöshet är 

starkast i Göteborgsområdet, i förhållande till övriga undersökta områden, och variabeln 

eftergymnasial utbildning har starkast påverkan på arbetslöshetsnivån i Malmöområdet, i 

relation till övriga två områden. 

 

Nyckelord: Kommunal arbetslöshet, Kommunal inkomstskattenivå, Utrikesfödd, 

Storstadskommun, Förortskommun, Stockholm, Göteborg, Malmö  



 

Abstract 
This thesis has examined the unemployment rate in 22 municipalities that are geographically 

connected to the metropolitan areas of Stockholm, Gothenburg and Malmö. The aim has been 

to examine whether there are distinct differences in factors that effect the municipal 

unemployment rate. The thesis has also aimed to investigate distinct differences in municipal 

unemployment rate in suburban and metropolitan municipalities. A regression analysis of 

panel data between the years 1996-2014 has been estimated and the explanatory variables are 

level of municipal income tax, average annual income, proportion of individuals with a higher 

educational level of three years or more, population density and proportion of foreign born.  

 

The results indicate positive relationships between the variables municipal income tax, 

average annual income, population density and foreign born, which means that whenever 

these factors alter – the municipal unemployment rate does so as well. The sole explanatory 

variable with a negative relationship to municipal unemployment rate is education, which 

means that if the level of education changes, the unemployment rate alters in the opposit 

direction. The results also indicate differences in how strongly the municipal income tax 

effect the unemployment rate in suburban and metropolitan municipalities, since metropolitan 

municipalities indicate a stronger relationship between this variable and the unemployment 

rate. Moreover, there are no clear differences in the variables’ effect on the municipal 

unemployment rate. The most distinct disparity between the three regions is the relationship 

between the proportion of foreign born and municipal unemployment rate, which solely is 

positive for the region of Stockholm and negative for the regions of Malmö and Gothenburg. 

The results also indicate differences in how strongly the variables of municipal income tax 

and level of education affect the unemployment rate. The relationship between municipal 

income tax and unemployment rate is most powerful in the region of Gothenburg, in 

comparison to the other two regions, and the variable of level of education effect the region of 

Malmö the most. 

 

 

 

Keywords: Municipal unemployment rate, Municipal income tax, Foreign born, Metropolitan 

municipality, Suburban municipality, Stockholm, Gothenburg, Malmö  



 

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare, Inger Asp och Jan Lindvall, för deras 

tillgänglighet och engagemang under denna process. Att samla in paneldata som sträcker sig 

under 19 års tid har vid flera tidpunkter varit en utmaning och det har därför varit värdefullt 

med Ingers expertis inom ekonometrins värld. Jans perspektiv och kommentarer har varit 

värdefulla för att få en större förståelse för olika modeller och ekonomiska samband. Vi 

hoppas vidare att läsaren finner denna studie intressant och lärorik!  
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1. Introduktion 
I skrivande stund befinner sig Sveriges arbetslöshet på en nivå av 7.7 procent, men kommuner 

emellan kan den siffran skilja sig åt väsentligt (Nannesson, 2016a).1 Kommunala 

arbetslöshetsnivåer har förändrats över tid – vissa har minskat och vissa har ökat 

(Arbetsförmedlingen, 2016a). Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det av intresse att 

undersöka vilka faktorer som påverkar dessa förändringar, för att på så vis få en större 

förståelse för varför arbetslöshet varierar. Genom att ha kunskap om vad som påverkar 

kommunal arbetslöshet ökar också möjligheten för beslutsfattare att kunna minska den.  

 

Sambandet mellan arbetslöshet och dess förklaringsfaktorer är ett väl omdiskuterat ämne 

inom nationalekonomin. En faktor som länge har varit med i den ekonomiska 

samhällsdebatten om vad som påverkar arbetslöshet är skattenivån (se t.ex. Holmlund & 

Kolm, 1998 och Hansson, 2006).  Eftersom Sverige styrs på både central och kommunal nivå 

finns det anledning att undersöka detta ur ett decentraliserat perspektiv. I regeringsformen står 

det skrivet att ”Kommunerna får ta ut skatt för skötsel av sina angelägenheter” och det är 

följaktligen upp till varje kommun att följa lagen och besluta om vilken nivå av inkomstskatt 

som skall krävas av skattebetalningsskyldiga invånare (Sveriges Rikes Lag, 2015). Andra 

faktorer som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan antas påverka arbetslösheten är  

utbildningsnivå, medelårsinkomst och andel utrikesfödda. Faktorerna skiljer sig kraftigt åt 

kommuner emellan och det är därför av intresse att granska dem över tid, då det möjliggörs 

att urskilja ett eventuellt samband mellan dessa och arbetslöshet (Statistiska centralbyrån, 

2016).  

 

I denna uppsats undersöks kommuner i storstadsområden, där tillgång till arbetstillfällen kan 

betraktas relativt konstant, vilket tydliggör övriga faktorers påverkan. Om de undersökta 

regionerna istället är kommuner närliggande både stor- och småstadsområden skulle 

tillgången till arbetstillfällen skilja sig kraftigare åt kommunerna emellan. Om exempelvis 

Stockholmsregionen jämförs med en liten region med få arbetstillfällen hade detta kunnat 

påverka det ekonometriska resultatet och ge ett missvisande sådant. Genom att endast studera 

kommuner i Sveriges tre största och mest produktiva områden, det vill säga Stockholms-, 

Göteborgs- och Malmöområdena, bortses därmed denna risk (Statistiska centralbyrån, 2015).  

                                                
1 Arbetslöshet har i uppsatsen definierats som öppet arbetslösa och arbetssökande individer som ingår i 
arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. 
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Figur 1 – Arbetslöshet 2014 

Procentuell arbetslöshetsnivå i de undersökta kommunerna under år 2014.  (Egen bearbetning. Källa: 

Arbetsförmedlingen, 2016) 

 

För att tydliggöra hur kommunal arbetslöshet kan skilja sig åt mellan kommuner presenteras 

ovan figur 1, som illustrerar arbetslösheten i de utvalda kommunerna år 2014. Malmö var 

kommunen med högst arbetslöshet med cirka 10.48 procent, medan Ekerö kommun hade lägst 

nivå med cirka 2.42 procent. Detta visar en bred nivåspridning kommunerna emellan, men 

varför finns denna skillnad i kommunal arbetslöshet?  

 

1.1 Problemformulering 
Vad är det egentligen som gör att arbetslöshetsnivån skiljer sig åt mellan kommuner i 

Sverige? Vad finns det för samband mellan olika faktorer och arbetslöshet? Det är, ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv, intressant att undersöka utvecklingen av kommunal 

arbetslöshet under 19 års tid och hur förändringar skiljer sig åt mellan kommuner i Sveriges 

tre största storstadsområden, trots flertalet likheter kommunerna emellan. I de undersökta 

områdena är tillgången av arbetstillfällen relativt likvärdig, men ändå kan arbetslösheten 

skilja sig kraftigt åt. Påverkar olika faktorer arbetslösheten mer i vissa kommuner än i andra?  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka bakomliggande faktorer som förklarar kommunal 

arbetslöshet i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionerna. Förekommer signifikanta 

orsakssamband som påverkar kommunal arbetslöshet? Föreligger distinkta skillnader i 

faktorers påverkan på kommunal arbetslöshet mellan de undersökta regionerna, samt i 

storstad-, respektive förortskommuner? 

 

1.3 Avgränsning 
Denna uppsats avgränsas genom att granska kommuner i Sveriges tre största 

storstadsområden, vilka är kommuner geografiskt direkt angränsande till kommunerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö – inklusive dessa tre (Statistiska centralbyrån, 2010). 

Genom att välja kommuner i de tre största storstadsområdena kan tillgången av arbetstillfällen 

betraktas relativt konstant och därmed blir eventuella samband mellan övriga faktorer 

tydligare att urskilja.  

 

Den tidsperiod som granskas är mellan åren 1996-2014, då det finns en stor mängd 

tillgängligt datamaterial för denna period. Anledningen att åren 2015-2016 inte inkluderas är 

att 2016 inte är avslutat och viss data för 2015 ännu inte finns tillgänglig, då variabler såsom 

medelårsinkomst för 2015 baseras på deklarationsuppgifter som, när denna uppsats skrevs, 

ännu inte var insamlade. 

 

1.4 Data 
I uppsatsen har sekundärdata använts, vilken har hämtats från Arbetsförmedlingen och 

Statistiska centralbyrån. Statistiska Centralbyrån är uppsatsens enskilt största 

informationskälla. Observationerna sträcker sig över tid för respektive kommun, vilket 

innebär att uppsatsen behandlar paneldata.  

 

1.5 Disposition 
Denna uppsats inleds genom att förklara varför detta ämne är av intresse att undersöka, samt 

dess syfte. I andra kapitlet beskrivs flertalet teorier och tidigare forskning, vilka är relevanta 

för att besvara syftet. Tredje kapitlet innehåller definitioner och motiveringar av inkluderade 

förklaringsvariabler, samt beskrivning av de ekonometriska modeller som har använts. I det 
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fjärde kapitlet presenteras ekonometriska resultat i figurer och tabeller för att på ett tydligt sätt 

redogöra för resultaten. I det femte kapitlet analyseras och diskuterats resultaten genom 

kopplingar till bakomliggande teoretiskt ramverk, samt ett avsnitt för vidare diskussion. Det 

sjätte, och avslutande, kapitlet innehåller uppsatsens slutsatser, vilka ämnar besvara syftet. 
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2. Orsaker till arbetslöshet 
För att undersöka vilka faktorer som påverkar kommunal arbetslösheten sammanställs teorier 

och tidigare forskning. Detta för att skapa ett grundläggande teoretiskt ramverk som sedan är 

till grund för besvarande av syftet.  

 

2.1 Inkomstskattenivå 
För att studera samband mellan arbetslöshet och skatteförändringar inleds detta avsnitt med 

att klargöra hur arbetslöshet kan uppstå.  

 

Figur 2 – Hur arbetslöshet kan uppstå 

 
(Egen bearbetning efter figur 4 i Hansson, 2006) 

 

I figur 2 illustreras arbetsmarknadens jämnvikt då fullständig konkurrens råder, punkt a, samt 

jämnvikt på marknaden där arbetstagarorganisationer verkar, vilket illustreras av punkt b. Den 

horisontella axeln illustrerar sysselsättningsnivån och skillnaden mellan punkt a och b 

illustrerar arbetslöshetsnivån då arbetstagarorganisationer verkar på arbetsmarknaden. 
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Arbetskraftskurvan (AK) motsvarar antalet personer i arbetskraft och antas här vara konstant.2 

Efterfrågekurvan motsvarar den mängd arbetskraft som efterfrågas vid en given reallön efter 

skatt. En lägre reallön gör det mer attraktivt att anställa arbetskraft, eftersom 

personalkostnaderna då sjunker. Notera att reallönen motsvarar reallön efter skatt. (Hansson, 

2006) 

 

Där AK- och efterfrågekurvan skär varandra i figur 2 motsvarar, som tidigare nämnt, 

jämnvikt på arbetsmarknaden då fullständig konkurrens råder (Hansson, 2006). Detta på 

grund av att lönerna,  vid fullständig konkurrens, bestäms utefter utbud och efterfrågan av 

arbetskraft – vilket illustreras av punkt a. I detta läge råder ingen arbetslöshet till följd av 

lägre reallön.3 Det råder emellertid inte perfekt konkurrens på den svenska arbetsmarknaden 

eftersom löneförhandlingar ofta sker genom fackförbund. Lönesättningskurvan (lönekurvan) 

motsvarar fackföreningars beteende vid löneförhandlingar - dock motsvarar den ej AK-

kurvan. Detta eftersom fackförbund kollektiv löneförhandlar och då har en form av 

monopolmakt i löneförhandlingar, vilket gör att de kan förhandla upp en högre lön än vad 

varje enskild individ kan göra (Fregert & Jonung, 2010). Jämnvikt på arbetsmarknaden där 

fackförbund verkar illustreras, som tidigare nämnt, av punkt b. Skillnaden mellan 

sysselsättningsnivån i punkt a och b illustrerar arbetslöshetsnivån, det vill säga skillnaden 

mellan antalet i arbetskraft och den arbetskraft som efterfrågas till den rådande reallönen. Hur 

påverkar då en skatt på arbete arbetsmarknaden där fackförbund kollektivt löneförhandlar?  

 

                                                
2 AK-kurvan kan även antas ha en positiv lutning relativt reallön och sysselsättning, eftersom en högre reallön 
gör det mer attraktivt att jobba. AK-kurvan antas här vara konstant för att förenkla illustrationen av 
skatteförändringars påverkan på arbetsmarknaden.  
3 I praktiken kan det även finnas friktionsarbetslöshet när det råder fullständig konkurrens på arbetsmarknaden. 
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Figur 3 - Effekten av en skattesänkning på arbetslöshet & reallön, kort sikt 

 
(Egen bearbetning efter figur 6 i Hansson, 2006) 

 

Enligt Hansson (2006) samt Holmlund och Kolm (1998) kan en lägre inkomstskatt illustreras 

genom att efterfrågekurvan skiftar utåt, vilket presenteras i figur 3.4 Ursprunglig efterfrågan 

illustrerar i det här fallet efterfrågan av arbetskraft, givet den ursprungliga skattenivån. 

Skattesänkningen leder på kort sikt till att arbetslösheten minskar från punkt a till punkt b och 

reallönen ökar från W0 till W1, vilket illustreras i figuren ovan. På lång sikt finns emellertid 

anledning att anta att löneanspråken ökar i och med den högre sysselsättningsnivån, vilket 

illustreras i figur 4 av ett skift inåt av lönekurvan.  

 

                                                
4 Detta eftersom arbetsgivare har råd att betala en högre reallön efter skatt vid en skattesänkning och därmed 
efterfrågas mer arbetskraft vid en given reallön än tidigare.  
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Figur 4 - Effekten av en skattesänkning på arbetslöshet & reallön, lång sikt 

 
(Egen bearbetning efter figur 6 i Hansson, 2006) 
 

Lönekurvan skiftar inåt med anledning av att fackförbund kan löneförhandla hårdare då 

sysselsättningsnivån ökar. På lång sikt kan det därmed antas att en nationell skattesänkning 

inte har någon effekt på arbetslöshetsnivån, utan att den endast leder till att reallönen ökar 

från W1 till W2 och arbetslösheten återgår till ursprungsnivån, punkt a. (Hansson, 2006) 

 

Flertalet nationalekonomer, däribland Holmlund och Kolm (1998) samt Lundgren med flera 

(2005), har dragit slutsatsen att nationella skattesänkningar inte leder till stora 

sysselsättningseffekter. Dock argumenterar Hansson (2006) att sysselsättningseffekterna beror 

på hur stor del av skattesänkningen som tilldelas arbetstagare i form av högre löner – det vill 

säga hur stor del som övervältras på arbetstagarna. Hansson menar att om skattesänkningen 

fullständigt övervältras på arbetstagarna innebär detta att hela skattesänkningen tilldelas dessa 

i form av högre löner. Följaktligen påverkas inte sysselsättningsnivån, men om en del av 



 9 

skattesänkningen istället övervältras på arbetsgivarna i form av lägre lönekostnader kan 

skattesänkningen leda till ökad sysselsättning.5  
 

Frågan angående huruvida skattepolitik påverkar arbetslöshet är ett diskuterat område inom 

nationalekonomin och många svenska nationalekonomer anser att sänkta inkomstskatter inte 

påverkar sysselsättningsnivån på lång sikt (Hansson, 2006). Detta överensstämmer med 

tidigare nämnd teori om skatteförändringseffekter på arbetslöshet. Holmlund och Kolm 

(1998) har sammanställt och analyserat tidigare studier, vilka i största utsträckning har använt 

sig av tidsseriedata för enskilda länder, angående sambandet mellan skattenivåer och 

arbetslöshet. En av Holmlund och Kolms slutsatser är att ländernas löneförhandlingssystem, 

till största del, bestämmer hur mycket skatteförändringar påverkar arbetslöshetsnivån 

eftersom systemen kan resultera i att skattesänkningar ”äts upp” av löneförhandlingar. I 

Sverige var hela 70 procent av alla arbetstagare medlemmar i ett fackförbund år 2010, vilket i 

relation till andra länder anses vara en hög andel och Sverige kan därmed anses ha ett starkt 

löneförhandlingssystem (Fregert & Jonung, 2010). Holmlund och Kolm kommer även fram 

till att så länge levnadsstandarden för arbetslösa, i förhållande till sysselsatta, inte förändras är 

den långsiktiga effekten på sysselsättningen försumbar. 

 

Hansson (2006) konstaterar att nya studier entydigt påvisar att skatter påverkar arbetslösheten. 

Hon når även slutsatsen att antagandet om hur skattesänkningar totalt övervältras på 

arbetstagare i form av högre löner genom löneförhandlingar i samhället är missvisande.  Detta 

beror på att arbetslösheten i dagens samhälle befinner sig på en högre nivå än tidigare, att 

arbetsutbudet är mer priskänsligt samt att efterfrågan på arbetskraft sannolikt är mer 

priskänsligt på grund av globaliseringen. Att den sänkta skatten inte helt tilldelas arbetstagare 

anser även Hamilton (1998) i en replik på Holmlund och Kolms tidigare nämnda artikel. 

Hamilton menar att denna artikel utgår från en förenklad modell, där skattesänkningen totalt 

och omedelbart övervältras på löner och vinster. Vidare menar Hamilton att det inte går att 

analysera den svenska arbetsmarknaden utefter endast denna teori, då Sverige är en liten 

öppen ekonomi.  

 

Notera att i denna uppsats analyseras endast kommunala skatteförändringar. Fackliga 

löneförhandlingar sker i största utsträckning på nationell nivå och det kan därmed antas att 
                                                
5 Hur stor del av skattesänkningen som övervältras på arbetstagare, respektive arbetsgivare, beror på utbuds- och 
efterfrågeelasticitet, hur löneförhandlingar går till, samt hur skattesänkningen påverkar incitament för att arbeta i 
förhållande till att vara ledig.  
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kommunala skatteförändringar, till skillnad från nationella, inte har lika stor påverkan på 

fackförbunds löneförhandlingsmakt.  

 

2.2 Arbete vs Fritid 
Ökade skatter skapar ofta ineffektivitet på olika marknader, eftersom skattekilen i valet 

mellan fritid och arbete ökar. Detta innebär att det blir mindre lönsamt för en individ att 

arbeta, då en lägre nettolön innebär att nyttan av fritid ökar i förhållande till arbete (Sonesson, 

2011). Enligt statens långtidsutredning 2011 kommer individer med inkomst från annat än 

förvärvsarbete och de som har tillräckligt hög värdering av fritid inte att arbeta 

överhuvudtaget, eftersom det för dem inte är tillräckligt lönsamt att arbeta. Eftersom 

inkomstskatt, i relativt hög grad, påverkar individers preferenser i valet mellan arbete och 

fritid kan en ökning av inkomstskatten leda till att människor väljer att inte arbeta. Andra 

faktorer, såsom socialförsäkringssystem och omfördelning av ekonomiska resurser via 

skattesystem, påverkar individers val mellan arbete och fritid. Långtidsutredningen 

konstaterar att större delen av forskningen påvisar att högre skatter leder till färre 

arbetstimmar, då individers värdering av arbete minskar. (SOU 2011:11) 

 

Även Perloff (2009) förklarar hur individer väljer mellan arbete och fritid och hur dessa 

värderar nyttan av arbete mindre vid höga skatter, vilket torde innebära att 

sysselsättningsgraden minskar när inkomstskatten ökar. En individs preferenser i valet mellan 

arbete och fritid illustreras av figur 5. Y-axeln i översta grafen visar antalet varor individen 

kan anskaffa för hela lönen och på X-axeln illustreras individens totala fritidsutbud, givet 

tidsrestriktionen på 24 timmar. I den undre grafen illustreras valet av antal fritidstimmar, 

relativt lönen. Individen värderar vid lönen W1 fritid högt i relation till arbete, vilket 

illustreras av I1, och därmed väljer individen fler fritids- än arbetstimmar. Vid en löneökning 

från W1 till W2 förskjuts dock individens preferenskurva upp till I2, budgetrestriktionen 

förflyttas upp och därmed värderas nyttan av arbete högre än i ursprungsläget, vilket 

resulterar i att nyttjandet av fritidstimmar minskar och antalet arbetstimmar ökar.  
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Figur 5 – Efterfrågan av fritid vs arbete 

 
(Egen bearbetning efter figur 5.8 i Perloff, 2009) 

 

2.3 Tiebou-effekten  
”Yet in terms of a satisfactory theory of public finance, it would be desirable (1) to force the 

voter to reveal his preferences; (2) to be able to satisfy them in the same sense that a private 

goods market does; and (3) to tax him accordingly. The question arises whether there is any 

set of social institutions by which this goal can be approximated.” (Tiebout, 1956)  

 

Charles Tiebout teoretiserade hur individers preferenser styr dem i deras val. Detta innebär att 

olika individer lockas till olika regioner, beroende på vad som är mest gynnsamt för dem 

själva och de rangordnar följaktligen sina preferenser i val av bosättning. För att kommuner 

ska kunna tillgodose och finansiera populationens behov utifrån dess preferenser måste skatt 

betalas och denna kan således skilja sig åt kommuner emellan (Howell-Moroney, 2008). 
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Resonemanget kan appliceras på många områden – exempelvis borde barnfamiljer söka sig 

till kommuner som prioriterar skola och aktiviteter för barn, medan pensionärer borde lockas 

till kommuner som i högre grad prioriterar äldreomsorg. Utifrån denna teori kan det även 

antas att arbetslösa söker sig till kommuner där det är lättare att få jobb i förhållande till andra 

kommuner. 

 

Tiebout-teorin gör det sannolikt att beslutsfattande politiker agerar strategiskt vid beslutande 

om kommunal inkomstskattenivå. På så vis kan de ”locka” en viss grupp av människor genom 

att ändra skattenivån. Höginkomsttagare skulle, utifrån Tiebout-teorin, kunna antas bosätta sig 

i kommuner med låga skatter, för att spara den extra summa de hade behövt skatta i en 

kommun med högre skattenivå. För höginkomsttagare, i relation till låginkomsttagare, kan 

summan av totalt betald skatt i högre grad skilja sig åt beroende på vilken kommun 

individerna är bosatta i. Å andra sidan kan det antas att även låginkomsttagare vill bosätta sig 

i kommuner med lägre skatter, eftersom de kan antas vara i större behov av de extra insparade 

pengarna i jämförelse med höginkomsttagare. Det är dock flertalet faktorer som påverkar 

individers preferenser, såsom att bostadspriser kan antas vara högre i kommuner med stor 

andel höginkomsttagare, då dessa individer har möjlighet att betala mer än låginkomsttagare 

och därmed kan de sistnämnda antas bosätta sig i kommuner med lägre prisnivå.  Det kan 

även resoneras kring att kommuner med höga skatter kan antas ha större budget att spendera 

på exempelvis arbetslöshetsförmåner, såsom ekonomiskt bistånd, och att låginkomsttagare 

därmed lockas till kommuner med höga skatter. 
 

2.4 Sökkostnader  
Diamond, Mortensen och Pissarides har utvecklat teorier om hur olika marknader, däribland 

arbetsmarknaden, fungerar med anledning av olika förklaringsvariabler, varpå de år 2010 

tilldelades Sveriges Riksbanks vetenskapspris i ekonomi. De har analyserat grunder och 

funktioner för olika marknader, dess funktioner och sökkostnader samt vad dessa beror på. 

Med sökkostnader på arbetsmarknaden åsyftas den kostnad som uppstår på grund av att 

arbetsgivare inte matchas perfekt med arbetstagare på marknaderna. Pristagarnas teoretiska 

ramverk analyserar förklaringsvariabler för sökmarknaders funktioner, såsom varför 

arbetslösheten kan vara hög trots många tillgängliga jobb. De menar att friktioner på 

marknaderna leder till en mer resurs- och tidskrävande process, vilket resulterar i 
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sökkostnader för båda parter. Den arbetslöshet som uppstår på grund av dessa sökkostnader 

kallas även friktionsarbetslöshet. (Shimer, 2010) 

 

2.5 Utbildningsnivå 
Borjas (2013) påvisar att högutbildade individer tjänar mer och löper mindre risk att bli 

arbetslösa, i jämförelse med lågutbildade individer. Detta förklaras av att högutbildade 

individer är mer kompetenta, produktiva och därmed mer konkurrenskraftiga på 

arbetsmarknaden i jämförelse med lågutbildade som konkurrerar om samma arbetstillfällen. 

Ett alternativt resonemang är att individers produktivitet nödvändigtvis inte behöver öka med 

utbildningsnivå, men att utbildning signalerar hög kompetens och produktivitet, vilket är 

anledningen till att arbetsgivare hellre anställer en högutbildad arbetstagare. (Borjas, 2013) 

Följaktligen kan detta innebära att kommuner med hög andel utbildade har relativt låg 

arbetslöshet. 

 

I statens långtidsutredning 2011 resoneras angående Sveriges lönegolv och de problem som 

följaktligen kan uppstå för lågkvalificerade individer om dessa är för höga. En sådan nivå 

skulle försvåra  för lågkvalificerade individer i samhället, då matchningsprocessen för att hitta 

jobb med motsvarande kompetensnivå försvåras.6 Om lönesättningen istället anpassas utefter 

individernas produktivitet hade matchningsprocessen förenklats och följaktligen minskat 

arbetslösheten. Det föreligger skillnader i arbetslöshet för individer med olika hög 

utbildningsnivå, vilket kan bero på att högutbildade är mer kompetenta, alternativt signalerar 

högre produktivitet, och de påverkas därför inte av lönegolvets gräns. (SOU 2011:11) År 

2015 var arbetslösheten högst bland personer som saknar gymnasial utbildning, då 20.2 

procent av dessa var arbetslösa. Följaktligen minskar arbetslösheten med grad av 

utbildningsnivå, då arbetslöshetsnivån för individer med gymnasial utbildning ligger på 6.9 

procent och motsvarande siffra för de med eftergymnasial utbildning är 4.7 procent. 

(Nannesson, 2016b) 

 

2.6  Utrikesfödda  
En panelstudie på individnivå av Nekby (2002) påvisar att det finns signifikanta skillnader 

mellan en utrikes- och inrikesfödds chanser till jobb, även 10 till 15 år efter att denne har 

anlänt till Sverige. Stefan Eriksson (2010) åskådliggör att arbetslösheten är högre bland 
                                                
6 Högutbildades produktivitet motsvarar en högre lönesättning än lönegolven och påverkas därmed inte av dessa.  
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utrikesfödda än vad den är för inrikesfödda, vilket bland annat beror på brist i 

språkkunskaper, högre krav på anställningsbarhet, etnisk diskriminering samt att 

policyåtgärder kan ha bidragit till att försvåra för utrikesfödda på arbetsmarknaden. Att etnisk 

diskriminering sker styrks även av Schröder och Vilhemsson (1998) samt Behtoui (2004), 

vilka undersöker ungdomar som är uppvuxna i Sverige som andra generationens invandrare. 

Resultaten visar att även dessa löper större risk att bli arbetslösa i förhållande till individer 

med inrikesfödda föräldrar. Även Ahmed (2015) har undersökt flertalet studier som har 

utförts för att dokumentera etnisk diskriminering, vilka entydigt påvisar att etnisk 

diskriminering på den svenska arbetsmarknaden förekommer. Artikeln avser etnisk 

diskriminering av individer med utländsk bakgrund, det vill säga både första och andra 

generationens invandrare. 

 

I slutet av 1980-talet implementerades en reform som syftade till att minska koncentrationen 

av utrikesfödda i vissa områden, vilket utfördes genom utplacering av nyanlända. Effekten av 

denna reform har studerats i en ekonometrisk paneldatastudie av Edin med flera (2000) och 

resultaten belyser att det, för utrikesfödda, är stor skillnad i både arbetslöshet och inkomst 

beroende på vilken kommun de nyanlända hänvisas till. Studien påvisar även att en hög andel 

utrikesfödda i kommunen genererar en positiv effekt på sysselsättningen bland dessa. Visma 

(2015) har sammanställt statistik från Statistiska centralbyrån, vilken visar att företag som 

drivs av utrikesfödda skapar var fjärde jobbtillfälle i Sverige. Statistiken påvisar även att de 

företag som drivs av utrikesfödda, i genomsnitt, generar fler arbetstillfällen än de företag som 

drivs av inrikesfödda. Detta kan antyda att en högre andel utrikesfödda i en kommun 

genererar fler arbetstillfällen för samtliga invånare. 

 

2.7 Övriga orsakssamband 
Demografisk försörjningskvot på kommunnivå kan antas påverka arbetslöshetsnivån då denna 

visar hur många i yrkesaktiv ålder som försörjer äldre och yngre invånare. Detta eftersom 

kvoten kan indikera hur hög konkurrensen av jobbtillfällen är i respektive kommun, då en 

kommun med många i arbetsförålder indikerar hög konkurrens om arbetstillfällen och därmed 

även hög arbetslöshet. Mortensen och Pissarides (1994) påvisar hur arbetslöshet kan bero på 

nationers regelverk och den ekonomiska politik som bedrivs inom landet. En av deras 

slutsatser är att det finns ett positivt samband mellan förklaringsvariabeln 

arbetslöshetsersättning och arbetslöshet. Detta innebär att ju högre arbetslöshetsersättning en 
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individ kan erhålla som arbetslös, desto mindre incitament till arbete och därmed högre 

arbetslöshet. Det är av intresse att granska utbetalning av ekonomiskt bistånd, då dessa beslut 

fattas på kommunal nivå (Grönvik, 2016). Ytterligare en orsak som kan antas påverka 

arbetslösheten är andelen socialbidragstagare i kommunerna. I en artikel av Stenberg och 

Brännström (2009) studeras sambandet, med hjälp av tidsserieanalys, mellan 

socialbidragstagare och arbetslöshet i Sverige mellan åren 1946-1990 och åt vilken riktning 

sambandet går. De kommer fram till att socialbidragstagare påverkar arbetslöshetsnivån, men 

i en tidigare studie av Brännström och Stenberg (2007), med samma statistiska metod, 

undersöks sambandet under tidsperioden 1991-2004. Denna studie påvisar istället att 

arbetslöshetsnivån påverkar antalet socialbidragstagare. I artikeln från 2009 dras kopplingen 

att i goda tider, med låg arbetslöshetsnivå, är socialbidragstagare till större del individer med 

personliga svårigheter,  till skillnad från tider då arbetslöshetsnivån är relativt hög.  
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3. Ekonometrisk modell 
För att besvara uppsatsens syfte bestäms ett antal variabler, vilka kan antas påverka 

kommunal arbetslöshet. Data för dessa insamlas för att skapa den ekonometriska modell som 

ämnar att förklara kommunal arbetslöshet. 

 

3.1 Variabler 
Med utgångspunkt i teori, tidigare forskning samt med hänsyn till tillgänglig data har ett antal 

faktorer valts ut för att undersöka sambandet mellan dessa och kommunal arbetslöshetsnivå. 

Variablerna beskrivs i tabell 1 tillsammans med deras, utifrån bakomliggande teoretiskt 

ramverk, förväntade samband med arbetslöshet. Nedan presenteras även motiveringar av 

samtliga inkluderade variabler.  

 

Tabell 1 – Hypotestabell  

Beskrivning Förväntat samband 

Arbetslöshet, andel av befolkningen i åldern 16-64 år Beroende variabel 

Kommunal inkomstskattenivå  Ej signifikant/+ 

Medelårsinkomst - 

Andel av befolkningen 16-74 år med minst tre år 

eftergymnasialutbildning 
- 

Befolkningstäthet ? 

Andel utrikesfödda -/+ 

Tabellen visar förväntade samband, vilka baseras på teori och tidigare forskning, för respektive 

variabel. 

 

3.1.1 Arbetslöshet  
Arbetslöshet har i datamaterialet summerats av öppet arbetslösa adderat med de individer som 

är arbetssökande och ingår i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, vilket följer 

arbetsförmedlingen definition av arbetslöshet. Arbetsmarknadspolitiska program skapas för 

att ge arbetssökande stöd och sysselsättning och dessa program inbegriper bland annat 

arbetsmarknadsutbildning, lärlingsplatser praktik, arbetsträning och andra förberedande 

insatser inför arbetslivet. (Arbetsförmedlingen, 2016b) 
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3.1.2 Kommunal inkomstskattenivå 
Kommunal inkomstskattenivå bestämmer hur stor del av en individs förvärvsinkomst som 

skall erhållas av kommunen, med anledning av kommunens omkostnader (SOU 1997:2). 

Enligt teorin som Hansson (2006) har presenterat borde skattenivån inte påverka arbetslöshet 

på lång sikt, medan flertalet nyare studier argumenterar för att skattenivån faktiskt påverkar 

arbetslösheten (se t.ex. Hamilton, 1998 och Hansson, 2006).  

 

3.1.3 Medelårsinkomst 
Variabeln medelårsinkomst mäts i tusentals kronor och denna är beräknad med hjälp av de 

sammanräknade förvärvsårsinkomsterna i respektive kommun, vilka består av de 

sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna (Arbetsförmedlingen, 2016a).  Teorin om 

individers preferenser mellan fritid och arbete påvisar att ju högre lön, desto mer värderar 

individer arbete och på motsatt vis minskar incitamentet för arbete ju lägre lönen är. Detta 

borde indikera att ju högre medelårsinkomst i respektive kommun – desto lägre arbetslöshet.  

 

3.1.4 Eftergymnasial utbildning 
Eftergymnasial utbildning definieras som den procentuella andel av befolkningen i 

arbetsförålder med minst tre års eftergymnasial utbildning. Borjas (2013) påvisar att 

högutbildade individer löper mindre risk för att bli arbetslösa, vilket stöds av statistik som 

visar att arbetslösheten är högre för lågutbildade individer (Nannesson, 2016b). 

Långtidsutredningen 2011 påvisar även att Sveriges lönegolv kan innebära svårigheter för 

lågutbildade vid jobbsökande. Detta borde indikera att kommuner med hög andel individer 

med eftergymnasial utbildning har låg arbetslöshet.  

 

3.1.5 Befolkningstäthet 
Antalet invånare per kvadratkilometer i respektive kommun inkluderas som en 

kontrollvariabel i denna studie. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det antas att 

befolkningstäthet påverkar konkurrensen om arbetstillfällen och därmed kan variabeln 

påverka arbetslöshetsnivån. Det kan även antas att befolkningstätheten påverkar antalet 

arbetstillfällen, vilket därmed influerar arbetslöshetsnivå.  
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3.1.6 Utrikesfödda 
Tidigare forskning indikerar att utrikesfödda i högre grad är arbetslösa än inrikesfödda (se 

t.ex. Ahmed, 2015 och Eriksson, 2010). Det kan därmed antas att arbetslösheten bör vara 

högre i kommuner med hög andel utrikesfödda. Emellertid antyder Edin med flera (2000) att 

högre andel utrikesfödda i respektive kommun genererar en positiv effekt på sysselsättningen 

bland dessa. Därmed är det av intresse att analysera denna faktor, speciellt då tidigare 

forskning finner ett tvetydigt samband mellan andel utrikesfödda och arbetslöshetsnivån. 

 

3.1.7 Exkluderade variabler 
På grund av otillgänglig data av demografisk försörjningskvot i Sveriges kommuner mellan 

åren 1996-1997 inkluderas inte denna variabel i regressionsmodellerna. Även variabeln 

ekonomiskt bistånd utesluts, då beräkning av hur ”lätt” eller ”svårt” det är att mottaga bistånd 

i respektive kommun är komplicerat. Eftersom Brännström och Stenberg (2009) påvisar att 

andelen socialbidragstagare påverkar arbetslösheten hade denna variabel varit relevant att 

studera, men då dessa siffror är svåra att beräkna på kommunal nivå är även denna variabel 

utesluten.  

 

3.2 Paneldataanalys 
I denna studie genomförs en regressionsanalys med paneldata, eftersom denna typ av 

datamaterial har flertalet fördelar relativt att använda tvärsnitts- eller tidsseriedata.  Enligt 

Baltagi (2001) blir parametrarna mer tillförlitliga, eftersom det finns mer information som 

förklarar dem då paneldata används. Vidare menar Baltagi att risken för multikollinjäritet 

mellan variabler minskar samt att antalet frihetsgrader ökar med antalet observationer. 

Paneldata kan även ta hänsyn till heterogenitet mellan kommunerna, vilket minskar risken för 

att få biased skattningar. Denna typ av datamaterial kan även ta hänsyn till en tidskonstant, 

icke-observerad effekt (Wooldridge, 2010).  

 

Paneldatamaterialet i denna studie är balanserat, vilket innebär att det finns samma antal 

observationer för samtliga kommuner. Om antagandet inte uppfylls hade paneldatamaterialet 

istället varit obalanserat. Det kan även skiljas på lång respektive kort paneldata, beroende på 

huruvida tvärsnittet är större än tidsserien eller tvärtom. I denna studie är panelen kort, då 

antalet kommuner är fler än antalet tidsperioder. (Baltagi, 2001) 
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3.2.1 Fixed Effect Model vs Random Effect Model 
Paneldata möjliggör för hantering av problem med specifikationsbias som kan uppstå på 

grund av ”kommunspecifika” variabler som kan vara svåra att mäta. Dessa variabler kan antas 

vara sådana som påverkar arbetslösheten i respektive kommun, exempelvis olika preferenser 

för individer i olika kommuner.  Paneldatamodeller kan skattas med hjälp av en Fixed Effect 

Model (FEM) eller Random Effect Model (REM). I en FEM-modell inkluderas en 

kommunspecifik effekt som en dummyvariabel och om denna kommunspecifika effekt är 

korrelerad med förklaringsvariablerna är det endast FEM som ger konsistenta skattningar. I en 

REM-modell antas istället denna kommunspecifika variabel vara okorrelerad med övriga 

förklaringsvariabler. Med hjälp av ett Hausmantest testas antagandet om att den 

kommunspecifika effekten är okorrelerad med övriga förklaringsvariabler och om detta 

antagande kan förkastas bör en FEM-modell användas. (Gujarati & Porter, 2009) 

 

3.2.2 Regressionsmodeller 
I samtliga modeller beräknas robusta standardavvikelser med hjälp av White’s metod för 

paneldata. Detta för att beakta eventuell förekomst av heteroskedasticitet och dess påverkan 

på koefficienten.  

 

Den första regressionen som skattas avser att förklara arbetslösheten i samtliga undersökta 

kommuner. Beroendevariabeln i modellen är andelen arbetslösa, vilken ska förklaras av 

tidigare nämnda variabler i en Fixed Effect paneldataregression. I övriga regressionsmodeller 

delas datamaterialet upp i förorts- och storstadskommuner, samt tre olika modeller där 

kommunerna är indelade efter vilket storstadsområde dessa tillhör. Samtliga modeller ställs 

upp enligt följande:  

 

𝐴𝑅𝐵$% = 	𝛼$ +	𝛽+𝑆𝐾𝐴𝑇𝑇$% +	𝛽/𝑀𝐸𝐷𝐸𝐿$% + 𝛽4𝑈𝑇𝐵$% +	𝛽6𝐵𝐸𝐹𝑇𝐴𝑇$% +	𝛽8𝑈𝑇𝑅𝐹$% +	𝜀$% 

 

I modellen representerar 𝛼$ den kommunspecifika intercepttermen, 𝛽 koefficienten för 

respektive variabel och 𝜀$% regressionens felterm.  
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3.3 Metodkritik 
Paneldatematerialet som används i denna uppsats är sekundärdata, vilket innebär att 

datamaterialet baseras på statistiska uppgifter och inte primärdata, såsom exempelvis 

intervjuer eller enkäter (Baltagi, 2001). På detta vis undviks problem som är vanligt 

förekommande vid paneldata med primärdata – vilket kan vara missuppfattningar hos 

enkätbesvarare, intervjupåverkan, strategiskt svarsbeteende et cetera. Problem som kan uppstå 

med den ekonometriska modellen i denna uppsats kan vara att urvalet visar sig vara 

ofullständigt. Detta kan ske på grund av att tidsspannet inte är tillräckligt stort eller att 

populationen inte är representativ för att ge signifikanta resultat, då endast ett urval 

kommuner granskas och inte kommuner i landets samtliga storstadsområden. I denna uppsats 

sträcker sig datamaterialet över 19 år, vilket minskar risken för att tidsspannet är för kort.  
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4. Empiri 
Deskriptiv statistik presenteras för att få en tydlig överblick av datamaterialet. Även resultat 

från samtliga ekonometriska modeller presenteras för att urskilja samband som är relevanta 

för besvarande av uppsatsens syfte. I tabell 2  beskrivs de förkortningar som löpande används 

vid presentation av resultat.  

 

Tabell 2 - Modellförkortningar 

Variabler Beskrivning 

ARB Arbetslöshet, procent av befolkningen i åldern 16-64 år 

SKATT Total inkomstskattenivå till kommun 

MEDEL Medelårsinkomst, tusentals kronor 

UTB Andel av befolkningen 16-74 år med minst tre år eftergymnasial utbildning 

BEFTAT Befolkningstäthet, antal invånare per kvadratkilometer 

UTRF Procent av befolkning som är utrikesfödda 

Tabellen visar de förkortningar som löpande används för att presentera resultaten. 

 

4.1 Deskriptiv statistik  
Deskriptiv statistik uppvisar relevanta värden och är ett tydligt sätt att presentera 

datamaterialet. Detta är av betydelse för att, på ett kritiskt vis, kunna granska resultaten av de 

ekonometriska modellerna. 

 
Tabell 3 - Deskriptiv statistik, hela datamaterialet 

 Medelvärde Median Standardavvikelse Max.  Min. 

ARB 4.354 3.840 2.063 15.327 1.166 

SKATT 30.683 30.955 1.203 33.000 27.500 

MEDEL 268.896 265.300 59.049 462.000 147.400 

UTB 18.286 17.573 6.260 35.319 5.348 

BEFTAT 1000.841 515.000 1242.961 5073.60 79.500 

UTRF 13.705 12.794 6.541 31.369 3.815 

Tabellen visar en sammanställning av datamaterialet för samtliga kommuner. Antal observationer 

för varje variabel summerar till 418 stycken. 
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Noterbart i tabell 3 är den stora spridningen mellan max- och minimivärden för variablerna 

arbetslöshet, medelårsinkomst, utbildningsnivå och andel utrikesfödda. Detta påvisar att 

värden för dessa variabler skiljer sig kraftigt över datamaterialet – det vill säga mellan 

samtliga undersökta kommuner och år. I tabellen kan även skillnad i max- och minimivärden 

på 5.5 procentenheter av kommunal inkomstskattenivå urskiljas, vilket innebär att 

nettoinkomsten för individer med samma bruttoinkomst varierar mellan kommun och år. 

Tabell 4 - Deskriptiv statistik, Malmöområdet 

 Medelvärde Median Standardavvikelse Max.  Min. 

ARB 5.102 4.194 2.702 15.327 1.658 

SKATT 29.809 29.630 0.934 31.630 27.500 

MEDEL 259.817 251.100 62.887 418.800 147.400 

UTB 18.304 17.894 6.086 34.183 6.951 

BEFTAT 529.048 221.600 6041.417 2031.300 81.400 

UTRF 11.185 7.693 7.960 31.369 5.039 

Tabellen visar en sammanställning av datamaterialet för undersökta kommuner i Malmöområdet. 

Antal observationer för varje variabel summerar till 95 stycken. 

 

I relation till övriga områden, vilka visas nedan, har Malmöområdet störst spridning för 

variabeln utrikesfödda. Detta då den kommun som har haft högst andel utrikesfödda i 

Malmöregionen har haft en nivå på cirka 31.4 procent och den kommun som har haft lägst 

nivå har haft en nivå av cirka 5 procent. Detta tyder på relativt stora skillnader av andel 

utrikesfödda mellan år och kommuner i Malmöregionen, vilket kan indikera högre 

segregation av utrikesfödda i denna region än i övriga undersökta regioner. Det är även detta 

område som har haft högst andel utrikesfödda, på cirka 31.4 procent, samt högst max- och 

medelvärde för arbetslöshetsnivå.  
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Tabell 5 - Deskriptiv statistik, Göteborgsområdet 

 Medelvärde Median Standardavvikelse Max.  Min. 

ARB 4.554 4.131 1.912 12.005 1.774 

SKATT 31.654 31.640 0.612 33.000 29.690 

MEDEL 255.673 254.900 47.485 353.000 161.100 

UTB 15.796 15.501 5.002 26.639 5.348 

BEFTAT 375.896 262.600 326.981 1208.200 79.500 

UTRF 10.915 10.182 4.709 24.016 3.815 

Tabellen visar en sammanställning av datamaterialet för undersökta kommuner i Göteborgsområdet. 

Antal observationer för varje variabel summerar till 152 stycken. 

 

Den genomsnittliga inkomstskattenivån visar i datamaterialet högst värde i 

Göteborgsområdet, då denna har en nivå på cirka 31.7 procent. Regionen har även haft högst 

minimivärde av denna variabel med en nivå på cirka 29.7 procent, vilket innebär att samtliga 

kommuner i regionen har haft hög inkomstskattenivå i relation till kommuner i övriga 

områden. Den genomsnittliga nivån av utbildning och medelårsinkomst har i 

Göteborgsområdet varit lägst av de undersökta områdena och utifrån tabell 6 visas att 

Stockholmsregionen har högst nivå av båda dessa variabler. Detta kan styrkas av Borjas 

(2013) som påvisar att högutbildade individer har högre inkomst än lågutbildade. 

Göteborgsregionen har också haft lägst genomsnittlig nivå av utrikesfödda och i relation till 

Stockholmsområdet har både Göteborgs- och Malmöområdet haft en låg genomsnittlig andel 

utrikesfödda. 
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Tabell 6 - Deskriptiv statistik, Stockholmsområdet 

 Medelvärde Median Standardavvikelse Max.  Min. 

ARB 3.760 3.517 1.565 9.264 1.166 

SKATT 30.306 30.350 1.151 32.500 27.900 

MEDEL 285.694 280.200 62.267 462.000 147.900 

UTB 20.489 19.378 6.559 35.319 8.962 

BEFTAT 1818.546 1114.400 1523.549 5073.60 89.600 

UTRF 17.585 17.818 5.554 28.235 8.026 

Tabellen visar en sammanställning av datamaterialet för undersökta kommuner i 

Stockholmsområdet. Antal observationer för varje variabel summerar till 171 stycken. 

 

Tabell 6 tydliggör, som nämnt ovan,  att Stockholmsområdet visar störst genomsnittlig nivå 

av utbildning och medelårsinkomst, i förhållande till Göteborgs- och Malmöområdena. Den 

genomsnittliga medelårsinkomsten är i Stockholmsområdet 25 877 kronor över genomsnittlig 

medelårsinkomst i Malmöområdet, vilket har näst högst nivå av de undersökta områdena. 

Stockholmsregionen har även högst medel- och minimivärde av andel utrikesfödda, men 

Malmöområdet har  högst maxvärde av denna variabel.  

 

Tabell 7 - Deskriptiv statistik, Storstadskommuner 

 Medelvärde Median Standardavvikelse Max.  Min. 

ARB 7.183 6.816 2.718 15.327 3.066 

SKATT 30.850 31.230 1.140 32.280 27.900 

MEDEL 228.149 222.200 47.743 338.900 147.400 

UTB 17.449 16.797 5.084 26.639 8.962 

BEFTAT 2373.016 1743.800 1376.379 4872.800 1012.200 

UTRF 22.421 22.421 3.878 31.369 17.181 

Tabellen visar en sammanställning av datamaterialet för undersökta storstadskommuner. Antal 

observationer för varje variabel summerar till 51 stycken. 
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Tabell 8 - Deskriptiv statistik, Förortskommuner 

 Medelvärde Median Standardavvikelse Max.  Min. 

ARB 3.907 3.656 1.521 11.147 1.166 

SKATT 30.657 30.940 1.213 33.000 27.500 

MEDEL 275.330 273.400 58.137 462.000 173.900 

UTB 18.418 17.655 6.443 35.319 5.348 

BEFTAT 784.340 404.800 1072.470 5073.600 79.500 

UTRF 12.329 11.420 5.769 28.235 3.815 

Tabellen visar en sammanställning av datamaterialet för undersökta förortskommuner. Antal 

observationer för varje variabel summerar till 361 stycken. 

 
I jämförelse av tabell 7 och 8 tydliggörs skillnader mellan variabler i storstads- och 

förortskommuner. Den genomsnittliga arbetslösheten är cirka 3.3 procentenheter högre i 

storstads- än förortskommuner. Noterbart är att inkomstskattenivån är relativt jämlik i både 

max-, min- och genomsnittligt värde för både storstads- och förortskommuner. Detta indikerar 

att kommunal inkomstskattenivå inte skiljer sig mycket åt mellan dessa typer av kommuner. 

Den genomsnittliga nivån av eftergymnasial utbildning och medelårsinkomst är högst i 

förortskommuner, vilket stöds av tidigare nämnt resonemang om att dessa variabler har ett 

positivt samband. Tabellerna visar även att den genomsnittliga andelen utrikesfödda är cirka 

10.1 procentenheter högre i storstads- än förortskommuner. Spridningen i denna variabel är 

större i förorts- än i storstadskommuner, vilket indikerar att nivån av utrikesfödda skiljer sig 

mer åt förortskommuner emellan.  
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Tabell 9 - Korrelationsmatris 

 ARB SKATT MEDEL UTB BEFTAT UTRF 

ARB 1.000      

SKATT 0.201 1.000     

MEDEL -0.607 -0.039 1.000    

UTB -0.364 -0.233 0.762 1.000   

BEFTAT 0.182 -0.269 -0.036 0.200 1.000  

UTRF 0.359 0.037 -0.046 0.304 0.693 1.000 

Tabellen visar en korrelationsmatris mellan samtliga variabler för hela datamaterialet.  

 

I tabell 9 presenteras en korrelationsmatris med samtliga variabler, vilken indikerar dess 

bivariata korrelationer. Mellan variablerna medelårsinkomst och utbildning är korrelationen 

starkast, vilken visar 0.762. Detta stöds av tidigare forskning som indikerar att högutbildade 

är mer kompetenta och signalerar högre produktivitet, varpå dessa individer kan kräva en 

högre lön som motsvarar deras produktionsnivå. Detta resonemang har även förts angående 

den deskriptiva statistiken, vilken visar att den region med högst andel med eftergymnasial 

utbildning också har högst genomsnittlig medelårsinkomst och vice versa. Tabell 9 visar även 

en hög korrelation på 0.693 mellan befolkningstäthet och andel utrikesfödda, något som 

indikerar att det i tätbefolkade områden bor en relativt hög andel utrikesfödda. 

Korrelationsmatrisen visar även hög korrelation mellan arbetslöshet och medelårsinkomst, då 

denna är -0.607.  

 
Vidare presenteras diagram av nivån för inkomstskatt, medelårsinkomst, andel med 

eftergymnasial utbildning och andel utrikesfödda i samtliga undersökta kommuner år 1996 

och 2014.  
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Figur 6 - Kommunal inkomstskattenivå 1996 vs 2014 

 
Kommunal inkomstskattenivå i samtliga kommuner år 1996 och 2014.  

 

Figur 6 redovisar kommunal inkomstskattenivå, vilken påvisar stora skillnader kommunerna 

emellan. Kommunen med högst nivå år 2014 var Ale med 33.00 procent, medan Vellinge 

hade lägst inkomstskattenivå på 29.19 procent. För 16 av de 22 undersökta kommunerna har 

inkomstskatten ökat från år 1996 till 2014 och den största procentuella ökningen mellan åren 

har förekommit i Lidingö kommun, med en ökning av cirka 2 procentenheter.  
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Figur 7 - Medelårsinkomst 1996 vs 2014 

 
Medelårsinkomst i tusentals kronor för samtliga kommuner år 1996 och 2014.  
 

Figur 7 visar hur medelårsinkomsten har ökat i samtliga kommuner från år 1996 till 2014. 

Malmö är den kommun som har lägst medelårsinkomst under båda dessa år och Lidingö är 

den kommun som har högst medelårsinkomst. Nivån skiljer sig kommunerna emellan, då 

kommunen med lägst medelårsinkomst 2014 hade ett medelvärde av 239 500 kronor och 

kommunen med högst medelvärde hade motsvarande 462 000 kronor.  
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Figur 8 – Eftergymnasial  utbildning 1996 vs 2014 

 
Procentuell andel individer med minst tre års eftergymnasial utbildning i samtliga kommuner år 1996 

och 2014.  

 

Ur figur 8 urskiljs att utbildningsnivån har ökat i samtliga kommuner mellan åren 1996 och 

2014. Det kan även noteras att det är stora nivåskillnader av andel med eftergymnasial 

utbildning de undersökta kommunerna emellan. Kommunen med högst andel individer med 

eftergymnasial utbildning år 2014 var Lidingö med en nivå på 35.3 procent och den lägsta 

andelen var i Ale kommun med en nivå på 13.9 procent. Det var även dessa två kommuner 

som hade högst, respektive lägst, andel med eftergymnasial utbildning år 1996.  
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Figur 9 – Utrikesfödda 1996 vs 2014 

 
Procentuell andel utrikesfödda individer i samtliga kommuner år 1996 och 2014.  
 

Figur 9 åskådliggör att andelen utrikesfödda har ökat i samtliga kommuner mellan åren 1996 

och 2014. Även denna variabel skiljer sig åt kommunerna emellan då Malmö, med en nivå av 

31.4 procent, hade högst andel utrikesfödda - i jämförelse med Öckerö, som hade lägst andel 

med en nivå av 4.8 procent. Det är noterbart att dessa två kommuner hade högst, respektive 

lägst, andel utrikesfödda även år 1996.  
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4.2 Regressionsmodeller 
Den först presenterade regressionsmodellen innefattar samtliga observationer, vilken skattats 

med FEM och koefficienterna presenteras i tabell 10. Ett Hausmantest har utförts, vilket 

förkastar REM.  

 
Tabell 10 – Regressionskoefficienter från FEM-modell med arbetslöshet som förklarad 

variabel 

 Samtliga kommuner  

SKATT 
0.650*** 

(0.169) 

 

 

MEDEL 
0.008* 

(0.004) 

 

 

UTB 
-0.430*** 

(0.065) 

 

 

BEFTAT 
0.002*** 

(0.001) 

 

 

UTRF 
0.203** 

(0.099) 

 

 

Observationer 418  

Log likelihood -615.593  

Adj. 𝑅/ 0.720  

Tabellen visar regressionskoefficienter för modellen som skattas för hela datamaterialet. *, ** och 

*** representerar signifikansnivå på 10-, 5- och 1 procent. Standardfel ( ).  

 

Tabell 10 visar att samtliga variabler är statistiskt signifikanta på minst tio procents 

signifikansnivå. Arbetslösheten varierar med värdet på respektive koefficient om dessa 

variabler förändras med en enhet. Samtliga variabler, med undantag för eftergymnasial 

utbildning, har ett positivt samband med kommunal arbetslöshet.  

 

I tabell 11 presenteras resultat av regressionsmodeller med uppdelat datamaterial för 

storstads- och förortskommuner, samt tre olika modeller där kommunerna är indelade efter 

vilken region dessa tillhör. Modellerna skattas med FEM och Hausmantest har utförts, varpå 

samtliga förkastar REM. 
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Tabell 11 – Regressionskoefficienter från FEM-modell vid uppdelat datamaterial med 

arbetslöshet som förklarad variabel 

 Förortskommuner Storstäder Gbg Malmö Sthlm 

SKATT 
0.592*** 

(0.157) 

0.932*** 

(0.319) 

1.024*** 

(0.256) 

0.526** 

(0.254) 

0.575*** 

(0.152) 

MEDEL 
-0.000 

(0.005) 

-0.016 

(0.019) 

0.005 

(0.007) 

0.066*** 

(0.012) 

0.003 

(0.004) 

UTB 
-0.323*** 

(0.061) 

-0.439* 

(0.233) 

-0.347*** 

(0.107) 

-1.048*** 

(0.187) 

-0.443*** 

(0.064) 

BEFTAT 
0.001* 

(0.000) 

0.004 

(0.003) 

0.037*** 

(0.010) 

0.027*** 

(0.004) 

0.000 

(0.000) 

UTRF 
0.330*** 

(0.065) 

0.204 

(0.389) 

-0.739*** 

(0.280) 

-0.386** 

(0.184) 

0.449*** 

(0.067) 

Observationer 361 57 152 95 171 

Log likelihood -495.637 -98.847 -213.891 -139.088 -219.824 

Adj. 𝑅/ 0.577 0.704 0.708 0.832 0.660 

Tabellen visar regressionsmodeller då datamaterialet är uppdelat. *, ** och *** representerar 

signifikansnivå på 10-, 5- och 1 procent. Standardfel ( ). 

 

I tabell 11 urskiljs skillnader regioner samt förorts- och storstadskommuner emellan. 

Sambanden skiljer sig åt beträffande förorts- och storstadskommunerna, då resultaten 

indikerar att variablerna har olika stark påverkan på kommunal arbetslöshet. Modellen för 

storstadskommunerna har färre signifikanta samband, då andelen utrikesfödda och 

befolkningstäthet inte är signifikanta, till skillnad från modellen gällande förortskommuner. 

 

För skillnader områdena emellan påvisar resultaten att skatteförändringar har starkare 

påverkan på arbetslöshet i Göteborgsområdet än övriga områden. Detta då 

variabelkoefficienten för Göteborgsregionen är 1.024, i jämförelse med 0.526 och 0.575 för 

Malmö- respektive Stockholmsregionerna. Ur tabell 11 kan även urskiljas att andelen med 

eftergymnasial utbildning har starkast påverkan på kommunal arbetslöshet i Malmöområdet. 

Detta då denna variabelkoefficient är -1.048 för Malmöområdet, i jämförelse med -0.347 och 

-0.443 för Göteborgs- respektive Stockholmsområdena. Variabeln medelårsinkomst påvisar 

ett signifikant samband med arbetslöshet i endast Malmöregionen, varpå en jämförande 

analys av variabeln regionerna emellan försvåras. Noterbart är även att andelen utrikesfödda 
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har ett positivt samband med arbetslöshet i Stockholmsregionen, bortsett från Malmö- och 

Göteborgsregionerna, där ett negativt samband påvisas.  
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5. Analys och diskussion 
För att få en bred förståelse för presenterade resultat analyseras och diskuteras dessa nedan. 

Kan resultaten förklaras med hjälp av bakomliggande teori och tidigare forskning?  

 

5.1 Kommunala inkomstskatteförändringar 
Resultaten i tabell 10 och 11 påvisar ett positivt samband mellan arbetslöshet och kommunal 

inkomstskattenivå – det vill säga när kommunal skattenivå ökar eller minskar gör 

arbetslösheten detsamma. Holmlund & Kolm (1998) påvisar att skattesänkningens effekt på 

arbetslöshet beror på de löneförhandlingssystem som finns i landet och ju starkare 

fackförbund, desto mer tilldelas skattesänkningen arbetstagare. I Sverige finns ett omfattande 

löneförhandlingssystem, då hela 70 procent av landets anställda var medlemmar i ett 

fackförbund år 2010, vilket i relation till andra länder anses vara en hög siffra. Detta kan 

indikera att effekten av en skattesänkning i Sverige helt tilldelas arbetstagare i form av högre 

löner. Löneförhandlingar av fackförbund kan dock, till stor del, antas genomföras på nationell 

nivå och förbunden anpassar sig därmed inte till skatteförändringar på kommunal nivå i 

samma utsträckning som förändringar på nationell nivå. Detta resonemang stödjer studiens 

resultat som påvisar att när kommunal skattenivå minskar gör kommunal arbetslöshet 

detsamma. Detta kan illustreras såsom i figur 10, där lönekurvan endast förskjuts lite inåt på 

grund av att fackförbund, på kommunalnivå, inte kan förhandla upp lönen i samma 

utsträckning när inkomstskattenivån sänks. Om fackförbund överhuvudtaget inte 

löneförhandlar på en decentraliserad nivå innebär detta att lönekurvan inte förskjuts på grund 

av en skatteförändring. Det är emellertid sannolikt att både arbetstagare, för egen räkning, och 

fackförbund, för kunders räkning, har makt att löneförhandla på kommunal nivå.  
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Figur 10 - Effekten av skattesänkning på arbetslöshet, kommunal nivå 

 
Figuren visar en kommunal skattesänkningseffekt på arbetslöshet på lång sikt. Sänkningen leder till en 

minskning av arbetslösheten, vilket illustreras från punkt a till punkt c.  
 

Både Hansson (2006) och Hamilton (1998) hävdar att en nationell skattesänkning inte 

fullständigt tilldelas arbetstagare i form av högre löner, utan sänkningen leder även till lägre 

arbetslöshet. Utifrån resonemanget skulle en skatteförändring på kommunal nivå än mer 

påverka arbetslöshetsnivån än på nationell nivå. Detta eftersom fackförbund inte har samma 

löneförhandlingsmakt på kommunal nivå, som tidigare nämnt. 

 

Statens långtidsutredning 2011 indikerar att högre skatter bör sänka individers incitament för 

att arbeta. Detta eftersom det blir mindre gynnsamt för dessa att arbeta i relation till fritid, 

vilket stödjer uppsatsens resultat om att det finns ett positivt samband mellan skattenivå och 

arbetslöshet. Även teorin om hur individers preferenser gällande fritid relativt arbete, givet 

deras budgetrestriktioner, kan appliceras på skatteförändringar. En skattesänkning leder till att 

individers budgetrestriktioner blir mindre strikta när de får högre disponibel inkomst och kan 

därmed införskaffa fler antal varor än innan, vilket innebär att individer värderar arbete högre 
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i relation till fritid. En skattesänkning kan därmed leda till att redan anställda individer 

värderar ytterligare arbete högre när deras disponibla timlön ökar, vilket gör att de efterfrågar 

fler arbetstimmar. Detta skulle kunna resultera i färre arbetstillfällen för individer som 

försöker ta sig in på arbetsmarknaden, vilket ökar arbetslösheten. En värdeökning av arbete, 

relativt fritid, kan även leda till att fler motiveras av att arbeta istället för att exempelvis 

försörja sig med ekonomiskt bistånd, vilket också torde öka arbetslösheten då fler konkurrerar 

om samma jobbtillfällen. Resultaten i denna studie påvisar dock det motsatta, då en 

minskning av kommunal inkomstskattenivå leder till en minskning av arbetslöshet. En 

kommunal skattesänkning kan, i linje med Tiebout-teorin, istället antas leda till att 

arbetslöshetsförmåner minskar och det kan därför antas att arbetslösa i större utsträckning 

placerar sig i kommuner med högre skatter och bättre arbetslöshetsförmåner. Utifrån Tibeout-

teorin kan det även antas att förmögna individer placerar sig i kommuner med låg kommunal 

inkomstskattenivå, då dessa sparar en större summa genom låga skatter i jämförelse med 

låginkomsttagare. Det kan utifrån samma resonemang antas att företagare, vid en 

skattehöjning, väljer att flytta sig och sina verksamheter till kommuner med lägre 

skattenivåer. Om detta sker ökar utbudet av arbetstillfällen i kommunen, vilket skulle leda till 

en minskning av arbetslösheten i denna kommun.  

 

Resultaten indikerar att sambandet mellan skattenivå och arbetslöshet är starkast i 

Göteborgsområdet, då denna variabelkoefficient visar 1.024, i jämförelse med 0.526 och 

0.575 i Malmö- respektive Stockholmsområdena. Detta innebär att skatteförändringar har 

störst effekt på arbetslöshet i Göteborgsområdet. En skattehöjning i dessa kommuner skulle 

därmed leda till högre arbetslöshet än vad samma skattehöjning skulle leda till i Malmö- och 

Stockholmsområdet.  Detta kan interpreteras som att individer i Göteborgsområdet, i relation 

till övriga undersökta områden, ändrar sina preferenser i valet mellan arbete och fritid i högre 

grad på grund av inkomstförändringar när skatten förändras. Följaktligen kan en skattehöjning 

leda till att individer i Göteborgsområdet värderar fritid i större utsträckning, i jämförelse med 

övriga områden, och därmed minskar arbetslösheten när färre individer konkurrerar om 

samma jobbtillfällen. En förklaring kan vara att Göteborgsområdet i genomsnitt har lägre 

medelårsinkomst och utbildningsnivå än övriga områden. Detta indikerar, utifrån teorin om 

individers preferenser i valet mellan arbete och fritid, att individer i Göteborgsområdet 

värderar utökat arbete lägre eftersom de får mindre betalt för detta, i relation till individer i 

övriga områden. Inkomstskillnaden kan möjligtvis bero på att individer i Stockholms- och 
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Malmöområdena i större utsträckning har bättre möjlighet till kvalificerade jobb i 

huvudstäder, då Malmöområdet är så pass närliggande Köpenhamn.  

 

Även mellan förorts- och storstadskommuner föreligger skillnader i koefficienten för 

variabeln inkomstskattenivå, då dessa är 0.592 och 0.932 för respektive typkommun. 

Arbetslöshet kan antas vara mer accepterat i storstadskommuner, eftersom arbetslöshetsnivån 

i genomsnitt är högre i dessa i relation till förortskommuner. Om skattenivån ökar påverkas 

individers incitament för att arbeta negativt och eftersom acceptansnivån för arbetslöshet 

antas vara högre i storstadskommuner ökar följaktligen arbetslösheten i större utsträckning i 

dessa. Om skattenivån istället minskar påverkas individers incitament för arbete positivt och 

eftersom det är fler arbetslösa i storstadskommuner kan det antas att fler i dessa kommuner 

värderar arbete högre, i relation till ekonomiskt bistånd. Detta leder till att arbetslöshetsnivån 

påverkas mer av kommunala inkomstskatteförändringar i storstads- än förortskommuner, 

vilket kan förklara resultaten.  
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5.2 Medelårsinkomst 
Resultaten i tabell 10 indikerar ett positivt samband mellan medelårsinkomst och arbetslöshet, 

vilket innebär att om medelårsinkomsten ökar eller minskar så gör arbetslöshetsnivån 

detsamma. 

 

Figur 11 - Arbetslöshetsnivå vid hårdare löneförhandling  

 
Figuren visar ett skift inåt i lönekurvan när fackförbund löneförhandlar hårdare, vilket leder till att 

arbetslösheten ökar från punkt a till punkt b.  
 

Om medelårsinkomsten har ökat med anledning av att fackförbund kollektivt har förhandlat 

upp lönerna leder detta till att arbetslösheten ökar, vilket illustreras av förändringen från punkt 

a till punkt b i figur 11. Detta på grund av att arbetsgivarnas personalkostnader ökar, vilket 

innebär att deras incitament för att avskeda befintliga arbetstagare ökar och incitament för att 

anställa nya minskar. Genom att släppa på antagandet om konstant arbetskraft kan det antas 

att ju högre reallön, desto fler individer som efterfrågar arbetstillfällen och detta leder till att 

arbetslösheten ökar ytterligare. Detta eftersom efterfrågan av arbetstillfällen ökar, men 
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arbetsgivares efterfrågan av arbetskraft är konstant vid rådande reallön. Resonemanget stöds 

av de positiva sambandet mellan medelårsinkomst och arbetslöshet som påvisas av resultaten. 

 

Tidigare diskuterad teori beskriver hur individer borde värdera fritid lägre och arbete högre 

när reallönen ökar och detta kan leda till flera tänkbara scenarion, vilket har resonerats kring i 

avsnitt 5.1. När reallönen minskar, med anledning av en skatteökning, ökar 

arbetslöshetsnivån, vilket förklaras av att arbetslösa kan antas placera sig i kommuner med 

hög skattenivå. Det positiva sambandet mellan medelårsinkomst och arbetslöshet kan å andra 

sidan förklaras av att redan anställda individer värderar extra arbete högre samt att arbetslösa 

värderar arbete högre i relation till ekonomiskt bistånd. Båda resonemang leder till ökad 

konkurrens om tillgängliga arbetstillfällen. Att redan anställda individer värderar arbete högre 

när reallönen ökar kan i praktiken innebära att arbetstagare med halvtidstjänst vill arbeta 

heltid, varpå möjligheten för arbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden minskar.  

 

5.3 Eftergymnasial utbildning 
Ett negativt samband mellan eftergymnasial utbildning och arbetslöshet urskiljs i samtliga 

modeller, vilket innebär att ju fler högutbildade som bor i regionen - desto lägre arbetslöshet 

och vice versa. I statens långtidsutredning 2011 påvisas att existerande lönegolv påverkar 

lågkvalificerades chanser till jobb, då deras produktivitetsnivå inte matchas med lönen. Detta 

utifrån Borjas (2013), som påvisar att högutbildade antas vara mer kompetenta med sin 

kunskap och även signalerar högre produktivitet, varpå de lönesätts utefter detta. Det kan 

därmed antas att högutbildade individer har lättare för att få jobb än vad lågutbildade 

individer har, vilket följaktligen förklarar varför kommunal arbetslöshet borde minska ju 

större andel av populationen som har eftergymnasial utbildning. Resonemanget stöds av 

samtliga resultat, vilka även överensstämmer med den nationella statistik som påvisar att 

arbetslösheten är högre för lågutbildade.  

 

Resultaten indikerar att andelen högutbildade har störst påverkan på arbetslöshet i 

Malmöregionen, i relation till övriga undersökta regioner. Koefficienten för eftergymnasial 

utbildning i Malmöområdet visar -1.048, i jämförelse med -0.347 och -0.443 i Göteborgs- 

respektive Stockholmsområdena. Därmed minskar arbetslösheten mer i Malmöområdet än 

den gör i övriga områden vid en enhetsökning av andel med eftergymnasial utbildning. Detta 

skulle kunna indikera att högutbildade individer är mer eftertraktade i Malmöområdet i 
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relation till övriga områden, vilket kan antas bero på att Malmö är geografiskt närliggande 

Köpenhamn. Med anledning av god infrastruktur mellan dessa städer öppnar det upp för 

möjligheten att bo i Malmö och jobba i Köpenhamn eller tvärtom. Utifrån detta resonemang 

kan det antas vara lättare för en högutbildad individ att få jobb i Malmö än i övriga områden. 

 

Deskriptiv statistik konstaterar att Stockholmsområdet har högst andel individer med minst tre 

års eftergymnasial utbildning. Utifrån Tiebout-teorin kan det antas att högutbildade söker sig 

till produktiva områden med goda karriärmöjligheter och eftersom Stockholm är den region 

med högst produktivitet stöds detta av resultaten. Detta stödjer även resonemanget att 

högutbildade är mer produktiva än lågutbildade. Stockholm anses vara en attraktiv region och 

med denna höga efterfrågan följer även höga levnadskostnader. Då högutbildade signalerar 

högre produktivitet och därmed kan antas ha högre inkomst än lågutbildade har dessa bättre 

ekonomiska förutsättningar för att bosätta sig i Stockholm. Detta stöds även av korrelationen 

mellan variablerna eftergymnasial utbildning och medelårsinkomst, med en nivå på 0.762, 

vilket kan förklara att högutbildade tjänar mer. Även deskriptiv statistik visar detta, då den 

region med högst nivå av genomsnittlig medelårsinkomst och andel med eftergymnasial 

utbildning är Stockholmsområdet. Höga levnadskostnader kan dock antas ”avskräcka” både 

hög- och låginkomsttagande individer från att söka sig till Stockholmsområdet, relativt övriga 

områden. Levnadskostnaderna i sig kan även vara en faktor som påverkar lönesättningen i 

Stockholmsområdet, då en likvärdig livsstil i övrigt område borde kräva en lägre inkomst och 

därmed kan den högre medelårsinkomsten i Stockholmsområdet förklaras.  

 

5.4 Befolkningstäthet 
Resultaten indikerar ett positivt samband mellan befolkningstäthet och arbetslöshet, vilket 

indikerar att ju mer tätbefolkat ett område är, desto högre arbetslöshet. Teorin om 

sökkostnader på arbetsmarknaden beskriver hur friktionsarbetslöshet kan uppstå med 

anledning av att arbetsgivare och arbetstagare inte matchas perfekt, vilket ger stöd för 

analysen nedan. Hög befolkningstäthet kan innebära stort utbud av arbetskraft för de 

arbetstillfällen som bjuds ut och på så vis kan fler individer matchas med lämpliga jobb, vilket 

indikerar ett negativt samband mellan befolkningstäthet och arbetslöshet. Å andra sidan kan 

teorin indikera att högre befolkningstäthet medför fler individer som konkurrerar om samma 

jobbtillfällen och därmed försvåras rekryteringsprocessen för arbetsgivarna, då de har fler 
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kandidater att välja mellan. Detta skulle leda till att arbetslösheten ökar, vilket stöds av 

uppsatsens resultat.  

 

Teorin beskriven av Hansson (2006) indikerar att arbetslöshet är skillnaden mellan utbud  och 

efterfrågan av arbetskraft vid rådande reallön. Eftersom fackförbund löneförhandlar nationellt 

bör lönesättningskurvan inte skilja sig åt kommuner emellan. Om reallönenivån betraktas 

konstant i hela landet anses arbetslösheten endast variera med anledning av antalet individer i 

arbetskraften. Därmed kan teorin indikera att ju fler som befinner sig i arbetskraften i 

respektive kommun, desto högre blir arbetslösheten. Detta resonemang stödjer samtliga 

resultat om ett positiv samband mellan befolkningstäthet och arbetslöshet. Dock bör även 

förändringar i efterfrågan av arbetskraft i respektive kommun beaktas. Om efterfrågan av 

arbetskraft är högre i en kommun, i relation till andra kommuner, borde detta indikera att 

befolkningstäthet har en svagare påverkan på arbetslöshet. Detta eftersom det då finns tillgång 

till fler arbetstillfällen och konkurrensen av dessa minskar, vilket även stöds av resultaten i 

tabell 11 som indikerar att befolkningstätheten har mindre betydelse för arbetslösheten ju 

högre produktiviteten är.7  

 

Nämnvärt är att befolkningstäthet mäts i andel av total population, inte bara av befolkning i 

arbetsförålder, dividerat med antal kvadratkilometer i kommunen. Det är därför inte 

säkerställt att tillgången till arbetskraft ökar i takt med befolkningstätheten och därmed bör 

det inte dras förhastade slutsatser om att det är mer konkurrens om arbeten i tätbefolkade 

områden. 

 

5.5 Utrikesfödda 
Resultaten visar ett positivt samband mellan andelen utrikesfödda och arbetslöshet i 

modellerna för hela datamaterialet, förortskommuner och Stockholmsregionen. I Göteborgs- 

och Malmöområdena uppvisar variabeln ett negativt samband och i storstadskommuner är 

sambandet icke-signifikant. De positiva sambanden kan förklaras av bland annat etnisk 

diskriminering av utrikesfödda, vilket stöds av flertalet tidigare forskningsbidrag (se t.ex. 

Nekby, 2002 och Ahmed, 2015). I statens långtidsutredning 2011 påvisas även att 

arbetslösheten är högre bland utrikesfödda på grund av brister i språkkunskaper, samt högre 

                                                
7 Notera att produktivitetsnivån för de undersökta områdena är högst i Stockholm, näst högst i Malmö och lägst i 
Göteborg.  
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krav på anställningsbarhet för dessa, vilket också kan förklara uppsatsens resultat. Visma 

(2015) har konstaterat att var fjärde jobb skapas av företag som drivs av utrikesfödda 

individer. De positiva sambanden kan därmed indikera att jobbtillfällen som generas av 

utrikesfödda inte påverkar arbetslöshetsnivån i lika hög grad som övriga faktorer, såsom 

etnisk diskriminering.  

 

De negativa samband mellan utrikesfödda och arbetslöshet som visas i resultaten för Malmö- 

och Göteborgsområdena stöds inte av tidigare forskning, då Edin med flera (2000) påvisar att 

en hög andel utrikesfödda ökar sysselsättningsgraden bland dessa. Detta borde indikera att 

variabeln har ett negativt, alternativt svagare positivt, samband med arbetslöshet i kommuner 

med hög andel utrikes födda. Med anledning av att den genomsnittliga andelen utrikesfödda 

är högst i Stockholmsregionen stöds dock inte detta resonemang. Det negativa sambandet i 

Malmöregionen kan dock styrkas av att regionen har stor spridning hos denna variabel 

kommuner och år emellan. Detta kan indikera hög segregation för utrikesfödda, kommunerna 

emellan, vilket stöds av tidigare forskning gällande att sysselsättningsgraden bland 

utrikesfödda ökar när andelen av dessa ökar. Emellertid stöds inte detta av framtagen 

deskriptiv statistik för Göteborgsområdet, vilken inte indikerar spridning, och därmed 

segregation, av så hög grad som Malmöområdet gör. Sambandet för Malmö- och 

Göteborgsregionerna kan istället antas bero på att dessa är mer framgångsrika med att 

integrera utrikesfödda individer på arbetsmarknaden. Detta kan innebära mindre etnisk 

diskriminering, mer framgång i utlärning av svenska språket, samt lägre krav på 

anställningsbarhet för utrikesfödda i dessa två områden.  

 

5.6 Vidare diskussion 
I resultaten urskiljs att de kommuner med högst, respektive lägst, medelårsinkomst, andel 

med eftergymnasial utbildning och andel utrikesfödda är desamma för både de första och sista 

observerade åren för respektive variabel. Exempelvis är Lidingö kommunen som år 1996 och 

2014 har haft högst andel med eftergymnasial utbildning och Ale kommunen med lägst andel 

under dessa år.  Med anledning av resultaten kan kulturella normer i kommuner antas påverka 

var olika typindivider bosätter sig, vilket kan styrkas med Tiebout-teorin. Det kan exempelvis 

i Ale antas vara mer accepterat att vara lågutbildad än det är på Lidingö och därför lockas fler 

lågutbildade till Ale – ett mönster som kan fortsätta år efter år. Detta kan även innebära att 

högutbildade söker sig till kommuner med många individer med liknande utbildningsgrad, 
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eftersom dessa känner sig mer tillhörande där. För variabeln medelårsinkomst var Malmö 

kommunen som uppvisade lägst nivå och Lidingö var den med högst nivå både år 1996 och 

2014. På samma vis uppvisar Malmö högst och Öckerö lägst andel utrikesfödda under båda 

åren. Även  dessa resultat tyder på en kulturell norm som skiljer sig kommuner emellan. 

 

Eftersom det i Regeringsformen står att det är upp till varje kommun att själv besluta om 

vilken skattenivå som ska krävas, med anledning av kommunens omkostnader, kan det finnas 

anledning att betrakta detta som en förklaringsorsak för sambandet mellan kommunal 

arbetslöshet och skattenivå. Eftersom kommuner med hög arbetslöshet kan antas ha högre 

omkostnader, såsom utbetalning av ekonomiskt bistånd, än kommuner med lägre arbetslöshet 

är en högre skatt nödvändig för att finansiera denna kostnad. Med anledning av detta kan det 

tänkas förekomma bilateral kausalitet mellan variablerna, det vill säga att kommunal 

arbetslöshetsnivå också kan påverka skattenivån.  
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6. Slutsats 
Studien finner genomgående signifikanta samband mellan arbetslöshet och variablerna vid 

skattning av hela datamaterialet. Samtliga faktorer, bortsett från andel med eftergymnasial 

utbildning, har ett positivt samband med arbetslöshet. Detta innebär att vid en förändring av 

kommunal inkomstskattenivå, medelårsinkomst, befolkningstäthet och andel utrikesfödda 

förändras arbetslöshetsnivån i motsvarande riktning. Vid en förändring av andel med 

eftergymnasial utbildning förändras däremot arbetslöshetsnivå i motsatt riktning. I tabell 12 

presenteras jämförelser av förväntade variabelsamband, samt studiens utfall.  

 

Tabell 12 - Jämförelse av förväntat samband & utfall 

Variabler Förväntat samband Utfall 

Arbetslöshet Beroende variabel Beroende variabel 

Inkomstskattenivå Ej signifikant/+ + 

Medelårsinkomst - + 

Eftergymnasial utbildning, 

tre år eller mer 
- - 

Befolkningstäthet ? + 

Utrikesfödda -/+ + 

Tabellen visar förväntat samband och studiens utfall. Resultaten är framtagna då hela datamaterialet 

har skattats och inte vid uppdelning av datamaterialet.  

 

Vid skattning av samtliga observationer kan det positiva sambandet mellan skattenivå och 

arbetslöshet förklaras av fackförbunds kommunala löneförhandlingssystem. Detta eftersom 

fackförbund inte antas förhandla upp löner med anledning av en kommunal skattesänkning i 

lika stor utsträckning som vid en nationell skattesänkning. Sambandet kan också motiveras av 

att arbetslösa, i större utsträckning, placerar sig i kommuner med höga skatter, vilka kan antas 

erbjuda bättre arbetslöshetsförmåner. Det kan också antas att företagare och dess företag 

placerar sig i kommuner med låg skattenivå, vilket ökar arbetstillfällen i dessa kommuner. 

Även medelårsinkomst visar ett positivt samband med arbetslöshet, vilket kan förklaras 

såvida fackförbund bedriver hårda löneförhandlingar. Med anledning av förhandlingarna 

bildas höga reallöner, vilka ökar arbetsgivares personalkostnader och deras incitament till 

anställning minskar. Sambandet kan även förklaras av att befintliga arbetstagare prioriterar 

arbete högre relativt fritid, samt att arbetslösa värderar arbete högre i relation till ekonomisk 

bistånd, när inkomsten ökar. Det positiva sambandet mellan befolkningstäthet och 
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arbetslöshet motiveras av ett stort utbud av arbetskraft som konkurrerar om samma 

arbetstillfällen, vilket förlänger rekryteringsprocessen för arbetsgivare. Sambandet kan även 

förklaras av att lönenivån antas vara densamma i hela landet, vilket indikerar att 

arbetslösheten beror på arbetskraftens storlek och därmed indikeras att arbetslöshetsnivån är 

högre i mer tätbefolkade områden. Att variabeln utrikesfödda uppvisar en positiv koefficient 

kan förklaras av etnisk diskriminering, kunskapsbrist i det svenska språket och högre krav på 

anställningsbarhet för utrikesfödda. Den variabel som ensamt uppvisar ett negativt samband 

med arbetslöshet är eftergymnasial utbildning. På grund av befintliga lönegolv kan 

högutbildade individers löner lättare matchas utefter deras produktivitetsnivå än vad 

lågkvalificerade individers löner kan, vilket förklarar sambandet.   

 

Resultaten visar fler signifikanta samband för förorts- än storstadskommuner, vilket kan bero 

på ett för litet urval av storstadskommuner. Utifrån resultaten föreligger skillnader av 

inkomstskattenivåns samband med arbetslöshetsnivån, dessa typkommuner emellan. 

Storstadskommuner påvisar ett starkare samband, vilket kan förklaras av högre arbetslöshet 

samt en högre acceptansnivå för att vara arbetslös i dessa kommuner. I deskriptiv statistik 

urskiljs att genomsnittlig befolkningstäthet och arbetslöshet är högre i storstads- än 

förortskommuner, vilket vidare stödjer uppsatsen resultat om ett positivt samband mellan 

dessa variabler.  

  

Den tydligaste skillnaden mellan respektive område är sambandet mellan utrikesfödda och 

arbetslöshet. I Malmö- och Göteborgsområdena är sambandet negativt, till skillnad från 

Stockholmsområdet där variabeln uppvisar ett positivt samband. Det kan därmed antas att 

dessa två områden har mer framgångsrik integration av utrikesfödda på arbetsmarknaden. 

Detta kan bero på mindre etnisk diskriminering, mer lyckad utlärning av svenska språket samt 

lägre krav på anställningsbarhet i dessa områden i relation till Stockholmsområdet. Studiens 

resultat indikerar att befolkningstäthet har mindre påverkan på arbetslöshet ju högre 

produktivitet ett område har. Resultaten visar också att sambandet mellan skattenivå och 

arbetslöshet är starkast i Göteborgsområdet, vilket kan bero på att individer i 

Göteborgsområdet värderar fritid, relativt arbete, högre vid en skattehöjning. Detta eftersom 

dessa individer i genomsnitt har lägre medelårsinkomst och utbildningsnivå än individer i 

Stockholms- och Malmöområdena. Även variabeln eftergymnasial utbildning påvisar 

skillnader i de undersökta områdena, då denna har störst påverkan i Malmöområdet. Detta kan 

bero på att högutbildade individer antas vara mer eftertraktade i Malmöområdet, i relation till 
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övriga områden, med anledning av dess geografiska närhet och goda transportmöjligheter till 

arbetstillfällen i ytterligare en storstad.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning  
Då denna studie har funnit samband mellan faktorer och arbetslöshet för storstadsområden 

vore det av intresse att utföra en liknande studie avseende även småstadsregioner, för att på så 

vis undersöka om det föreligger skillnader av orsakssamband stor- och småstadsregioner 

emellan. Ett annat alternativ är att utföra en studie innefattande samtliga Sveriges kommuner. 

Eftersom det i denna uppsats har framkommit att arbetslöshetsnivån kan antas påverka 

kommunal inkomstskattenivå framläggs förslag till vidare forskning avseende åt vilken 

riktning detta samband går, vilket kan undersökas med tidsseriedata på kommunal nivå. I 

uppsatsen har övriga faktorer som kan antas påverka arbetslösheten, såsom demografisk 

försörjningskvot och andel socialbidragstagare, nämnts och dessa variablers påverkan kan 

vara av intresse att undersöka i vidare forskning. Uppsatsen finner att andelen utrikesfödda 

har ett positivt samband med arbetslöshetsnivån för kommuner i Stockholmsregionen, men ett 

negativt samband för kommuner i Malmö- och Göteborgsregionerna.  Med anledning av detta 

vore det av intresse att på en mer djupgående nivå undersöka varför dessa skillnader 

föreligger.  
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