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Sammanfattning: Avhandlingen initieras med observationer om utveckling i lön samt 

sannolikhet för arbetslöshet under en individs arbetsliv på den svenska arbetsmarknaden. 

Dessa föranleder hypotesen att utfallet på arbetsmarknaden i termer av individens sannolikhet 

till anställning kan förklaras av hur löner varierar med produktivitet. I syfte att undersöka om 

en sådan hypotes kan ha substans gör därefter en kort inblick i en tidigare rapport i ett 

närliggande område, därefter görs en mer grundlig undersökning av den svenska 

arbetsmarknaden. 

För att hitta vidare indikationer på om hypotesen kan göras mer trovärdig eller bör förkastas 

utvidgas därefter undersökningen till att studera 15 europeiska länder. Ansatsen är modellera 

utfallet på arbetsmarknaden som en funktion av hur spridning i löner ser ut i förhållande till 

spridning i tre förmågor som antas vara förknippade med produktivitet. 

Därefter nyttjas olika mått på spridning i lön i försök att identifiera den del av 

lönefördelningen där löner eventuellt inte varierar fritt i proportion till produktivitet, och för 

vilken del av lönefördelningen som en förklaringsmodell av ovan beskriven karaktär kan vara 

lämplig. 

Slutligen undersöks även om spridning i lön samt spridning i de förmågor som antas korrelera 

till produktivitet även kan förklara sysselsättning och arbetskraftdeltagande, och vilka 

implikationer det i sådant fall kan ha på analysen av resultaten. 
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1. 1 Introduktion till ämnet 

Under senare år har en stor del av den offentliga debatten rörande den svenska 

arbetsmarknaden centrerats runt en disproportionerligt stor andel arbetslösa bland ungdomar. 

En relativt sett större andel arbetslösa bland ungdomar kan indikera att arbetsgivare bedömer 

att relationen mellan kostnader för att anställa ungdomar samt värdet av den produktivitet de 

erbjuder är sämre än för andra kategorier av arbetstagare. 

Ett flertal andra förklaringar är även de möjliga. I den här avhandlingen undersöks dock om 

det är möjligt att visa på att utfallet på arbetsmarknaden kan förklaras i termer av hur mycket 

löner tillåts variera på arbetsmarknaden i förhållande till hur arbetstagares produktivitet 

varierar. 

En arbetstagares produktivitet är svår att bedöma. Produktivitet kan däremot vara korrelerad 

till flera andra variabler, som är lättare att bestämma. Ålder är till sin natur korrelerat till 

erfarenhet, vilket kan förmodas bidra till produktivitet. På liknande vis kan utbildning antas 

bidra till en arbetstagares produktivitet. 

Om det förhåller sig så att löner inte varierar på ett sådant vis att kostnader förknippade med 

en anställning står i proportion till värdet av anställningen och detta kan vara en förklaring till 

den, relativt till övriga åldersgrupper, jämförelsevis stora arbetslösheten bland ungdomar 

borde detta visa sig i statistik över lön efter variabler som kan tänkas vara korrelerade till 

produktivitet. Ett mindre urval av statistik över medianlön (brutto) efter utbildningsnivå för år 

2010 i några närliggande europeiska länder ges i Tabell 1.1 nedan. 

Tabell 1: Medianlön (timlön, brutto) efter utbildningsnivå, år 2010. 

Land Totalt Låg 

utbildningsnivå 

Medel 

utbildningsnivå 

Hög 

utbildningsnivå 

Spridning 

(Hög - 

Låg) 

Sverige 14.9 13.7 14.3 15.9 2.2 

Danmark 25.0 21.0 23.5 28.6 7.6 

Finland 16.0 14.1 14.3 19.0 4.9 

Norge 25.0 20.4 24.2 29.2 8.8 

England 12.6 9.9 10.5 16.4 6.5 

Frankrike 13.7 11.4 12.6 17.6 6.2 

Tyskland 15.4 9.8 15.1 25.0 15.2 
Källa: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Table2_Median_gross_hourly_earnings

_by_education_level,_EUR,_2010.png&filetimestamp=20130131155219 

Utifrån denna statistik förefaller det mycket riktigt som om löner varierar svagare med en 

individs utbildning på den svenska arbetsmarknaden än vad som är fallet vid jämförelse med 

dessa närliggande länder. 

Ålder, som korrelerar till erfarenhet, omnämndes som en annan variabel som kan tänkas 

samvariera med en arbetstagares produktivitet. Därav görs en kort inblick i hur löner 

utvecklas med ålder på svensk arbetsmarknad. 
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SCB tillhandahåller lönestatistik för anställda inom statlig sektor samt anställda inom privat 

sektor, i det senare fallet uppdelat per tjänstemän och arbetare. Figur 1.1-1.3 nedan visar 

löneutvecklingen för arbetare respektive tjänstemän inom den privata sektorn samt statlig 

sektor som helhet för åldersspannet 18-64 år, uppdelat efter kön: 

Figur 1.1: Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor, år 2012. 

 

Källa: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=89bc2bb3-9475-43ec-bbb1-150f8093de98 

Sökväg: Arbetsmarknad, Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP), Arbetare: Timlöner, Genomsnittlig timlön, 

arbetare privat sektor (SLP) efter yrkesgrupp (SSYK), ålder och kön 

Figur 1.2: Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat sektor, år 2012. 

 

Källa: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=89bc2bb3-9475-43ec-bbb1-150f8093de98 

Sökväg: Arbetsmarknad, Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP), Tjänstemän: Månadslöner, Genomsnittlig 

månadslön, tjänstemän privat sektor (SLP) efter yrkesgrupp (SSYK), ålder och kön 
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Figur 1.3: Genomsnittlig månadslön för anställda inom statlig sektor, år 2012 

 

Källa: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=89bc2bb3-9475-43ec-bbb1-150f8093de98 

Sökväg: Arbetsmarknad, Lönestrukturstatistik, statlig sektor, Löner, Genomsnittlig månadslön och grundlön 

inom statlig sektor efter yrke (SSYK), ålder och kön 

Från dessa grafer noteras två observationer: Den första är att kvinnors löner generellt 

utvecklas mindre under arbetslivets gång än mäns löner. Detta ses vid ögoninspektion och 

kommer preciseras i magnitud senare. Den andra observationen är att ingångslönerna är i 

princip desamma för samtliga dessa tre kategorier av anställda, men löneutvecklingen skiljer 

sig åt kraftigt mellan de tre grupperna. Tjänstemän inom den privata sektorn samt anställda 

inom statlig sektor uppvisar klart högre löner med stigande ålder, medan ökningen i lön med 

ålder är jämförelsevis mycket liten för arbetare inom privat sektor. 

Den lägsta lönenivå som tjänstemän inom privat sektor och statligt anställda erhåller, d.v.s. 

ingångslönerna, är mycket snarlika och korresponderar väl till den lön som arbetare inom 

privat sektor erhåller (vilken ökar endast mycket lite under arbetslivet). En tänkbar förklaring 

till dessa observationer är att löner möjligen varierar endast mycket lite under denna nivå, 

oberoende av den anställdes produktivitet. Detta skulle förklara den minimala löneökningen 

för arbetare i privat sektor under arbetslivets gång: Löner varierar endast mycket begränsat 

under denna nivå varför löner ej sjunker signifikant för lägre åldrar. 

Det finns flera andra tänkbara förklaringar. Exempelvis kan det förhålla sig så att 

produktiviteten för arbetare inom privat sektor ej ökar avsevärt mycket under arbetslivets 

gång och att löner står i paritet till detta. Arbetsmarknaden skulle också kunna ha andra 

mekanismer som förklarar denna skillnad, kanske erbjuds tjänstemän att "göra karriär" medan 

arbetare ej får denna möjlighet vilket förklarar att löner ej stiger på motsvarande vis. Denna 

uppsats syftar dock till att undersöka just förhållandet mellan produktivitet och lön, och om 

utfallet på arbetsmarknaden i termer av arbetslöshet, sysselsättning och arbetskraftsdeltagande 

kan förklaras av dessa variabler. 
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Hittills har endast ganska svaga grunder givits som pekar på att det kan förhålla sig så att 

löner ej varierar fritt i korrespondens till lön. Innan uppsatsens struktur utstakas kommer 

därför introduktionen till ämnet avslutas med en kort inblick i en tidigare rapport som 

behandlar ett snarlikt ämne, för att motivera att ansatsen är befogad och rimlig. 

1.2 Nils Gottfries - långtidsutredningen 

I långtidsutredningen från år 2011 visar Nils Gottfries på hur löner på svensk arbetsmarknad 

varierar efter utbildningsnivå för kvinnor och män. Löner mäts relativt till den genomsnittliga 

lönen för individer med treårig gymnasieutbildning. Analysen utförs på individer i åldrarna 

30-54 år och underlaget gallrat för att undvika övriga faktorer som kan tänkas påverka lön 

(exempelvis betraktas endast inrikes födda, inga individer som fått barn under de senaste två 

åren, o.s.v.).  Som tidigare nämnts kan utbildning ses som en variabel som kan förmodas 

korrelera till produktivitet.  

Om motsvarande mönster påvisas för utbildningsnivå, lönenivå samt andel arbetslösa finns 

det därför bättre grund för att tro att hypotesens förklaring till de observationer som 

diskuterats i tidigare avsnitt antingen stämmer eller åtminstone har relevans. 

För män  under år 2007 presenterar Gottfries följande graf om sambandet mellan lön och 

andel arbetslösa efter utbildning. Y-axeln innehåller ett relativt mått på lönenivå, medan x-

axeln visar på sysselsättning. 

 

Källa: Nils Gottfries, "Forskningsrapport: Fungerar den svenska lönebildningen?", s 66 

Grafen uppvisar tydligt hur löner utvecklas endast mycket svagt med ökad utbildningsnivå vid 

lägre nivåer av utbildning, medan det vid högre nivåer förhåller sig så att löner utvecklas 

medan grad av sysselsättning är tämligen konstant. Gottfries skriver i långtidsutredningen: 

"Ett förvånansvärt resultat är att vi nästan inte ser någon skillnad i lön mellan de som har enbart 

grundskola och de som har gymnasieutbildning. De som enbart har grundskola är rimligen mindre 

produktiva i genomsnitt än de som har fullföljt en gymnasieutbildning. Ändå är lönerna i stort sett 

desamma för dessa två grupper. De som enbart har grundskola 
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konkurrerar inte med lägre lön. I stället har de mycket lägre sysselsättning." (Nils Gottfries, 

"Forskningsrapport: Fungerar den svenska lönebildningen?", s 65)
1
 

För kvinnor under samma år är sambandet likartat: 

 

Källa: (Nils Gottfries, "Forskningsrapport: Fungerar den svenska lönebildningen?", s 67 

 

Om antagandet att utbildning samt ålder båda samvarierar med produktivitet förmodas 

stämma ligger denna information i linje med den föreslagna förklaring som lades fram efter 

granskning av löneutveckling med ålder tidigare. I båda fallen uppvisas en stelhet nedåt där 

löner inte tillåts sjunka fritt i förhållande till ålder/utbildning, vilket förmodas leda till i en 

högre grad av arbetslöshet inom dessa grupper. När ansatsen därmed har visats ha något mer 

solid grund finns rum för att utstaka hur frågeställningen skall behandlas. 

 

1.3 Metod 

Den frågeställning som avses undersökas är huruvida utfall på arbetsmarknaden (arbetslöshet, 

sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagande) kan förklaras av förhållandet mellan hur 

mycket löner tillåts variera med produktivitet. Om så är fallet har indikationer på att eventuell 

begränsning i hur löner varierar med produktivitet förefaller föreligga i den lägre delen av 

lönespridningen funnits. Att hitta ytterligare belägg för att just denna delen av 

lönespridningen är den relevanta, eller indikationer på att så ej är fallet, är därför även av 

intresse. 

Så som nämnts in introduktionen till ämnet är ett centralt problem vid undersökning av denna 

frågeställning att produktivitet är svår att mäta. Olika variabler som förmodas samvariera med 

                                                           
1
 Tillgänglig via http://www.regeringen.se/sb/d/12401 
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produktivitet måste därför användas för att skatta produktiviteten. Nedan följer en överblick 

av hur problemet anses angripas och vad som kommer att undersökas. 

Det första ledet i analysen är en något djupare inblick i den svenska arbetsmarknaden, 

uppdelad i två steg. Först görs en kortare inblick i hur andelen arbetslösa varierar med ålder 

för kvinnor och män. Hypotesens påstående om att utfallet på arbetsmarknaden kan förklaras 

av hur fritt löner varierar med de anställdas produktivitet går ej att belägga på detta vis. Om 

den utsaga som hittills skapats om att det förhåller sig så att löner ej varierar fritt under en viss 

nivå stämmer så bör detta dock återspeglas i vad undersökningen visar. 

Det förväntade mönstret utifrån en sådan förklaring är en relativt stor initial arbetslöshet, som 

sjunker jämförelsevis fort under den tidigare delen av arbetslivet i takt med att produktivitet 

hos den anställde kommer ikapp med lönenivån, för att senare nå en mer stabil nivå. Om så 

visar sig vara fallet kommer det inte utgöra mycket stöd för hypotesen, men om det 

observerade mönstret ej sammanfaller med detta gör det hypotesen mindre trovärdig. 

Därefter avses lön och arbetslöshet undersökas för män och kvinnor separat. Utifrån den 

gjorda observationen att kvinnor och mäns löner utvecklas i olika grad under arbetslivets gång 

nås följande argument: Ålder förmodas samvariera med erfarenhet och därmed produktivitet. 

Det antas att detta sker på samma vis för kvinnor och män. Om så är fallet, och arbetsgivare 

fattar beslut utifrån en jämförelse av produktivitet och kostnad för anställning, bör detta 

återspeglas i hur andelen arbetslösa utvecklas under livets gång för kvinnor och män. I och 

med att mäns löner utvecklas i större takt med ålder än kvinnors bör andelen arbetslösa bland 

män ha lägre förändringstakt i högre åldrar än kvinnor och vice versa i lägre åldrar  om 

hypotesen stämmer. 

När den svenska arbetsmarknaden behandlats på så vis avses analysen utvidgas genom att 

studera totalt 15 europeiska länder (Sverige inkluderat), samt även använda andra variabler 

som förmodas korrelera till produktivitet. En internationell undersökning av den vuxna 

befolkningens förmågor inom läsfärdighet, räknekunskaper samt förmåga att lösa problem 

med hjälp av teknologi kommer att användas som underlag för de variabler som antas 

samvariera med produktivitet.  

Avsikten är att dels se om en modell som baserar sig på dessa variabler kan förklara utfallet 

på arbetsmarknaden, dels att se om de modeller som skapas ligger i enlighet med prediktioner 

som hypotesen leder till. Initialt kommer andel arbetslösa vara det utfall på arbetsmarknaden 

som beaktas. 

Efter att det undersökts hur väl modeller baserade på spridning i lön och spridning i de ovan 

nämnda färdigheterna klarar att förklara utfallet arbetslöshet på de undersökta 

arbetsmarknaderna avses frågan om var eventuell stelhet i löner föreligger i lönespridningen 

behandlas för dessa 15 länder. Syftet med detta är att återkoppla till vad som observerats på 

den svenska arbetsmarknaden. Om det är så att det föreligger en stelhet i hur löner varierar 

med produktivitet och detta kan förklara utfallet på arbetsmarknaden i de undersökta länderna, 

kommer det då även för dessa länder erhållas indikationer på att denna stelhet existerar i de 

lägre lönenivåerna? 
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Det sista ledet i undersökningen kommer att bestå i att studera de undersökta europeiska 

ländernas arbetsmarknader utifrån andra utfall än arbetslöshet. Med andra ord kommer det att 

undersökas om variation i lön samt variation i förmågor som antas korrelera med produktivitet 

även kan förklara andelen sysselsatta samt den arbetskraftsdeltagande i de länder som 

studerats. 

Utifrån detta kommer slutligen sammanfattas vilka resultat som erhållits, och om dessa 

resultat indikerar att hypotesen (att utfallet på arbetsmarknaden kan förklaras av hur mycket 

lön varierar med olika variabler som kan förmodas samvariera med produktivitet) kan styrkas 

eller bör förkastas. Om indikationer på att det finns viss grund för en sådan hypotes kommer 

det även diskuteras för vilken del av lönespridningen som en svagare korrelation mellan lön 

och produktivitet uppvisas, och därmed påverkar utfallet på arbetsmarknaden.  

 

2. Löneutveckling efter ålder och andel arbetslösa efter ålder 

Som omnämnt i inledningen är den första delen av analysen av den svenska arbetsmarknaden 

en studie av hur andel arbetslösa varierar med ålder för kvinnor och män sammanlagt. Syftet 

är ej att styrka tesen, eftersom ett flertal alternativa förklaringar kan tänkas till observerade 

mönster, men undersökningen erfordras för att säkerställa att de mönster som finns ej står i 

motsats till hypotesen. 

Hypotesen rör huruvida löner varierar i paritet till skillnader i uppskattad produktivitet (så 

som skattat av arbetsgivare) samt hur detta påverkar andelen arbetslösa i olika grupper. Löner 

observeras utan problem, men detsamma gäller ej produktivitet. I denna första del av 

avhandlingen utnyttjas att ålder förmodas samvariera med erfarenhet vilket också förmodas 

samvariera med produktivitet.  

Om observationen att löner ej förefaller variera fritt under en viss gräns stämmer bör det 

därför visa sig att sannolikheten för arbetslöshet förändras fortare under den tidigare delen av 

en individs arbetsliv samtidigt som arbetslösheten sjunker, tills dess att en korrekt matchning 

uppstår mellan lön och produktivitet. Därefter bör förändringar andel arbetslösa vara mindre 

då lön och produktivitet har matchats. 

2.1 Andel arbetslösa efter ålder, Sverige  

Som nämnts leder hypotesen att löner inte varierar fritt nedåt med produktivitet till att graden 

av arbetslöshet bör variera mer under den tidigare delen av en individs arbetsliv, tills dess att 

lön och produktivitet står i korrespondens. Därefter bör förändringar i andel arbetslösa minska 

mellan åldersgrupper. Tabell 2.1.1 nedan visar hur andelen arbetslösa varierar med ålder för 

män, kvinnor och de båda könen i genomsnitt. 
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Tabell 2.1.1: Grad av arbetslöshet i procent, uppdelat per ålder och kön 

Ålder Genus Andel 
arbetslösa 

Genomsnitt 
för båda 
könen* 

16-19 Man 6 6 

 Kvinna 6  

20-24 Man 14 11 

 Kvinna 8  

25-29 Man 5 6 

 Kvinna 7  

30-34 Man 10 7,5 

 Kvinna 5  

35-39 Man 5 5 

 Kvinna 5  

40-44 Man 7 6,5 

 Kvinna 6  

45-49 Man 5 4 

 Kvinna 3  

50-54 Man 4 5 

 Kvinna 6  

55-59 Man 3 4,5 

 Kvinna 6  

60-64 Man 7 4,5 

 Kvinna 2  

*Approximerat som 
𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙 ö𝑠𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑚ä𝑛+𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙 ö𝑠𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟

2
. 

Källa: http://www.oecd.org/site/piaac/country-specific-material.htm, National Report, Sweden, figur 4.2.3. sida 

36 

För den yngsta ålderskategorin (16-19 år) bör det hållas i åtanke att denna data möjligen kan 

vara missvisande då en disproportionerligt stor del av individerna i denna ålderskategori 

jämfört med övriga ålderskategori fortfarande utbildar sig och därför inte är en del av 

arbetskraften. För att lättare kunna överblicka hur andelen arbetslösa varierar i olika 

ålderskategorier ges en grafisk representation av denna information i Figur 2.1.1 nedan. 
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Figur 2.1.1: Grad av arbetslöshet under en individs yrkesliv efter ålder 

 

Med undantag för ålderkategorin 16-19 år, som av tidigare nämnda skäl bör ses med skepsis, 

sammanfaller tendensen relativt väl med vad som kan förväntas utifrån hypotesen. Andelen 

arbetslösa sjunker fortast i lägre åldrar, för att senare under arbetslivet stabiliseras. Detta är 

det mönster som bör förväntas om det antas att det initialt är så att löner ligger på en högre 

nivå än vad arbetstagares produktivitet motiverar i början av arbetslivet. 

Hittills har analysen inte belagt att det är så att den högre andelen arbetslösa bland yngre beror 

på att löner inte varierar fritt under en viss nivå i korrespondens till lägre produktivitet. Det 

har däremot visats att sannolikheten för arbetslöshet under en individs yrkesliv varierar på ett 

vis som är förenlig med en sådan förklaring. 

I avsikt att kunna styrka hypotesen att utfallet på arbetsmarknaden kan förklaras av hur pass 

fritt löner varierar med produktivitet kommer löneutveckling samt utveckling av andel 

arbetslösa under kvinnor och mäns arbetsliv studeras. 

 

2.2 Löneutveckling och andel arbetslösa efter genus 

Så som vistats i början av avhandlingen stiger kvinnors löner mindre än mäns löner under 

yrkeslivets gång. I enlighet med argumentation som tidigare förts, då ålder antas korrelerat till 

erfarenhet och därmed produktivitet, tas detta som en indikation för att korrelationen mellan 

produktivitet och lön är svagare för kvinnor än för män. Ett flertal förklaringar kan tänkas till 

detta, exempelvis diskriminering. Vad som förklarar detta är dock inte relevant för 

undersökningen, eftersom ansatsen endast nyttjar ett observerat faktum att löneutvecklingen 

ser olika ut för kvinnor och män, och därifrån deriverar en prediktion om hur andelen 

arbetslösa bör variera för kvinnor och män med ålder under ovan nämnda antaganden. 

Om så är fallet och kvinnor och män av samma ålder i övrigt är lika i andra faktorer som kan 

påverka sannolikheten till anställning bör en rationell arbetsgivare agera så att denne har en 
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större tendens att relativt sett anställa män vid yngre åldrar och vice versa vid äldre åldrar. 

Detta då den större stelheten i lön i förhållande till skattad produktivitet är till kvinnors 

nackdel (relativt till senare under arbetslivet) vid lägre ålder (implicerande lägre produktivitet) 

och vice versa vid högre ålder i förhållande till män. 

Antagandet att kvinnor och män av samma ålder inte skiljer sig åt i övriga faktorer som kan 

påverka sannolikheten att bli anställd är diskutabelt, men nödvändigt för analysen. Det är att 

hålla i minne då slutsatser dars.. 

Då utvecklingen av andelen arbetslösa under ett yrkeslivs tidsperiod som visats för 

populationen i helhet hålls i åtanke är det förväntade utfallet för populationen uppdelad per 

genus att andelen arbetslösa faller med ålder för både män och kvinnor. Om arbetsgivare 

anställer utifrån den anställdes uppskattade produktivitet och kvinnor och mäns produktivitet 

utvecklas likartat under arbetslivet så kommer dock takten av minskning i andel arbetslösa 

med ålder vara större för kvinnor än för män i högre ålder. Detta då mäns löner varierar mer 

med ålder.  

Tabell 2.2.1  visar löner för kvinnor och män under yrkeslivets gång. Den innehåller även 

mått på förändring i lön mellan de olika ålderskategorierna för kvinnor och män. 

Tabell 2.2.1: Lön samt förändring i lön efter ålder, kvinnor och män, år 2012 

Män Månadslön Förändring i 
lön 

Kvinnor Månadslön Förändring i 
lön 

18-24 år 23000 - 18-24 år 21900 - 

25-34 år 28300 5300 25-34 år 25800 3900 

35-44 år 34100 5800 35-44 år 29000 3200 

45-54 år 35700 1600 45-54 år 29200 200 

55-64 år 34200 -1500 55-64 år 28700 -300 

Källa: 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0110__AM0110A/LonYrkeAlder4/table/

tableViewLayout1/?rxid=42e4380c-923c-45be-9905-c09a8c2c93de 

För att meningsfullt kunna jämföra denna statistik med statistiken över andelen arbetslösa för 

respektive genus och ålder behöver ålderskategorierna matchas.  

Att uppnå detta för åldrarna 20-64 år görs relativt enkelt med hjälp av statistik över 

folkmängden vilket möjliggör att skapa ett viktat medelvärde. Om det exempelvis finns 

hundra tusen individer i åldrarna 20-24 år och andelen arbetslösa där är 15 % samt det finns 

två hundra tusen individer i åldrarna 25-29 och arbetslösheten där är 30 % så fås andelen 

arbetslösa i åldersgruppen 20-29 år som: 15% ×
105

105+ 2×105 + 30% ×
2×105

105+ 2×105 = 25%. 

Att omvandla kategorierna 16-19 år och 20-24 år till 18-24 år är däremot ett problem. I 

avsaknad av bättre alternativ antas andelen arbetslösa i kategorin 16-19 år vara uniformt 

fördelade, och därav antas andelen arbetslösa i kategorin 18-19 år vara densamma som i 

kategorin 16-19 år.  



14 
 

Den statistik över befolkningsmängd i olika åldrar som ligger till grund för att skapa denna 

data detta redovisas i Tabell 2.2.2 nedan. 

Tabell 2.2.2: Antal individer i befolkningen efter ålder. 

Ålder Genus Antal 

18 år män 59303 

 kvinnor 55043 

19 år män 63191 

 kvinnor 59713 

20-24 
år 

män 343988 

 kvinnor 327952 

25-29 
år 

män 322761 

 kvinnor 308494 

30-34 
år 

män 306955 

 kvinnor 293034 

35-39 
år 

män 309885 

 kvinnor 299027 

40-44 
år 

män 324689 

 kvinnor 316510 

45-49 
år 

män 346209 

 kvinnor 334920 

50-54 
år 

män 304344 

 kvinnor 296231 

55-59 
år 

män 289530 

 kvinnor 286505 

60-64 
år 

män 285139 

 kvinnor 286756 

Källa: 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/?rxid=8c

939bd3-ba18-4b6e-adb2-48f014605e2a 

När andelen arbetslösa inom åldersgrupperna 18-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år och 55-64 

år beräknas på det sätt som beskrivits ovan fås information om andelen arbetslösa för män och 

kvinnor som redovisas i Tabell 2.2.3. 
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Tabell 2.2.3: Andel arbetslösa för män och kvinnor efter ålder. 

Ålder Andel 
arbetslösa, 
kvinnor 

Andel 
arbetslösa, 
män 

18-24 7,481573 11,89927 

25-34 6,025701 7,438752 

35-44 5,514201 6,023329 

45-54 4,408051 4,532176 

55-64 2,998686 4,984718 

 

I syfte att få en mer överskådlig representation av dessa förändringar i lön och andel 

arbetslösa för kvinnor och män under arbetslivets gång ges en grafisk representation av 

informationen i Tabell 2.2.1 och Tabell 2.2.3 i Figur 2.2.1 och Figur 2.2.2. nedan. 

Figur 2.2.1: Lön samt andel arbetslösa efter ålder, kvinnor 
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Figur 2.2.2: Lön samt andel arbetslösa efter ålder, män

 

 

Det kan noteras att andelen arbetslösa är generellt högre för män än kvinnor, framför allt i 

yngre åldrar. En inspektion med ögat visar också att takten i minskningen av andelen 

arbetslösa är relativt linjär med ålder för kvinnor, medan den är klart högre initialt men 

avstannande med ålder för män. Detta ligger i linje med prediktionen som baserades på att 

kvinnors löner är mer stela i förhållande till uppskattad produktivitet än mäns löner är. Då 

mäns löner utvecklas mer med ålder (vilket förmodas korrelera till produktivitet) bör 

förändringstakten i andelen arbetslösa minska snabbare för män än kvinnor, vilket en 

inspektion med ögat av figurerna bekräftar.  

För att kunna genomföra en bättre analys behövs dock numerisk information om hur 

förändringar i löner och andel arbetslösa ser ut mellan åldersgrupperna för kvinnor respektive 

män. Data över detta presenteras nedan i Tabell 2.2.4 och Tabell 2.2.5. 

Tabell 2.2.4: Förändring i lön och andel arbetslösa för kvinnor.  

Ålder Andel 
arbetslösa, 
procent 

Lön Förändring 
i lön 

Förändring 
i andel 
arbetslösa, 
procent 

18-24 7,481573 21900   

25-34 6,025701 25800 3900 -1,45587 

35-44 5,514201 29000 3200 -0,5115 

45-54 4,408051 29200 200 -1,10615 

55-64 2,998686 28700 -500 -1,40937 
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Tabell 2.2.5: Förändring i lön och andel arbetslösa för män. 

Ålder Andel 
arbetslösa, 
procent 

Lön Förändring 
i lön 

Förändring 
i andel 
arbetslösa, 
procent 

18-24 11,89927 23000   

25-34 7,438752 28300 5300 -4,46052 

35-44 6,023329 34100 5800 -1,41542 

45-54 4,532176 35700 1600 -1,49115 

55-64 4,984718 34200 -1500 0,452542 

 

Tabellerna visar klart hur förändringen i andel arbetslösa med ålder är av relativt konstant 

karaktär för kvinnor medan den har klart avtagande drag för män. För att göra detta mer 

överskådligt ges en visuell representation av storlekarna i förändring av lön och förändring av 

andel arbetslösa under arbetslivets gång för kvinnor och män i Figur 2.2.3 respektive Figur 

2.2.4.  

Figur 2.2.3: Förändring i lön samt förändring i andel arbetslösa med ålder, kvinnor. 
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Figur 2.2.4: Förändring i lön samt förändring i andel arbetslösa med ålder, män. 

 

 

I Figur 2.2.3 och 2.2.4 har enkel linjär regression utförts för att åskådliggöra tendenserna i 

variation av lön och andel arbetslösa med ålder. Som visas i Figur 2.2.3 ligger förändringen i 

andel arbetslösa relativt konstant med ålder för kvinnor och minskar (d.v.s. ökar i 

absolutvärde) till och med något. För män sambandet däremot positivt mellan förändringstakt 

i andel arbetslösa och ålder, och slutar till och med något positivt (d.v.s. andelen arbetslösa 

ökar i den sista ålderskategorin).  

Analysen visar alltså att andelen arbetslösa minskar relativt konstant med ålder för kvinnor, 

medan andelen arbetslösa män minskar betydligt snabbare i yngre ålder för att sedan stanna 

av och till och med stiga i högre ålder. Då detta sammanfaller med hypotesens prediktiob gör 

det den föreslagna hypotesen - att utfallet på arbetsmarknaden kan förklaras utifrån hur fritt 

lön varierar med produktivitet - mer trovärdig. 
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3. Jämförelse med europeiska länder 

I syfte att studera om tendenser som sammanfaller med de indikationer som funnits i den 

svenska arbetsmarknaden kan hittas utvidgas undersökningen till 15 europeiska länder. 

Ansatsen till analysen är att utnyttja data från PIAAC, en undersökning av den vuxna 

populationens förmågor i ett flertal länder, samt data om spridning i inkomst i dessa länder. I 

stället för att anta att produktivitet samvarierar med ålder används här alltså de förmågor som 

uppmätts i PIAAC som mått som förmodas samvariera med produktivitet. 

De förmågor uppmätta i PIAAC som nyttjas är läsförmåga, räknekunskaper samt förmåga att 

lösa problem med hjälp av teknologi. Eftersom hypotesen rör hur löner varierar med spridning 

i produktivitet behövs jämförbara mått på spridning i de uppmätta förmågorna.  

Detta mått på spridning i förmåga skapas för läs- och räknekunskaper genom att jämföra 

resultaten av den tionde samt den nittionde percentilen, d.v.s. det resultat som är bättre än 

endast 10 % av övriga resultat kommer att jämföras med det resultat som är bättre än 90 % av 

övriga resultat. Måttet konstrueras därefter sådant att det är relativt till resultatet för den 

tionde percentilen på följande vis: 

𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑛𝑖𝑡𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 −𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
. På så sätt erhålls ett 

relativt mått som kan användas i modellering med samtliga länder som observationer. 

PIAAC inkluderar ej motsvarande numeriska resultat över förmåga att lösa uppgifter med 

hjälp av teknologi. Resultaten över dessa förmågor är i stället kategoriserade. Hur mått på 

spridning inom dessa förmågor skapas återkoms till senare. 

Om tesen att låg variation i lön i förhållande till variation i produktivitet leder till högre grad 

av arbetslöshet bland lågproduktiva och vice versa för individer med högre grad av 

produktivitet stämmer ska det sambandet speglas i de modeller som skapas. Utfallet på 

arbetsmarknaden bör därför enligt hypotesen kunna modelleras med hjälp av spridning i lön 

och spridning i de olika förmågorna, och ha just dessa egenskaper. På så vis kan dessa 

modeller användas för att undersöka om stöd kan finnas för hypotesen eller om de indikerar 

att den bör förkastas. 

 

3.1 Beskrivande resultat, spridning i uppmätta förmågor 

Direkta resultat från PIAAC redovisas i första delen av appendix för den intresserade. Då de 

inte avses nyttjas i den kommande analysen inkluderas de ej här. Eftersom avsikten är att 

använda informationen för att kunna jämföra spridning i de uppmätta förmågorna de olika 

länderna i modeller erfordras relativa mått på hur stor spridningen är för de olika länderna. 

Som omnämnt ovan skapas ett sådant mått enligt följande metod för läs- och räknekunskaper: 

𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑛𝑖𝑡𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 −𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
. Detta mått relaterar 

därmed skillnaden mellan ett bra och ett dåligt resultat till ett dåligt resultat. Om kvoten är 1 

implicerar det således 90:e percentilens resultat är dubbelt så bra som den 10:e percentilens. 

Större kvoter innebär större relativ spridning i resultat.  
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Spridningen i läsförmåga som beräknat på detta vis redovisas nedan i Tabell 3.1.1. 

Tabell 3.1.1: Spridning i läsförmåga för Europeiska länder. 

Land Spridning i 
läsförmåga 

Austria 0,517859 
Czech 
Republic 

0,462952 

Denmark 0,554237 
Estonia 0,513412 
Finland 0,551929 
France 0,629306 
Germany 0,589736 
Ireland 0,559459 
Italy 0,591334 
Netherlands 0,554316 
Norway 0,528625 
Poland 0,592004 
Slovak 
Republic 

0,44892 

Spain 0,659192 
Sweden 0,567881 

 

Då räkneförmåga uppmätts på motsvarande kvantitiva skala i PIAAC används samma metod 

för att skapa ett mått på spridning i räknekunskaper för de länder som avses undersökas. 

Måttet är alltså åter 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑛𝑖𝑡𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 −𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
. 

Resultaten redovisas nedan i Tabell 3.1.2. 

Tabell 3.1.2: Spridning i räkneförmågor i Europeiska länder. 

Land Spridning i 
räknekunskaper 

Austria 0,569478 
Czech 
Republic 

0,507939 

Denmark 0,591076 
Estonia 0,530275 
Finland 0,587198 
France 0,788993 
Germany 0,659108 
Ireland 0,682508 
Italy 0,690497 
Netherlands 0,583023 
Norway 0,628697 
Poland 0,659272 
Slovak 
Republic 

0,546567 

Spain 0,729124 
Sweden 0,633057 

 

Som nämndes vid introduktionen till denna analys existerar ej motsvarande poängbaserade 

resultat per percentil i PIAAC:s undersökning av förmåga att lösa problem med hjälp av 
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teknologi. Resultaten i denna undersökning är uppmätta på följande skala: Nivå 3, Nivå 2, 

Nivå 1, Under nivå 1, Ingen erfarenhet av att använda datorer, Misslyckat ICT core test samt 

Valde att ej delta i datorbaserad bedömning. Ett misslyckat ICT core test innebär att individen 

misslyckats med grundläggande förmågor nödvändiga för att genomgå en datorbaserad 

bedömning. 

Att definiera den spridning ett land uppvisar i denna kategori blir därför svårare. Här görs 

valet att definiera spridning genom att ackumulera andelarna med dåliga resultat (vilket 

definieras som under nivå 1, ingen erfarenhet samt misslyckat ICT test) och bra resultat 

(definierat som nivå 3). Detta divideras därefter med andelen svarande, och på så vis erhålls 

den andel av de svarande som antingen hade dåliga eller bra resultat. Ett högre värde indikerar 

således större spridning i förmågor. Måttet tar alltså följande form: 

𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 

 

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑚 𝑒𝑟å𝑙𝑖𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑛𝑖𝑣å 1 + 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑟𝑓𝑎𝑟𝑒𝑛𝑒𝑡 + 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎𝑡 𝐼𝐶𝑇 𝑡𝑒𝑠𝑡 + 

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑚 𝑒𝑟å𝑙𝑙𝑙𝑖𝑡 𝑛𝑖𝑣å 3
𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒

 

 

Resultat för spridning i förmåga att lösa problem med hjälp av teknologi så som definierat 

ovan redovisas i Tabell 3.1.3 nedan. 

Tabell 3.1.3: Spriding i förmåga att lösa problem med hjälp av teknologi. 

Land Spridning i 
förmåga att lösa 
problem med 
hjälp av teknologi 

Austria 0,28427 
Czech Republic 0,322281 
Denmark 0,28127 
Estonia 0,315882 
Finland 0,2813 
France m* 
Germany 0,332986 
Ireland 0,305928 
Italy m* 

Netherlands 0,27021 
Norway 0,249327 

Poland 0,418752 
Slovak Republic 0,360721 
Spain m* 
Sweden 0,282859 

* Data saknas 
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Eftersom resultaten ej mäts på numerisk skala går dessa mått på spridning i förmåga i 

populationen ej att jämföras med spridningen i förmåga i läskunnighet samt räknefärdigheter. 

Därtill saknas information för en del av länderna, vilket också innebär att sådan jämförelse 

blir ogörlig. För de länder som har fullständig information om denna förmåga går dock 

jämförelser att göra, eftersom måttet är av relativ design. 

 

3.2 Beskrivande resultat, spridning i lön samt spridning i arbetslöshet efter 

utbildningsnivå 

Analogt med det resonemang som förts runt svensk arbetsmarknad avses hypotesen att större 

spridning i förmåga i samband med mindre spridning i lön medför större spridning i 

arbetslöshet testas. För att detta ska bli meningsbärande krävs att spridning i arbetslöshet mäts 

i efter just spridningen i förmåga.  

För att åstadkomma detta görs antagandet att de förmågor som uppmätts i PIAAC korrelerar 

med individens nivå av utbildning. Även om det givetvis inte kommer föreligga en perfekt 

korrespondens mellan dessa så ter sig antagandet resonabelt då förmågor som läsfärdighet och 

räknekunskaper samt möjligen i mindre utsträckning datorvana erhålls under utbildning. 

Mått på andel arbetslösa efter utbildningsnivå erhålls från Eurostat. Individers utbildningsnivå 

är där klassificerade som låg, medel eller hög. Eftersom analysen erfordrar mått på spridning i 

arbetslösa beroende på utbildningsnivå nyttjas värden för låg och hög utbildningsnivå för att 

åstadkomma ett mått på spridning, i avsikt att inkludera hela spektrumet av nivå på 

utbildning. För att mäta lönespridning i länder används kvoten av den åttionde och tjugonde 

percentilen. Data om spridning i lön och andel arbetslös för de relevanta länderna anges på 

följande sida i Tabell 3.2.1 och Tabell 3.2.2. 
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Tabell 3.2.1: Lönespridning i Europiska länder 

Land Lönespridning (åttionde 
percentilens lön/ tjugonde 

percentilens lön) 

Austria 3,8 

Czech Republic 3,7 

Denmark 4,6 

Estonia 5,9 

Finland 3,7 

France 4,6 

Germany (until 1990 former territory of the FRG) 4,6 

Ireland 4,7 

Italy 6,0 

Netherlands 3,8 

Norway 3,3 

Poland 5,2 

Slovakia 4,0 

Spain 7,8 

Sweden 3,6 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/database, 

Sökväg: Income and living conditions (ilc), Income distribution and monetary poverty (ilc_ip), Distribution of 

income (ilc_di), S80/S20 income quintile share ratio by sex and selected age group (source: SILC) (ilc_di11) 

Tabell 3.2.2: Andel arbetslösa efter utbildningsnivå 

Land Andel 
arbetslösa 
bland individer 
med låg 
utbildningsnivå 
(procent) 

Andel 
arbetslösa 
bland individer 
med hög 
utbildningsnivå 
(procent) 

czeck rep 22,7 2,5 

denmark 9 4,6 

germany 15,9 3,1 

estonia 27,7 9,1 

ireland 19,4 7 

Spain 24,7 10,5 

france 12,9 4,9 

Italy 9,1 5,6 

netherlands 5,7 2,7 

austria 7,3 2,3 

poland 16,1 4,2 

slovakia 40,8 4,9 

finland 11,6 4,4 

sweden 11,6 4,5 

norway 5,4 1,8 

Källa: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00066 
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För att meningsfullt kunna jämföra utfallen på arbetsmarknaderna länderna emellan, d.v.s. 

sannolikheten att en individ finner anställning eller vice versa, behövs relativa mått på hur 

utbildning påverkar sannolikheten till anställning. Därav skapas ett mått som visar hur mycket 

större sannolikheten att vara arbetslös är för en lågutbildad individ än för en högutbildad 

individ, i förhållande till sannolikheten att vara arbetslös för en högutbildad individ. Måttet 

definieras därmed på följande vis: 
𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙 ö𝑠𝑎 ,𝑙å𝑔𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒 −𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙 ö𝑠𝑎 ,ö𝑔𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙 ö𝑠𝑎 ,ö𝑔𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒
. 

Resultatet då mått på relativ skillnad i andel arbetslösa beroende på utbildningsnivå beräknas 

på detta vis redovisas i Tabell 3.2.3 nedan. 

Tabell 3.2.3: Ökad sannolikhet för arbetslöshet för lågutbildade jämfört med 

högutbildade, uttryckt i termer av sannolikheter för arbetslöshet för högutbildade. 

Land Antal multiplar av högutbildade individers 
sannolikhet för arbetslöshet som skiljer en 
lågutbildads sannolikhet till arbetslöshet från en 
högutbildads 

austria 2,173913 

czech 
republic 

8,08 

denmark 0,956522 

estonia 2,043956 

finland 1,636364 

france 1,632653 

germany 4,129032 

ireland 1,771429 

italy 0,625 

netherlands 1,111111 

norway 2 

poland 2,833333 

slovakia 7,326531 

spain 1,352381 

sweden 1,577778 

 

3.3: Analys och resultat 

Syftet med analysen av europeiska data är att se om hypotesen att utfallet på arbetsmarknaden 

kan förklaras av förhållandet mellan hur fritt löner varierar och skillnad i produktivitet i 

populationen kan styrkas eller bör förkastas. För att göra detta modelleras det relativa värdet 

på skillnaden i andelen arbetslösa efter utbildningsnivå (så som diskuterat och redovisat ovan) 

mot spridning i lön och spridning i de ovan nämnda förmågorna.  

Dels fyller detta funktionen att se huruvida en ansats med dessa förklarande variabler kan ge 

signifikanta modeller som förklarar en betydande del av skillnaden i andel arbetslösa mellan 
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låg- och högutbildade, dels möjliggör för att kontrollera om modellerna anger det förväntade 

sambandet mellan de förklarande variablerna och utfallet på arbetsmarknaden. 

Som tidigare nämnts mäter inte PIAAC samtliga förmågor på jämförbara skalor. Resultat i 

problemlösning med hjälp av teknologiska hjälpmedel definieras utifrån kategorier, medan läs 

och räkneförmåga mäts på numeriska skalor. Därtill saknas data för tre av de undersökta 

länderna för problemlösning med hjälp av teknologiska hjälpmedel. Därav kan ej en modell 

skapas som nyttjar spridning i lön samt spridning i samtliga beaktade förmågor. Mått på 

spridning i läskunskaper och räknekunskaper går däremot att använda i samma modell. 

Fyra linjära regressionsmodeller skapas för att studera om insamlad data leder till modeller 

som stöder tesen, eller om de indikerar motsatsen. Dessa modeller är: 

𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒍ö𝒔𝒂 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å = 𝒄 +  𝜶 × 𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 +  𝜷 ×

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒇ö𝒓𝒎å𝒈𝒂 𝒂𝒕𝒕 𝒍ö𝒔𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎 𝒎𝒆𝒅 𝒉𝒋ä𝒍𝒑 𝒂𝒗 𝒕𝒆𝒌𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊, 

𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒍ö𝒔𝒂 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å =

𝒄 +  𝜶 ×
𝑳ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒇ö𝒓𝒎å𝒈𝒂 𝒂𝒕𝒕 𝒍ö𝒔𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎 𝒎𝒆𝒅 𝒉𝒋ä𝒍𝒑 𝒂𝒗 𝒕𝒆𝒌𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊
, 

𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒍ö𝒔𝒂 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å = 𝒄 +  𝜶 × 𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 +  𝜷 ×

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒍ä𝒔𝒇ä𝒓𝒅𝒊𝒈𝒉𝒆𝒕 +  𝜸 × 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒓ä𝒌𝒏𝒆𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓, 

𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒍ö𝒔𝒂 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å = 𝒄 +  𝜶 ×
𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒍ä𝒔𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓
+  𝜷 ×

𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒓ä𝒌𝒏𝒆𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓
 

Värden för förklarande variabler, förklaringsgrad samt f-värde för hela modellen ges för de 

fyra olika modellerna i Tabell 3.3.1 nedan: 
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Tabell 3.3.1: Linjära regressionsmodeller för skillnad i andel arbetslösa beroende på 

utbildningsnivå med spridning i lön samt spridning i uppmätta förmågor som 

förklarande variabler. 

Variabel/förklaringsgrad Värde Standardfel p-värde 
Modell: 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒍ö𝒔𝒂 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å = 𝒄 +  𝜶 × 𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 +  𝜷 ×

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒇ö𝒓𝒎å𝒈𝒂 𝒂𝒕𝒕 𝒍ö𝒔𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎 𝒎𝒆𝒅 𝒉𝒋ä𝒍𝒑 𝒂𝒗 𝒕𝒆𝒌𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊  

Konstant (𝒄) -2,18057 4,155283 0,612422 

Spridning lön -1,71577 (𝜶) 0,902353 0,089681 

Spridning fömåga 40,24512 (𝜷) 14,99539 0,025048 

KvS Regression 27,96018   

KvS Residual 33,58853   

F-värde 3,745947  0,06552 

Modell: 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒍ö𝒔𝒂 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å =

𝒄 +  𝜶 ×
𝑳ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒇ö𝒓𝒎å𝒈𝒂 𝒂𝒕𝒕 𝒍ö𝒔𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎 𝒎𝒆𝒅 𝒉𝒋ä𝒍𝒑 𝒂𝒗 𝒕𝒆𝒌𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊
 

Konstant (𝒄) 11,95581 3,995409 0,013518 

Spridning 
lön/spridning i 
förmåga 

-0,65058(𝜶) 0,286191 0,046315 

KvS Regression 20,96971   

KvS Residual 40,57899   

F-värde 5,167628  0,046315 

Modell: 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒍ö𝒔𝒂 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å = 𝒄 +  𝜶 × 𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 +  𝜷 ×

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒍ä𝒔𝒇ä𝒓𝒅𝒊𝒈𝒉𝒆𝒕 +  𝜸 × 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒓ä𝒌𝒏𝒆𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓  

Konstant (𝒄) 18,98253 4,854092 0,002432 

Spridning lön 0,382873 (𝜶) 0,489128 0,450287 

Spridning läskunskap -48,2002 (𝜷) 19,64423 0,032037 

Spridning 
räknekunskap 

13,74918 (𝜸) 12,84677 0,307431 

KvS Regression 35,93973   

KvS Residual 33,64053   

F-värde 3,91727  0,039792 

Modell: 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒍ö𝒔𝒂 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å = 𝒄 +  𝜶 ×
𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒍ä𝒔𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓
+

 𝜷 ×
𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒓ä𝒌𝒏𝒆𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓
  

Konstant (𝒄) 2,445396 2,445396 0,457016 

Spridning 
lön/spridning 
läskunskap 

0,785981 (𝜶) 1,440291 0,595265 

Spridning 
lön/spridning 
räknekunskap 

-0,85875 (𝜷) 1,473332 0,570776 

KvS Regression 1,942346   

KvS Residual 67,63791   

F-värde 0,172301  0,843772 
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Innan vidare diskussion om de individuella modellerna tas upp är det värt att nämna att 

modellerna har gemensamt att de förklarar cirka hälften till en tredjedel av skillnaden i 

arbetslöshet beroende på utbildningsnivå (med undantag för den sista modellen). Detta kan 

vid en första anblick synas som en låg förklaringsgrad, men det är då viktigt att hålla i åtanke 

att hypotesen ej nödvändigtvis behöver vara den enda förklaringen till utfallet på 

arbetsmarknaden. Andra variabler kan också tänkas förklara en del av spridningen, hypotesen 

rör endast huruvida just förhållandet mellan spridning i lön och spridning i produktivitet kan 

användas för att förklara skillnader i andel arbetslösa i olika grupper på arbetsmarknaden. 

Detta behöver således inte vara den enda förklaringen, andra inverkande variabler kan ha 

utelämnats utan att det falsifierar hypotesen. 

För den första modellen, som använder spridning i lön samt spridning i förmåga att lösa 

problem med hjälp av teknologi, sammanfaller modellen med hypotesens prediktion. Större 

spridning i lön och mindre spridning i förmåga leder till mindre skillnad i andel arbetslösa 

beroende på utbildningsnivå, vilket är vad hypotesen förutspår. Då ett kvotmått skapas mellan 

lönespridning och spridning i förmåga att lösa problem med hjälp av teknologi för att fånga 

just denna aspekt nås det förväntade resultatet: Ju större denna kvot är, dess mindre anger 

modellen att skillnad i andel arbetslösa beroende på utbildningsnivå är. 

F-värdet för de två modellerna anger signifikansnivåer på 6,5 % och 4,6 %. Detta anses vara 

tämligen goda värden då det som eftersöks är indikationer på huruvida hypotesen stämmer 

eller ej, snarare än direkta belägg. 

De två följande modeller, som avser förklara skillnaden i andelen arbetslösa efter 

utbildningsnivå med hjälp av spridning i lön samt spridning i läs- och räkneförmågor, 

sammanfaller dock ej lika väl med hypotesen. Då de tre förklarande variablerna används 

individuellt har spridning i lön ett något positivt värde, medan spridning i läsförmåga har ett 

starkt negativt värde. Den enda variabel som sammanfaller med hypotesens prediktion är 

räknekunskaper, som har ett positivt värde. 

I syfte kunna studera effekten av läsförmåga och räkneförmåga individuellt på utfallet skapas 

därför två kvotmått i den fjärde modellen. Kvoterna mellan spridning i lön och spridning i 

läsförmåga samt spridning i lön och spridning i räknekunskaper används som förklarande 

variabler. Enligt hypotesen bör större spridning i lön i förhållande till spridning i förmåga leda 

till mindre skillnad i andel arbetslösa beroende på utbildningsnivå. Således förväntas båda 

dessa kvoter ha negativa koefficienter.  

Modellen visar att så inte är fallet. Kvoten mellan spridning i lön och spridning i 

räknekunskaper antar det negativa värde som förväntat. Däremot så anger modellen en positiv 

koefficient för kvoten mellan spridning i lön och spridning i läskunskaper. Av detta dras 

slutsatsen att det förefaller vara så att läskunskaper är den variabel som ej sammanfaller med 

den prediktion som hypotesen ger. 

Sammanfattningsvis har denna analys gett två typer av modeller som förklarar skillnaden i 

andel arbetslösa efter utbildningsnivå. Den ena typen av modell använder spridning i lön samt 

spridning i förmåga att lösa problem med hjälp av teknologi, och denna modell sammanfaller 
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med de prediktioner som hypotesen ger. Den andra typen av modell nyttjar spridning i lön 

samt spridning i läs- och räknekunskaper för att förklara skillnaden i andel arbetslösa efter 

utbildningsnivå. Denna modell påvisade ett förväntat samband mellan utfall och förhållandet 

mellan spridning i lön och spridning räknekunskaper, men sambandet mellan utfall och 

förhållandet mellan spridning i lön och spridning i läskunskaper var av motsatt karaktär till 

det förväntade. 

Om det går att påvisa en förklaring till att just läskunskap ej sammanfaller med det beteende 

som förutspåtts av hypotesen finns därmed här ett visst stöd för hypotesen, då övriga variabler 

sammanfaller med det förväntade mönstret. Om så ej är fallet innebär dock det avvikande 

resultatet för läsförmåga ett frågetecken som knappast gör hypotesen mer trovärdig. Huruvida 

en sådan förklaring kan ges återkoms till i senare avsnitt och återkopplas till i de avslutande 

slutsatserna.  

Nästkommande del i analysen är i stället ett försök att precisera var en eventuell stelhet i lön 

kan föreligga.  

 

3.4 Identifikation - var föreligger lönestelhet? 

I undersökningen av den svenska arbetsmarknaden drogs slutsatsen att löner förefaller vara 

stela nedåt. Denna slutsats sammanföll med Nils Gottfries tidigare studier inom närliggande 

område. I kontext av studien i 3.3 vore det därför relevant att se om det går att visa att 

motsvarande mönster existerar för de Europeiska länderna. 

I avsikt att undersöka detta används olika mått på hur mycket löner varierar. De konstrueras 

genom att använda olika delar av lönefördelningen, men är av natur desamma som tidigare 

mått (d.v.s. en högre percentils inkomst delas med en lägre percentils inkomst).  

Avsikten med ansatsen är att om de observerade resultaten förklaras av stelhet i löner nedåt så 

bör de konstruerade modellerna förklara en större del av spridningen i lön då endast den lägre 

delen av lönefördelningen används för att skapa måttet på spridning i lön. För högre 

lönenivåer förväntas ej stelhet existera, så att inkludera av dessa innebär att inkludera 

spridning som modellen ej förväntas förklara. Därmed bör förklaringsgraden bli sämre då ett 

mått som inkluderar en större del av lönefördelningen används. 
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Tionde och nittionde percentilen 

Data för lönespridning i termer av den tionde samt den nittionde percentilens lön presenteras 

nedan i Tabell 3.4.1: 

Tabell 3.4.1: Lönespridning i Europeiska länder, tionde och nittionde percentilen 

Land Lön 10:e 
percentilen 

Lön 90:e 
percentilen 

austria 11,503 36,737 

czeck rep 4,359 12,171 

denmark 13,967 41,077 

estonia 2,924 11,924 

finland 12 35,668 

france 10,987 37,859 

germany 13,967 34,756 

ireland 11,174 40,066 

Italy 7,534 30,68 

netherlands 12,077 35,494 

norway 18,66 50,931 

poland 2,159 8,579 

slovakia 3,433 10,717 

Spain 4,978 25,933 

sweden 10,93 31,584 

Källa: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/database, 

Sökväg: Income and living conditions (ilc), Income distribution and monetary poverty (ilc_ip), Distribution of 

income (ilc_di), Distribution of income by quantiles (source: SILC) (ilc_di01) 

Med hjälp av denna information skapas mått på lönespridning enligt tidgigare använd modell, 

d.v.s. 
𝑙ö𝑛  𝑛𝑖𝑡𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙

𝑙ö𝑛  𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙
. Resultatet då ett sådant spridningsmått beräknas redovisas nedan i 

Tabell 3.4.2. 
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Tabell 3.4.2: Mått på lönespridning, skapat med nittionde samt tionde percentil 

Land Lön 90:e 
percentil/lön 
10:e 
percentil 

austria 3,193689 

czeck rep 2,792154 

denmark 2,941004 

estonia 4,077975 

finland 2,972333 

france 3,4458 

germany 2,488437 

ireland 3,585645 

Italy 4,072206 

netherlands 2,938975 

norway 2,729421 

poland 3,973599 

slovakia 3,121759 

Spain 5,209522 

sweden 2,889661 

 

För att kontrastera detta mot ett mått på lönespridning som endast innefattar den lägre delen 

av lönefördelningen används den tionde samt trettionde percentilen. Den undre gränsen förblir 

alltså densamma men den högre lönenivån sänks till den lägre halvan av lönefördelningen. 

Relevant information om dessa löner presenteras i Tabell 3.4.3 på följande sida. 
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Tabell 3.4.3: Lönespridning i Europeiska länder, tionde och trettionde percentilen 

Land Lön 10:e 
percentilen 

Lön 30:e 
percentilen 

austria 11,503 16,665 

czeck rep 4,359 5,894 

denmark 13,967 20,287 

estonia 2,924 14,635 

finland 12 17,066 

france 10,987 15,742 

germany 13,967 14,635 

ireland 11,174 15,473 

Italy 7,534 11,933 

netherlands 12,077 16,497 

norway 18,66 26,979 

poland 2,159 3,326 

slovakia 3,433 4,96 

Spain 4,978 9,116 

sweden 10,93 15,833 

Källa: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/database, 

sökväg: Income and living conditions (ilc), Income distribution and monetary poverty (ilc_ip), Distribution of 

income (ilc_di), Distribution of income by quantiles (source: SILC) (ilc_di01) 

På samma vis som gjordes för tionde respektive nittionde percentilen konstrueras därefter 

mått på lönespridning enligt kvoten 
𝑙ö𝑛  𝑡𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙

𝑙ö𝑛  𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙
 . Detta spridningsmått på lön 

redovisas på följande sida i Tabell 3.4.4. 
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Tabell 3.4.4: Mått på lönespridning, skapat med trettionde samt tionde percentil 

Land Lön 30:e percentil/lön 10:e percentil 

austria 1,448752 

czeck rep 1,352145 

denmark 1,452495 

estonia 5,00513 

finland 1,422167 

france 1,432784 

germany 1,047827 

ireland 1,384732 

Italy 1,583886 

netherlands 1,365985 

norway 1,44582 

poland 1,540528 

slovakia 1,4448 

Spain 1,831258 

sweden 1,448582 

 

Då linjära regressionsmodeller skapas baserade på dessa mått på lönespridning nås resultat av 

samma karaktär som i tidigare analys i 3.3, vilket givetvis är vad som förväntas. Därför 

presenteras här endast resultaten då utfallet på arbetsmarknaden modelleras mot kvoterna av 

spridning i lön mot spridning i läs- respektive räknekunskaper. Denna modell väljs då den 

både innefattar flest variabler, samt också det samband mellan spridning i lön och spridning i 

läskunskaper som står i motsats till hypotesen. De två modellerna, som alltså är identiska med 

undantag för att de använder olika mått på lönespridning, redovisas för i Tabell 3.4.5 på 

följande sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Tabell 3.4.5: Linjära regressionsmodeller för skillnad i andel arbetslösa efter 

utbildningsnivå med kvoter mellan spridning i lön och spridning i läs- respektive 

räknekunskaper som förklarande variabler.  

Variabel/förklaringsgrad Värde Standardfel p-värde 

Modell: 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒍ö𝒔𝒂 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å = 𝒄 +  𝜶 ×
𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒍ä𝒔𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓
+

 𝜷 ×
𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒓ä𝒌𝒏𝒆𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓
, lönespridning mätt utifrån nittionde samt tionde percentil 

Konstant (𝒄) 1,941362 3,651682  

Spridning lön/spridnig 
läskunskap 

1,202788 (𝜶) 1,894416  

Spridning lön/spridnig 
räknekunskap 

-1,22607 (𝜷) 1,956815  

KvS Regression 2,291781   

KvS Residual 67,28848   

F-värde 0,204354  0,817952 

Modell: 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒍ö𝒔𝒂 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å = 𝒄 +  𝜶 ×
𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒍ä𝒔𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓
+

 𝜷 ×
𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒓ä𝒌𝒏𝒆𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓
, lönespridning mätt utifrån trettionde samt tionde percentil 

Konstant (𝒄) 1,340099 1,801888 0,471358 

Spridning lön/spridnig 
läskunskap 

4,544854 (𝜶) 4,731402 0,355723 

Spridning lön/spridnig 
räknekunskap 

-4,58107 (𝜷) 4,745501 0,353422 

KvS Regression 5,020016   

KvS Residual 64,56024   

F-värde 0,466542  0,638079 

 

Som kan utläsas ur tabellen sammanfaller dessa modeller med vad som förväntas om det 

förhåller sig så att eventuell stelhet i hur lön varierar med förmåga föreligger i den lägre delen 

av lönefördelningen. Den modell som utnyttjar ett mått på spridning som använder endast den 

lägre delen av lönefördelningen förklarar mer än dubbelt så mycket av utfallet på 

arbetsmarknaden som den modell som utnyttjar ett mått på lönespridning som innefattar hela 

fördelningen. Detta är i enlighet med det resonemang som förts i denna sektion. 

Så som med tidigare modeller då lönespridning samt spridning i förmågor bakas samman 

genom att skapa kvoter är F-värdena för modellerna relativt låga. Skillnaden mellan dessa två 

modeller är dock stor, modellen som använder ett mått på lönespridning som använder endast 

den lägre delen av fördeleningen är klart mer signfikant meed ett p-värde på ca 0,64, att 

jämföra med ett p-värde på ca 0,82 för den modell som nyttjar en större del av 

lönefördelningen. 

Slutligen skiljer sig även modellerna i det att koefficienterna är avsevärt större då en mindre 

del av lönefördelningen beaktas för att skapa mått på spridning i lön. Detta är exakt vad som 

förväntas, då det mer begränsade måttet på lönespridning använder endast den del av 

lönespridningen för vilken utfallet på arbetsmarknaden förväntas kunna förklaras av 
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förhållandet mellan spridning i lön och spridning i förmåga. Därmed bör den observerade 

inverkan av stelhet i lön relativt till förmåga bli större i detta fall, vilket alltså stämmer 

överens med resultatet. 

Denna analys indikerar således att det mönster som observerats för den svenska 

arbetsmarknaden, att eventuell stelhet i hur löner varierar med produktivitet föreligger i den 

lägre delen av lönefördelningen, även gäller för de 15 europeiska länder som studerats. 

 

4. Sysselsättning 

Den analys som gjorts baseras på information om andelen av individer i arbetskraften som är 

arbetslösa och hur denna andel eventuellt kan vara förknippad med hur fritt lön varierar med den 

anställdes produktivitet. Det kan dock vara av intresse att studera hur eventuellt stelhet i hur löner 

varierar med produktivitet påverkar andelen anställda.  

Observationen att det hittills hittats vissa indikationer på att mindre lönespridning i samband med stor 

spridning i förmågor förefaller vara kopplat till större skillnad i andelen arbetslösa bland låg- och 

högutbildade individer innebär inte nödvändigtvis att skillnaden i andel anställda inom dessa 

kategorier varierar på samma vis. Det kan vara så att detta förhållande mellan löner och spridning i 

produktivitet även påverkar andelen individer som väljer att inte delta på arbetsmarknaden.  

I syfte att få en indikation på om det utifrån tidigare analys även går att dra slutsatser om hur 

förhållandet mellan spridning i lön och spridning i förmågor bland individer i arbetskraften påverkar 

den andel som faktiskt hittar ett jobb behövs därför vidare undersökning. 

Nedan presenteras information om andel anställda efter utbildningsnivå för de länder som tidigare 

studerats. Eftersom det nu gjorts troligt att stelhet existerar primärt nedåt i löner beaktas endast de 

individer som huvudsakligen förmodas vara relevanta för lägre lönenivåer, varför individer med låg 

respektive medel nivå av utbildning beaktas.  
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Tabell 4.1: Andel anställda efter utbildningsnivå i de undersökta Europeiska länderna 

Land Medel 
utbildningsnivå, 
andel anställda 
i procent 

Låg 
utbildningsnivå, 
andel anställda 
i procent 

Austria 77 56,1 

Czech 
Republic 

71,2 41,6 

Denmark 77,8 62,6 

Estonia 64,4 44,1 

Finland 71,7 53,9 

France 70,9 54,7 

Germany 74,9 56 

Ireland 63,1 46,7 

Italy 67,1 50,1 

Netherlands 79,4 61,7 

Norway 79,2 64,3 

Poland 62,7 39,2 

Slovakia 65,9 28,6 

Spain 63,7 52,3 

Sweden 78,9 62,8 

Källa: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec430 

 

För att kunna jämföra länderna behövs så som tidigare ett relativt mått på skillnaden i 

sannolikhet för anställning till beroende på utbildningsnivå. Detta skapas med samma metod 

som använts vid tidigare analys: 
(𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑛𝑠𝑡 ä𝑙𝑙𝑑𝑎  𝑓ö𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙  𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑖𝑣 å−𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑛𝑠𝑡 ä𝑙𝑙𝑑𝑎  𝑓ö𝑟  𝑙å𝑔 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑖𝑣 å)

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑛𝑠𝑡 ä𝑙𝑙𝑑𝑎  𝑓ö𝑟 𝑙å𝑔 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑖𝑣 å
  

På så vis erhålls ett mått som för vart land indikerar hur mycket större sannolikheten är att få 

ett jobb för en individ med medel nivå av utbildning är för en individ med låg nivå av 

utbildning i termer av sannolikheten för en individ med låg utbildningsnivå att ha ett jobb. 

Resultatet redovisas  i Tabell 4.2 på följande sida. 
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Tabell 4.2: Mått på hur mycket större sannolikheten är för en individ med medel nivå 

av utbildning att ha ett jobb är för en individ med låg nivå av utbildning. 

Land Skillnad i sannolikhet för att 
inneha ett jobb beroende på 
utbildningsnivå 

Austria 0,372549 

Czech Republic 0,711538 

Denmark 0,242812 

Estonia 0,460317 

Finland 0,330241 

France 0,296161 

Germany 0,3375 

Ireland 0,351178 

Italy 0,339321 

Netherlands 0,286872 

Norway 0,231726 

Poland 0,59949 

Slovakia 1,304196 

Spain 0,217973 

Sweden 0,256369 

 

För att snabbt få en uppfattning om i vilken mån denna information korrelerar med den 

tidigare analyserade informationen om skillnad i andel arbetslösa efter utbildnignsnivå testas 

de både dataseten för korrelationskoefficient. Denna är ca 0,8167, d.v.s. de två seten 

samvarierar avsevärt. Det gör det mer troligt att samband som gäller för andelen arbetslösa 

även gäller för andelen anställda. 

Korrelationen är dock inte perfekt, varför det finns anledning att utföra analys liknande den 

som tidigare gjorts för andelen arbetslösa. Eftersom tidigare undersökning av andelen 

arbetslösa indikerat att ett mått på lönespridning som innefattar endast den lägre delen av 

lönespridingen (en kvot av trettionde och tionde percentilen för att vara mer precis) är mer 

relevant används detta mått direkt vid undersökning av andelen anställda.  

För att kunna genomföra analysen erfordras information om spridning i lön, utfall på 

arbetsmarknaden i termer av skillnad i sannolikhet för anställning beroende på grad av 

utbildning, samt spridning i uppmätta förmågor för de olika länderna. Mått på spridning 

skapas enligt tidigare använda kvoter. Den relevanta informationen summeras i Tabell 4.3 på 

följande sida. 
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Tabell 4.3: Utfall på arbetsmarknaden, spridning i lön samt spridning i uppmätta 

förmågor 

Land Utfall på 
arbetsmarknad, 
skillnad i 
sannolikhet för 
anställning 
beroende på 
utbildning 

Lönespridning, 
kvot av 
trettionde 
percentilens 
lön samt 
tionde 
percentilens 
lön 

Spridning i 
uppmätta 
läsförmågor 

Spriding i 
uppmätta 
räkneförmågor 

Spridning 
i 
uppmätta 
förmågor 
att lösa 
problem 
med 
hjälp av 
teknologi 

austria 0,372549 1,649123 0,517859 0,569478 0,28427 

czech 
republic 

0,711538 1,61167 0,462952 0,507939 0,322281 

denmark 0,242812 1,704631 0,554237 0,591076 0,28127 

estonia 0,460317 1,555556 0,513412 0,530275 0,315882 

finland 0,330241 1,358696 0,551929 0,587198 0,2813 

france 0,296161 1,397059 0,629306 0,788993 m* 

germany 0,3375 2,071429 0,589736 0,659108 0,332986 

ireland 0,351178 1,520548 0,559459 0,682508 0,305928 

italy 0,339321 1,462963 0,591334 0,690497 m* 

netherlands 0,286872 1,883333 0,554316 0,583023 0,27021 

norway 0,231726 1,515009 0,528625 0,628697 0,249327 

poland 0,59949 1,442623 0,592004 0,659272 0,418752 

slovakia 1,304196 1,529412 0,44892 0,546567 0,360721 

spain 0,217973 1,487805 0,659192 0,729124 m* 

sweden 0,256369 1,302302 0,567881 0,633057 0,282859 

*Värde saknas 

  

Så som omnämnts vid tidigare analys är det mått som skapats för spridning i uppmätt förmåga 

att lösa problem med hjälp av teknologi inte jämförbart med mått på spridning läs- och 

räkneförmågor då denna förmåga bedömts utifrån kategorier medan läs- och räkneförmåga 

bedömts efter en numerisk skala.  

Motsvarande modeller som skapades för skillnad i andel arbetslösa beroende på 

utbildningsnivå skapas därför för andel sysselsatta efter utbildningsnivå. För att vara enhetlig 

med tidigare analys används samma fyra uppsättningar förklarande variabler. Resultaten 

presenteras nedan i Tabell 4.4. 

Tabell 4.4 (följande sida): Linjära regressionsmodeller för skillnad i andel sysselsatta 

beroende på utbildningsnivå med spridning i lön samt spridning i uppmätta förmågor 

som förklarande variabler. 
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Variabel/förklaringsgrad Värde Standardfel p-värde 
Modell: 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒚𝒔𝒔𝒆𝒍𝒔𝒂𝒕𝒕𝒂 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å = 𝒄 +  𝜶 × 𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝜷 ×

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒇ö𝒓𝒎å𝒈𝒂 𝒂𝒕𝒕 𝒍ö𝒔𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎 𝒎𝒆𝒅 𝒉𝒋ä𝒍𝒑 𝒂𝒗 𝒕𝒆𝒌𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊 

Konstant (𝒄) -0,58909 0,803319 0,482025 

Lönespridning -0,14104 (𝜶) 0,364033 0,707439 
Spridning i förmåga 
att lösa problem 
m.h.a. teknologi 

4,116262 (𝜷) 1,695025 0,03808 

KvS Regression 0,412936   
KvS Residual 0,604408   
F-värde 3,074436  0,096024 
Modell: 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒚𝒔𝒔𝒆𝒍𝒔𝒂𝒕𝒕𝒂 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å =

𝒄 +  𝜶 ×
𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒇ö𝒓𝒎å𝒈𝒂 𝒂𝒕𝒕 𝒍ö𝒔𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎 𝒎𝒆𝒅 𝒉𝒋ä𝒍𝒑 𝒂𝒗 𝒕𝒆𝒌𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊
 

Konstant (𝒄) 1,335654 0,439366 0,012463 

Spridning i 
lön/spridning i 
förmåga att lösa 
problem m.h.a. 
teknologi 

-0,16697 (𝜶) 0,082191 0,06963 

KvS Regression 0,297202   
KvS Residual 0,720142   
F-värde 4,126987  0,06963 
Modell: 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒚𝒔𝒔𝒆𝒍𝒔𝒂𝒕𝒕𝒂 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å = 𝒄 +  𝜶 × 𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝜷 ×

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒍ä𝒔𝒇ä𝒓𝒅𝒊𝒈𝒉𝒆𝒕𝒆𝒓 +  𝜸 × 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒓ä𝒌𝒏𝒆𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓 

Konstant (𝒄) 2,458051 0,782353 0,009377 

Lönespridning -0,05081 (𝜶) 0,306409 0,871305 
spridning 
läsfärdigheter 

-5,74536 (𝜷) 2,231148 0,025816 

spridning 
räknekunskap 

1,967566 (𝜸) 1,65176 0,258646 

KvS Regression 0,572265   
KvS Residual 0,524128   
F-värde 4,003422  0,037543 

Modell: 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒚𝒔𝒔𝒆𝒍𝒔𝒂𝒕𝒕𝒂 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å = 𝒄 +  𝜶 ×
𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒍ä𝒔𝒌𝒖𝒏𝒌𝒔𝒂𝒑𝒆𝒓
 𝜷 ×

𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈

𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒓ä𝒌𝒏𝒆𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓
 

Konstant (𝒄) -0,45278 0,404687 0,285105 

Spridning i 
lön/spridning i 
läskunskaper 

1,038309 (𝜶) 0,456734 0,042183 

Spridning i 
lön/spridning 
räknekunksap 

-0,82037 (𝜷) 0,45204 0,094613 

KvS Regression 0,388547   

KvS Residual 0,707846   

F-värde 3,293488  0,072416 
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Som ses i Tabell 4.4 liknar modellerna som har skillnad i andel sysselsatta efter 

utbildningsnivå som beroende variabel de som har skillnad i andel arbetslösa efter 

utbildningsnivå som beroende variabel. Samtliga samband är av samma tendens som 

påvisades för modeller som nyttjade arbetslöshet som utfall, med ett undantag. Den modell 

som har skillnad i andel sysselsatta efter utbildningsnivå som beroende variabel och spridning 

i lön, spridning i läskunskaper samt spridning i räknekunskaper som förklarande variabler har 

ett negativt värde för koefficienten för lönespridning. Detta är dock inte något som vidare vikt 

bör läggas vid, då värdet är så nära noll att p-värdet för variabeln uppgår till ca 0,87 och kan 

bero på att ett mer relevant mått för spridning i lön har använts..  

I likhet med vad som funnits vid undersökning av skillnad i andel arbetslösa sammanfaller 

även sambanden med vad som förväntas enligt hypotesen, med undantag för läsförmåga som 

har en motsatt inverkan på utfallet till vad hypotesen anger. Exempelvis anger den första 

modellen att större skillnad i lön (d.v.s. mindre stelhet i lön) leder till mindre skillnader i 

andel anställda. På motsvarande vis indikerar den första modellen att en mindre skillnad i den 

uppmätta förmågan (lösa problem med hjälp av teknologi) leder till en mindre skillnad i andel 

sysselsatta. 

Utifrån dessa observationer anses att det hyfsat god grund för att tro att ett samband som 

gäller för andelen arbetslösa även gäller för andelen sysselsatta. Frågan om i vilken grad ett 

eventuellt sådant samband påverkar de två utfallen på arbetsmarknaden är dock öppen. Det 

går inte utifrån de skapade modellerna säga om förhållandet mellan produktivitet och 

lönespridning har lika stor inverkan på andelen sysselsatta som på andelen arbetslösa, eller 

om det möjligen kan vara en större eller mindre inverkan. Utifrån det faktum att modellerna 

uppger liknande variation med de förklarande variablerna fås dock en indikation på att om 

hypotesen stämmer så är sambandet sannolikt av likartad karaktär för arbetslöshet och andel 

sysselsatta. 

 

5. Arbetskraftsdeltagande 

Ytterligare ett potentiellt utfall på arbetsmarknaden existerar, och är viktigare än andelen 

sysselsatta för denna undersökning. En individ kan vara varken anställd eller önska få en 

anställning, i vilket fall individen ej är aktiv på arbetsmarknaden. För att få en bättre förståelse 

för hur förhållandet mellan produktivitet och lön påverkar arbetsmarknaden måste även detta 

förhållande undersökas. 

Ansatsen för analysen kommer vara densamma som tidigare använts. Motsvarande modeller 

kommer alltså att konstrueras, men denna gång med andelen som är aktiva på 

arbetsmarknaden som utfall vilket modelleras som funktion av spridning i lön och spridning i 

förmågor. 

Till skillnad från tidigare analys finns dock inget förväntat resultat. Det intressanta är i stället 

huruvida modellerna över huvud taget uppvisar signifikans. Om så visar sig vara fallet 
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indikerar det att även arbetskraftdeltagande beror på förhållandet mellan lön och 

produktivitet, vilket skulle göra tolkningen av resultaten mer komplexa.  

För undersökningen används data från ECB över europeiska länders arbetskraftsdeltagande 

efter utbildningsnivå. Eftersom resultaten av denna undersökning avses jämföras med de 

resultat som nåddes i sektion 3 rörande skillnad i andel arbetslösa efter utbildningsnivå i de 

undersökta Europeiska länderna används låg och hög utbildningsnivå. Av samma anledning 

används det mått på lönespridning som baseras på 80:e och 20:e percentilens lön. 

För att få ett jämförbart mått på hur utbildningsnivå och arbetskraftsdeltagande varierar för de 

olika länderna skapas följande mått på spridning i arbetskraftsdeltagande efter 

utbildningsnivå: 
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑠𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 ,ö𝑔 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑖𝑣 å− 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓 𝑡𝑠𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 ,𝑙å𝑔 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑖𝑣 å

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑠𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 ,𝑙å𝑔 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑖𝑣 å
. Måttet 

representerar hur mycket större arbetskraftsdeltagandet är bland högutbildade än bland 

lågutbildade, som multipel av arbetskraftsdeltagandet bland lågutbildade. Ett större värde 

implicerar således större skillnad i arbetskraftsdeltagande mellan låg- och högutbildade. 

Då arbetskraftsdeltagande kan tänkas vara kulturellt betingat både för kön och när en individ 

inträder/lämnar arbetskraften görs ett selektivt urval gällande arbetskraftsdeltagandet. Endast 

män inom åldersgruppen 25-49 år beaktas. Detta något arbiträra val av data görs i hopp om att 

undvika influenser från genusroller i olika länder, samt för att utesluta den första och sista 

delen av arbetslivet för att på så sätt undvika påverkan från kulturella normer på 

arbetskraftsinträde/utträde vid olika åldrar. 

 Information om arbetskraftsdeltagande efter utbildningsnivå för denna grupp redovisas i 

Tabell 5.1 på följande sida. 
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Tabell 5.1: Arbetskraftsdeltagande efter utbildningsnivå 

Land Arbetskraftsdeltangande, 
låg utbildningsnivå 
(procent) 

Arbetslraftsdeltagande, 
hög utbildningsnivå 
(procent) 

Mått på spridning 
(hög 
utbildningsnivå - 
låg 
utbildningsnivå)/ 
låg 
utbildningsnivå 

Austria 84,5 96,9 0,146746 

Czech 
Republic 

82,3 96,6 0,173755 

Denmark 84,9 96,7 0,138987 

Estonia 79,6 96,9 0,217337 

Finland 80,1 96,6 0,205993 

France 90,0 96,8 0,075556 

Germany  87,3 97,1 0,112257 

Ireland 81,4 94,4 0,159705 

Italy 86,9 89,9 0,034522 

Netherlands 88,0 96,8 0,1 

Norway 78,4 95,0 0,211735 

Poland 74,8 96,9 0,295455 

Slovakia 70,6 96,8 0,371105 

Spain 91,5 95,3 0,04153 

Sweden 86,2 95,5 0,107889 

Källa: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database?_piref616_189

6469_616_925165_925165.p=h&_piref616_1896469_616_925165_925165.expandNode=doAction&_piref616_

1896469_616_925165_925165.nextActionId=7&_piref616_1896469_616_925165_925165.nodePath=.EU_MAI

N_TREE.data.popul.labour.employ.lfsa.lfsa_act, 

Sökväg: Employment and unemployment (Labour Force Survey) (employ), LFS series - Detailed annual survey 

results (lfsa), Activity and activity rates - LFS series (lfsa_act), Activity rates by sex, age and highest level of 

education attained (%) (lfsa_argaed) 

Då syftet med att studera arbetskraftsdeltagandet ej är att testa huruvida utfallet stämmer 

samman med en prediktion rörande hur förhållandet mellan spridning i lön och spridning i 

förmågor påverkar skillnader i arbetskraftsdeltagande, utan att undersöka om dessa faktorer 

inverkar på arbetskraftsdeltagandet, skapas modeller som skiljer sig något mot de som skapats 

för arbetslöshet och sysselsättningsgrad.  

I och med att det är just undersökning av huruvida de olika variablerna inverkar på 

arbetskraftsdeltagande som är relevant skapas dels två modeller som är analoga med de som 

tidigare skapats. Lönespridning tillsammans med spridning i förmåga att lösa problem med 

hjälp av teknologi används som förklarande variabler i en, lönespridning samt spridning i 

läskunskaper och räknekunskaper används i en andra.  
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I stället för att skapa mått på kvoter mellan lön och spridning i förmåga kommer däremot en 

modell som nyttjar endast lönespridning och spridning i läsförmåga och en modell som nyttjar 

endast lönespridning och spridning i räknekunskaper att konstrueras. Detta då det primära 

intresset ej är hur arbetskraftsdeltagandet varierar med förhållandet mellan lön och förmåga, 

utan i stället huruvida det påverkas av de undersökta variablerna. 

Relevant information om dessa modeller presenteras i Tabell 5.2 på följande sida. 
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Tabell 5.2: Linjära regressionsmodeller för skillnad i arbetskraftsdeltagande beroende 

på utbildningsnivå med spridning i lön samt spridning i uppmätta förmågor som 

förklarande variabler. 

Variabel/förklaringsgrad Värde Standardfel p-värde 
Modell:𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕𝒔𝒅𝒆𝒍𝒕𝒂𝒈𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å = 𝒄 +  𝜶 × 𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 +

 𝜷 × 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒇ö𝒓𝒎å𝒈𝒂 𝒂𝒕𝒕 𝒍ö𝒔𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎 𝒎𝒆𝒅 𝒉𝒋ä𝒍𝒑 𝒂𝒗 𝒕𝒆𝒌𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊 

Konstant (𝒄) -0,11911 0,14701 0,438727 

Lönespridning -0,02075 (𝜶) 0,031924 0,531912 
Spridning i förmåga 
att lösa problem 
m.h.a. teknologi 

1,275439 (𝜷) 0,530523 0,039629 

KvS Regression 0,029767   
KvS Residual 0,042042   
F-värde 3,18617  0,0899 
Modell:𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕𝒔𝒅𝒆𝒍𝒕𝒂𝒈𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å = 𝒄 +  𝜶 × 𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 +

 𝜷 × 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒍ä𝒔𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓 +  𝜸 × 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒓ä𝒌𝒏𝒆𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓 

Konstant(𝒄) 0,787049 0,212279 0,003455 

Lönespridning 0,006618(𝜶) 0,02139 0,762794 
Spridning 
läsfärdigheter 

-1,49594 (𝜷) 0,85908 0,109483 

Spridning 
räknekunskaper 

0,274439 (𝜸) 0,561814 0,634797 

KvS Regression 0,052964   
KvS Residual 0,064337   
F-värde 3,018514  0,07578 
Modell:𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕𝒔𝒅𝒆𝒍𝒕𝒂𝒈𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å = 𝒄 +  𝜶 × 𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 +

 𝜷 × 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒍ä𝒔𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓 

Konstant(𝒄) 0,769466 0,202459 0,002527 

Lönespridning 0,004693 0,020346 0,821454 

Spridning 
läsfärdigheter 

-1,13862 0,435999 0,022738 

KvS Regression 0,051568   

KvS Residual 0,065732   

F-värde 4,70712  0,030965 

Modell:𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 𝒊 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕𝒔𝒅𝒆𝒍𝒕𝒂𝒈𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒃𝒊𝒍𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒏𝒊𝒗å = 𝒄 +  𝜶 × 𝒍ö𝒏𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 +

 𝜷 × 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒓ä𝒌𝒏𝒆𝒌𝒖𝒏𝒔𝒌𝒂𝒑𝒆𝒓 

Konstant(𝒄) 0,557554 0,179952 0,009218 

Lönespridning -0,0105 0,020542 0,618434 

spridning 
räknekunskaper 

-0,55854 0,318604 0,105072 

KvS Regression 0,035229   

KvS Residual 0,082072   

F-värde 2,575502  0,117314 
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Innan de olika modellerna behandlas var för sig är det i kontexten lämpligt att börja med en 

undersökning av huvudfrågan: kan variablerna förklara spridningen i arbetskraftsdeltagande? 

För att undersöka detta är det primärt två saker som måste fastställas. Till att börja med är 

modellernas signifikans av vikt.  

Överlag ligger signifikansnivån för de skapade modellerna i linje med de signifikansnivåer 

som erhållits då skillnad i arbetslöshet och sysselsättningsgrad modellerats. Med undantag för 

den modell som nyttjar spridning i läsförmåga och spridning i lön som förklarande variabler 

är p-värdet för F något högre än vad som erhållits, men inte med särskiljt stora marginaler. 

Av vikt i detta avseende är även hur mycket av spridningen som modellerna förklarar. Även i 

detta avseende är de modeller som här skapats i närheten av de modeller som skapats för 

arbetslöshet och sysselsättningsgrad. Förklaringsgraden är något lägre då lönespridning, 

spridning i läskunskaper och spridning i räknekunskaper används som förklarande variabler 

jämfört med motsvarande modeller för arbetslöshet och sysselsättning. Åter är dock 

skillnaderna inte stora. 

Utifrån detta finns det därmed grund för att tro att de variabler som studerats även påverkar 

individens deltagande i arbetskraften. Detta kan göra tolkningen av resultat mer komplex. Om 

det förhåller sig så att en undersökt variabel dels inverkar på skillnaden i andel arbetslösa 

beroende på utbildning, dels även skillnaden i arbetskraftsdeltagande beroende på utbildning, 

så föreligger möjligheten att variabelns inverkan på arbetskraftsdeltagandet i sin tur även 

påverkar dess inverkan på arbetslöshet. 

Detta utgör dels ett problem med analysen, men visar även på en potentiell förklaring till 

observationen att variabeln läsförmåga är av den karaktär som förväntats i de modeller som 

tidigare skapats. 

Ett studium av de fyra modeller som visas i Tabell 5.2 visar att den modell som har klart störst 

signifikans är den modell som nyttjar spridning i lön och spridning i läsförmåga som 

förklarande variabler. Den har nästintill samma förklaringsgrad som den modell som skapats 

där även spridning i räknekunskaper inkluderas, vilket är den modell som förklarar störst 

andel av spridningen i arbetskraftsdeltagande. 

Tillsammans med observationen att de modeller som i stället för spridning i läsförmåga 

använder spridning i förmåga att lösa problem med hjälp av teknologi eller spridning i 

räknekunskaper har avsevärt lägre förklaringsgrad och signifikansnivå leder detta till 

slutsatsen att av de undersökta variablerna är spridning i läsförmåga den som har starkast 

inverkan på arbetskraftsdeltagandet. 

Utifrån detta dras slutsatsen att om det är så att spridningen i arbetskraftsdeltagande kan 

förklaras av spridning i lön, spridning i förmåga att lösa problem med hjälp av teknologi och 

spridning i läs- samt räknekunskaper så förefaller det till större delen bero på att spridning i 

läskunskaper inverkar på spridning i arbetskraftsdeltagande.  

Potentiellt kan detta vara förklaringen till observationen att läsförmåga är den enda variabel 

som vid analysen av de europeiska länderna frångått vad hypotesen förutspår.  Detta är just 
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dock en potentiell förklaring, eftersom det inte är uppenbart hur en variation i skillnad i 

arbetskraftsdeltagande efter utbildningsnivå inverkar på skillnaden i arbetslöshet eller 

sysselsättning efter utbildningsnivå. 

 

6. Sammanfattning av undersökningen 

Den initiala granskningen av den svenska arbetsmarknaden gav upphov till hypotesen att det 

kan förhålla sig så att löner ej varierar fritt med den anställdes produktivitet nedåt under en 

viss nivå, vilket förklarar utfall så som arbetslöshet på arbetsmarknaden. Eftersom hypotesen 

vilade på tämligen svaga grunder gjordes en kort inblick i en tidigare rapport som behandlar 

ett närliggande område: långtidsrapporten för 2011 av Nils Gottfries.  

Där behandlas bland annat hur lön och arbetslöshet varierar med utbildningsnivå. I studien 

visades att lön varierade mycket lite nedåt med utbildning under en viss nivå, i stället ledde 

lägre nivå av utbildning denna nivå till en högre andel arbetslösa men med i princip likartad 

lön. 

Då ett liknande resultat funnits i långtidsutredningen gjordes en mer rigorös ansats att 

undersöka hypotesen att utfallet på arbetsmarknaden kan förklaras av hur löner varierar med 

produktivitet hos de anställda, samt att löner varierar mycket begränsat nedåt under en viss 

nivå. 

Första steget i analysen var att studera hur andelen arbetslösa utvecklades med ålder på den 

svenska arbetsmarknaden. Belägg för hypotesen avsåg ej finnas, men däremot testades 

huruvida det observerade mönstret sammanföll med vad hypotesen implicerar. Om hypotesen 

stämde borde andelen arbetslösa vara som störst vid låg ålder, för att sedan sjunka i relativt 

hög takt med att lön och produktivitet matchar bättre. När korrespondens uppstått bör andelen 

arbetslösa stabilisera sig och därefter variera betydligt mindre. Undersökningen visade att så 

även var fallet.  

För att vidare se om det gick att finna stöd för att utfallet på arbetsmarknaden beror på 

förhållandet mellan lön och produktivitet utnyttjades observationen att kvinnors lön stiger 

mindre under arbetslivets gång än mäns lön. Ålder antogs vara korrelerat med erfarenhet och 

därmed produktivitet. Det antogs även att kvinnor och mäns produktivitet utvecklas liknande 

med ålder. Under dessa antaganden implicerar alltså observationen att kvinnors löner varierar 

mindre med ökning i produktivitet under arbetslivets gång än mäns löner. 

Baserat på hypotesen nås därför prediktionen att andelen arbetslösa bör utvecklas olika under 

arbetslivets gång för kvinnor och män. Eftersom andelen arbetslösa faller med ålder för 

populationen som helhet förväntades även detta för kvinnor och män, men om hypotesen och 

antagandena stämmer bör takten i vilken andelen arbetslösa minskar avta snabbare för män än 

kvinnor, då deras löner varierar mer med produktivitet vilket gör dem relativt dyrare att 

anställa vid högre produktivitetsnivåer (antaget samvarierande med ålder). 
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Det visades även att så är fallet; takten i vilken andelen arbetslösa minskade var tämligen 

konstant för kvinnor medan den var klart avtagande med ålder för män. Denna undersökning 

togs därför som indikation på att hypotesen stämmer. 

I syfte att utvidga studien och möjligen hitta vidare belägg för att utfallet på arbetsmarknaden 

skulle kunna förklaras av hur löner varierar med produktivitet gjordes en studie av 15 

europeiska länders arbetsmarknader. Ansatsen var i detta fall att nyttja en individs förmågor 

som indikation för individens produktivitet. Förmågorna som beaktades var läsförmåga, 

räknekunskaper samt förmåga att lösa problem med hjälp av teknologi. Mått på dessa 

förmågor erhölls ur undersökningen PIAAC som publicerats av OECD.  

För att få kunna genomföra meningsbärande analys erfordrades därefter motsvarande mått för 

andel arbetslösa. Valet gjordes att använda andelen arbetslösa beroende på vilken grad av 

utbildning individerna erhållit. Detta mått motiverades med att det föreföll resonabelt att anta 

att utbildning samvarierar med de uppmätta förmågorna, vilka i fallet av läskunskaper och 

räknekunskaper samt (möjligen i mindre mån) datorvana erhålls primärt genom utbildning. 

Tillsammans med mått på spridning i lön användes därefter mått på spridning i de uppmätta 

förmågorna som förklarande variabler för att modellera utfallet på arbetsmarknaden. Utfallet 

på arbetsmarknaden mättes i ett relativt mått på hur mycket större sannolikheten är att en 

lågutbildad individ är arbetslös än s att en högutbildad individ är arbetslös. 

Ansatsen till denna analys var att om hypotesen stämmer så bör en större spridning i lön 

medföra en mindre skillnad i andelen arbetslösa beroende på utbildningsnivå, medan en större 

spridning i förmågor borde ha motsatt effekt.  

Modeller skapades med två metoder: dels användes mått på spridning i lön och spridning i 

förmågor, dels användes kvoter mellan mått på spridning i lön och mått på spridning i 

förmågor. Ansatsen i den senare typen var att ju mer lön varierar med variation i förmåga, 

dess mindre bör skillnaden i andelen arbetslösa vara beroende på nivå av utbildning. 

Modellerna följde generellt de karaktärsdrag som hypotesen förutspår och med relativt god 

signifikans och förklaringsnivå, med ett mycket signifikant undantag för spridning i 

läsförmåga. Genomgående erhölls att större spridning i läsförmåga ledde till mindre spridning 

i andelen arbetslösa beroende på utbildningsnivå. Övriga förklarande variabler (lönespridning, 

spridning i räknekunskaper samt spridning i förmåga att lösa problem med hjälp av teknologi) 

förhöll sig i princip av den karaktär som förväntats. 

Vid detta stadium undersöktes även om de europeiska arbetsmarknaderna uppvisade samma 

tendens som den svenska arbetsmarknaden gjort och som preciserats i långtidsbilagan för år 

2011 av Nils Gottfries, d.v.s. att eventuell stelhet i hur lön varierar med produktivitet existerar 

i den lägre delen av lönefördelningen. 

För att undersöka om detta även stämmer för övriga undersökta länder, och på så vis 

sammanfaller med vad som observerats för den svenska arbetsmarknaden, testades i övrig 

identiska modeller som nyttjade olika mått på lönespridning. Ansatsen var den att om ett mått 

på spridning i lön som beaktar en större del av lönefördelningen (nittionde percentilens lön 
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jämfördes med tionde percentilens lön) används bör modellerna förklara en mindre del av 

spridningen i arbetslöshet, och få lägre signifikansnivå jämfört med ett mått som beaktar 

endast den lägre delen av lönefördelningen (trettionde percentilens lön jämfördes med tionde 

percentilens lön), givet att det även för de undersökta europeiska länderna förhåller sig så att 

eventuell stelhet i lön existerar i den lägre delen av fördelningen. Detta då den modell som 

skapas med ett mått på lönespridning som inkluderar en större del av lönefördelningen för 

vilken förhållandet mellan lön och produktivitet ej förmodas påverka arbetslöshet.. 

Utfallet av undersökningen sammanföll med detta, signifikans och förklaringsgrad var 

avsevärt högre för den modell som utnyttjade endast den lägre delen av lönefördelningen. 

Därmed fanns stöd för att i den mån utfallet på arbetsmarknaden kan förklaras av hur fritt 

löner varierar med produktivitet så ter det sig utifrån de undersökta länderna vara så att det är 

nedåt som löner ej varierar fritt med produktivitet. 

För att bättre kunna få förståelse för hur övriga utfall på arbetsmarknaden (sysselsättning, 

arbetskraftsdeltagande) eventuellt kan förklaras av spridning i lön samt spridning i de 

variabler som antagits korrelera till produktivitet modellerades även de övriga utfallen på 

arbetsmarknaden mot de förklarande variablerna. Med andra ord användes skillnaden i andel 

sysselsatta samt skillnaden i arbetskraftsdeltagande beroende på utbildningsnivå som 

beroende variabel i modeller motsvarande de som tidigare skapats för arbetslöshet. 

Ett test av korrelationen mellan skillnaden i andelen arbetslösa och skillnaden i andelen 

sysselsatta visade på en positiv korrelation på över 0,8. Då modeller skapades för att förklara 

skillnaden i andel sysselsatta beroende på utbildningsnivå med samma förklarande variabler 

som tidigare använts nåddes resultat som var i av i stort sett samma karaktär som för 

arbetslöshet. Därav dras slutsatsen att det finns ett nära samband i hur de två beroende 

variablerna påverkas av de undersökta variablerna. 

De modeller som skapades med skillnad i arbetskraftsdeltagande beroende på utbildningsnivå 

som beroende variabler hade två mycket relevanta karaktärsdrag. Det första var att modellerna 

generellt hade relativt hög signifikans och förklaringsgrad. Dessa värden var endast något 

lägre överlag jämfört med tidigare skapade modeller. Därmed fanns en indikation på att de 

undersökta variablerna även hade viss inverkan på hur stor skillnaden i deltagande på 

arbetsmarknaden var mellan låg- och högutbildade. 

Det andra karaktärsdraget av intresse var att modellerna gav tydliga indikationer på att den  

förklarande variabel som hade störst inverkar på skillnad i arbetskraftsdeltagande mellan låg- 

och högutbildade var spridning i läsförmåga. Detta är av relevans då det utgör en potentiell 

förklaring till varför just spridning i läsförmåga genomgående varit den enda variabel som 

varierat med utfall på arbetsmarknad på motsatt vis till vad hypotesen förutspår. Om spridning 

i läsförmåga även har en stor inverkan på skillnad i arbetskraftsdeltagande kan detta i sin tur 

förklara varför dess inverkan på arbetslöshet och sysselsättning ej var av förväntad karaktär.  

Det är dock just endast en potentiell förklaring. Vilken effekt dess inverkan på skillnad i 

arbetskraftsdeltagande mellan låg- och högutbildade har på skillnaden i andel arbetslösa bland 

låg- och högutbildade är ej uppenbart.  
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7. Slutsatser 

Sammanfattningsvis gav undersökningen av den svenska arbetsmarknaden stöd för hypotesen 

i den mån som så kunde göras, och inga mönster kunde påvisas som skulle stå i motsats till 

hypotesen. 

Den internationella undersökningen var ej lika entydig. Majoriteten av de undersökta 

variablerna varierade med utfallen arbetslöshet och sysselsättning på ett sådant vis som 

förutspåtts av hypotesen, och modellerna uppnådde relativt goda signifikansnivåer. Att de mer 

signifikanta modellerna kom i närheten av 50 % förklaringsgrad ses som tämligen bra, de det 

med stor sannolikhet även finns andra faktorer som ej inkluderats i modellerna som påverkar 

utfallen arbetslöshet och sysselsättning. 

Å andra sidan antog den förklarande variabeln spridning i läsförmåga genomgående värden 

som motsäger hypotesens prediktion. Detta gör givetvis hypotesen mindre trovärdig. En 

potentiell förklaring till denna observation fanns då skillnad i arbetskraftsdeltagande beroende 

på utbildningsnivå modellerades med samma förklarande variabler som tidigare använts. Det 

visades att den variabel som förefaller ha klart störst inverkan på arbetskraftsdeltagande är 

just läskunskaper. Dess inverkan på arbetskraftsdeltagande kan även påverka andel arbetslösa, 

och därmed förklara varför den inte varierar med arbetslöshet så som förväntas. 

Gällande var i lönespridningen eventuell stelhet i hur löner varierar med produktivitet kan 

föreligga var resultat en genomgående indikation på att sådan lönestelhet existerar primärt i 

den lägre delen av lönespridningen. 

En slutgiltig bedömning av undersökningen från författarens sida är att det överlag funnits 

indikationer som gör hypotesen trovärdig, men att det avvikande resultatet för spridning i 

läsförmåga i den internationella undersökningen definitivt medför att hypotesen kan 

ifrågasättas.  Att en potentiell förklaring till detta hittats hjälper i någon mån, men en 

potentiell förklaring är inte en god förklaring varför vidare belägg skulle behövas innan 

hypotesen kan betraktas som väl underbyggd. 
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http://www.oecd.org/site/piaac/chapter2proficiencyinkeyinformation-processingskillsamongworking-

ageadults.htm, Tables for Chapter 2 

Följande tabeller används: 

- Table A2.4, Table A2.8, Table A2.10a 

(Senast hämtad 2014-06-09) 

Litteratur 

Gottfries Nils, 2011, "Fungerar den svenska lönebildningen?", Uppsala Universitet, Nationalekonomiska 

institutionen 

Hämtad från: http://www.regeringen.se/sb/d/12401(Senast hämtad 2014-06-09) 
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Appendix 

PIAAC: resultat för läs- och räknekunskaper samt förmåga att lösa problem med hjälp av 

teknologi. 

Tabellerna nedan inkluderar de resultat från PIAAC som använts för att skapa de mått på 

spridning i olika förmågor som använts vid skapandet av modeller i analysen. Dessa mått 

diskuteras i sektion 3.1. Tabellerna är uppdelade på sådant vis att två tabeller innehåller 

information om samma uppmätta förmåga, detta av utrymmesskäl.  

Följande på resultat från PIIAC innehåller appendix även fullständiga sammanfattningar av de 

regressionsmodeller som skapats. Modellerna refereras till med de tabellnamn som de givits i 

den löpande texten, i syfte att göra det lättare för läsare att identifiera modeller i text och 

appendix. Sammanfattningar av regressionsmodeller förekommer i samma ordning som dessa 

förekommer i texten. 

PIIAC: Läsförmåga 

Resultat efter percentil samt medelvärde för läsförmåga 

 Mean 5th percentile 10th percentile 25th percentile 

 Score S.E. S.D. Score S.E. Score S.E. Score S.E. 

OECD          

National entities         
Austria 269,5 (0,7) (44,0) 194,0 (2,3) 212,7 (1,9) 242,0 (1,2) 

Czech 
Republic 

274,0 (1,0) (40,8) 202,7 (3,8) 221,1 (2,5) 248,6 (1,6) 

Denmark 270,8 (0,6) (47,7) 186,0 (2,3) 209,8 (1,5) 243,8 (1,0) 

Estonia 275,9 (0,7) (44,4) 198,6 (2,0) 217,8 (1,7) 248,4 (0,9) 

Finland 287,5 (0,7) (50,7) 199,9 (3,2) 223,7 (2,0) 258,3 (1,1) 

France 262,1 (0,6) (49,0) 173,7 (1,8) 197,0 (1,4) 231,8 (0,9) 

Germany 269,8 (0,9) (47,4) 186,4 (2,6) 206,1 (2,1) 238,7 (1,5) 

Ireland 266,5 (0,9) (47,2) 181,7 (4,0) 206,9 (2,2) 239,2 (1,7) 

Italy 250,5 (1,1) (44,7) 173,1 (3,1) 192,4 (2,0) 221,8 (1,6) 

Netherland
s 

284,0 (0,7) (48,4) 195,6 (2,9) 219,4 (2,0) 255,6 (1,0) 

Norway 278,4 (0,6) (47,0) 194,4 (3,0) 218,1 (1,6) 251,2 (1,3) 

Poland 266,9 (0,6) (48,0) 182,5 (2,6) 204,3 (1,9) 236,8 (1,1) 

Slovak 
Republic 

273,8 (0,6) (40,1) 201,0 (2,4) 221,4 (1,5) 250,2 (1,0) 

Spain 251,8 (0,7) (49,0) 163,5 (3,0) 187,4 (1,7) 221,7 (1,2) 

Sweden 279,2 (0,7) (50,6) 188,2 (3,5) 215,3 (2,7) 251,3 (1,3) 

Källa: http://www.oecd.org/site/piaac/chapter2proficiencyinkeyinformation-processingskillsamongworking-

ageadults.htm, Tables for Chapter 2, Table A2.4 
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Resultat efter percentil samt medelvärde för läsförmåga  

 50th percentile 75th percentile 90th percentile 95th percentile 

 Score S.E. Score S.E. Score S.E. Score S.E. 

OECD          
National entities         
Austria 272,3 (1,2) 300,0 (1,0) 322,8 (1,1) 336,1 (1,3) 

Czech 
Republic 

276,3 (1,5) 302,0 (1,4) 323,4 (2,2) 335,7 (2,5) 

Denmark 276,2 (0,9) 303,4 (0,9) 326,0 (1,2) 338,9 (1,4) 

Estonia 278,7 (0,8) 306,0 (1,0) 329,7 (1,3) 344,1 (1,8) 

Finland 292,1 (1,1) 322,1 (1,0) 347,2 (1,1) 361,8 (1,4) 

France 266,9 (0,9) 296,9 (0,9) 320,9 (0,9) 333,9 (1,1) 

Germany 273,3 (1,3) 303,8 (1,2) 327,7 (1,4) 341,4 (1,6) 

Ireland 270,4 (1,0) 298,3 (1,1) 322,6 (1,4) 337,0 (1,7) 

Italy 252,4 (1,4) 282,1 (1,6) 306,1 (1,4) 319,5 (1,8) 

Netherlands 289,1 (1,1) 317,2 (0,9) 341,0 (1,4) 354,6 (1,5) 

Norway 283,4 (0,8) 310,7 (0,8) 333,4 (1,1) 346,6 (1,8) 

Poland 270,1 (0,9) 299,9 (0,9) 325,2 (1,4) 340,2 (1,5) 

Slovak 
Republic 

277,9 (0,9) 301,4 (0,8) 320,8 (0,9) 332,4 (1,5) 

Spain 255,6 (1,0) 286,1 (0,8) 310,9 (1,3) 325,1 (1,9) 

Sweden 284,8 (1,0) 313,4 (1,1) 337,6 (1,2) 351,2 (1,4) 

Källa: http://www.oecd.org/site/piaac/chapter2proficiencyinkeyinformation-processingskillsamongworking-

ageadults.htm, Tables for Chapter 2, Table A2.4 
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PIAAC: Räknekunskaper 

Resultat efter percentil samt medelvärde för räkneförmågor 

 Mean 5th percentile 10th percentile 25th percentile 

 Score S.E. S.D. Score S.E. Score S.E. Score S.E. 

OECD          
National entities         
Austria 275,0 (0,9) (49,3) 189,8 (3,6) 212,9 (2,2) 245,7 (1,4) 

Czech 
Republic 

275,7 (0,9) (43,7) 200,6 (2,8) 218,4 (2,1) 248,1 (1,8) 

Denmark 278,3 (0,7) (51,2) 189,6 (3,1) 213,4 (1,7) 247,5 (1,2) 

Estonia 273,1 (0,5) (45,5) 195,1 (1,8) 214,8 (1,3) 245,1 (0,8) 

Finland 282,2 (0,7) (52,2) 193,6 (3,0) 217,4 (1,7) 250,8 (1,4) 

France 254,2 (0,6) (56,2) 152,1 (2,8) 179,7 (1,5) 219,9 (1,4) 

Germany 271,7 (1,0) (53,1) 179,0 (3,4) 201,9 (2,3) 238,4 (1,5) 

Ireland 255,6 (1,0) (53,7) 160,5 (4,2) 189,5 (2,6) 225,4 (1,6) 

Italy 247,1 (1,1) (50,0) 161,1 (3,3) 182,9 (2,5) 215,4 (1,6) 

Netherlands 280,3 (0,7) (51,1) 188,6 (2,7) 214,6 (1,7) 251,0 (1,3) 

Norway 278,3 (0,8) (54,2) 181,2 (3,1) 209,6 (2,3) 248,1 (1,4) 

Poland 259,8 (0,8) (50,7) 171,0 (2,7) 194,0 (2,0) 228,6 (1,4) 

Slovak 
Republic 

275,8 (0,8) (47,6) 188,9 (3,3) 214,3 (2,0) 248,7 (1,4) 

Spain 245,8 (0,6) (51,3) 149,1 (3,1) 177,8 (2,3) 216,3 (1,2) 

Sweden 279,1 (0,8) (54,9) 181,7 (4,0) 209,9 (2,8) 249,2 (1,3) 

Källa: http://www.oecd.org/site/piaac/chapter2proficiencyinkeyinformation-processingskillsamongworking-

ageadults.htm, Tables for Chapter 2, Table A2.8 

Resultat efter percentil samt medelvärde för räkneförmågor 

 50th percentile 75th percentile 90th percentile 95th percentile 

 Score S.E. Score S.E. Score S.E. Score S.E. 

OECD         
National entities        
Austria 278,2 (1,3) 308,6 (0,9) 334,1 (1,3) 349,2 (2,2) 

Czech 
Republic 

278,4 (1,4) 305,2 (1,1) 329,4 (1,8) 343,1 (2,9) 

Denmark 282,0 (1,0) 313,3 (1,0) 339,5 (1,2) 355,0 (1,8) 

Estonia 275,3 (0,6) 303,9 (0,8) 328,7 (0,9) 343,7 (1,4) 

Finland 285,8 (0,8) 317,3 (0,9) 345,0 (1,3) 360,8 (2,2) 

France 259,2 (1,0) 293,9 (0,9) 321,5 (1,2) 336,5 (1,5) 

Germany 275,9 (1,5) 309,3 (1,2) 335,0 (1,2) 350,5 (2,1) 

Ireland 259,6 (1,1) 291,1 (1,2) 318,8 (1,7) 335,9 (2,0) 

Italy 249,3 (1,4) 281,9 (1,6) 309,1 (1,4) 324,1 (1,8) 

Netherlands 285,8 (1,0) 315,3 (0,9) 339,7 (1,1) 354,2 (1,6) 

Norway 283,5 (1,1) 314,9 (0,9) 341,4 (1,2) 356,8 (2,1) 

Poland 262,6 (1,1) 294,4 (1,1) 321,8 (1,6) 338,1 (1,7) 

Slovak 
Republic 

280,4 (1,2) 307,9 (1,1) 331,4 (1,4) 345,8 (1,7) 

Spain 250,3 (1,0) 280,9 (1,0) 307,4 (1,2) 322,3 (1,5) 

Sweden 284,0 (1,3) 316,0 (1,3) 342,8 (1,3) 358,4 (1,7) 

Källa: http://www.oecd.org/site/piaac/chapter2proficiencyinkeyinformation-processingskillsamongworking-

ageadults.htm, Tables for Chapter 2, Table A2.8 
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PIAAC: Förmåga att lösa problem med hjälp av teknologi 

Resultat vid mätning av förmåga att lösa problem med hälp av teknologi 

 Below Level 1 Level 1 Level 2 Level 3 

 % S.E. % S.E. % S.E. % S.E. 

OECD         

National entities        
Austria 9,9 (0,5) 30,9 (0,9) 28,1 (0,8) 4,3 (0,4) 

Czech 
Republic 

12,9 (0,9) 28,8 (1,3) 26,5 (1,1) 6,6 (0,6) 

Denmark 13,9 (0,6) 32,9 (0,8) 32,3 (0,7) 6,3 (0,4) 

Estonia 13,8 (0,5) 29,0 (0,7) 23,2 (0,6) 4,3 (0,4) 

Finland 11,0 (0,5) 28,9 (0,8) 33,2 (0,7) 8,4 (0,6) 

France m m m m m m m m 

Germany 14,4 (0,8) 30,5 (0,8) 29,2 (0,8) 6,8 (0,6) 

Ireland 12,6 (0,7) 29,5 (0,9) 22,1 (0,8) 3,1 (0,3) 

Italy m m m m m m m m 

Netherlands 12,5 (0,6) 32,6 (0,7) 34,3 (0,8) 7,3 (0,4) 

Norway 11,4 (0,6) 31,8 (0,8) 34,9 (0,9) 6,1 (0,4) 

Poland 12,0 (0,6) 19,0 (0,7) 15,4 (0,7) 3,8 (0,3) 

Slovak 
Republic 

8,9 (0,5) 28,8 (0,9) 22,8 (0,7) 2,9 (0,3) 

Spain m m m m m m m m 

Sweden 13,1 (0,5) 30,8 (0,8) 35,2 (0,9) 8,8 (0,6) 

Källa: http://www.oecd.org/site/piaac/chapter2proficiencyinkeyinformation-processingskillsamongworking-

ageadults.htm, Tables for Chapter 2, Table A2.10a 

 

Resultat vid mätning av förmåga att lösa problem med hälp av teknologi 

 No computer 
experience 

Opted out of 
computer based 

assessment 

Failed ICT core Missing 

 

 % S.E. % S.E. % S.E. % S.E. 

OECD          

National entities         
Austria 9,6 (0,4) 11,3 (0,5) 4,0 (0,3) 1,8 (0,2) 

Czech 
Republic 

10,3 (0,5) 12,1 (0,8) 2,2 (0,3) 0,6 (0,2) 

Denmark 2,4 (0,2) 6,4 (0,3) 5,3 (0,2) 0,4 (0,1) 

Estonia 9,9 (0,3) 15,8 (0,4) 3,4 (0,2) 0,5 (0,1) 

Finland 3,5 (0,3) 9,7 (0,4) 5,2 (0,3) 0,1 (0,1) 

France 10,5 (0,3) 11,6 (0,4) 6,0 (0,3) m m 

Germany 7,9 (0,5) 6,1 (0,5) 3,7 (0,4) 1,5 (0,2) 

Ireland 10,1 (0,4) 17,4 (0,7) 4,7 (0,4) 0,6 (0,1) 

Italy 24,4 (0,8) 14,6 (0,9) 2,5 (0,3) m m 

Netherlands 3,0 (0,2) 4,5 (0,3) 3,7 (0,3) 2,3 (0,2) 

Norway 1,6 (0,2) 6,7 (0,4) 5,2 (0,3) 2,2 (0,2) 

Poland 19,5 (0,5) 23,8 (0,7) 6,5 (0,4) 0,0 (0,0) 

Slovak 
Republic 

22,0 (0,7) 12,2 (0,4) 2,2 (0,2) 0,3 (0,1) 

Spain 17,0 (0,5) 10,7 (0,5) 6,2 (0,3) m m 

Sweden 1,6 (0,2) 5,7 (0,3) 4,8 (0,3) 0,1 (0,0) 

Källa: http://www.oecd.org/site/piaac/chapter2proficiencyinkeyinformation-processingskillsamongworking-

ageadults.htm, Tables for Chapter 2, Table A2.10a 
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Regressionsmodeller: Denna sektion av appendix innehåller mer fullständiga rapporter om de 

regressionsmodeller som skapats och diskuterats i uppsatsen. I syfte att göra det lättare för en 

läsare att navigera mellan tabeller anges de med namn korresponderande till den tabell i 

uppsatsen som modellen kan återfinnas i. 

Tabell 3.3.1: Linjär modell över utfall på arbetsmarknaden som funktion av spridning i 

lön samt spridning i förmåga att lösa problem med hjälp av teknologi. 

UTDATASAMMANFATTNING       

         

Regressionsstatistik        

Multipel-R 0,674001        

R-kvadrat 0,454277        

Justerad R-
kvadrat 

0,333006        

Standardfel 1,931854        

Observation
er 

12        

         

ANOVA         

  Fg KvS MKv F p-värde 
för F 

   

Regression 2 27,96018 13,980
09 

3,7459
47 

0,0655
2 

   

Residual 9 33,58853 3,7320
58 

     

Totalt 11 61,54871          

         

  Koefficient
er 

Standardf
el 

t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant -2,18057 4,155283 -
0,5247

7 

0,6124
22 

-
11,580

5 

7,2193
29 

-
11,580

5 

7,2193
29 

Spridning 
lön 

-1,71577 0,902353 -
1,9014

4 

0,0896
81 

-
3,7570

4 

0,3254
91 

-
3,7570

4 

0,3254
91 

Spridning 
fömåga 

40,24512 14,99539 2,6838
33 

0,0250
48 

6,3231
97 

74,167
04 

6,3231
97 

74,167
04 
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Tabell 3.3.1: Linjär modell över utfall på arbetsmarknaden som funktion av kvot 

mnellan spridning i lön och spridning i förmåga att lösa problem med hjälp av 

teknologi. 

UTDATASAMMANFATTNING       

         

Regressionsstatistik        

Multipel-R 0,583696        

R-kvadrat 0,340701        

Justerad R-
kvadrat 

0,274771        

Standardfel 2,014423        

Observation
er 

12        

         

ANOVA         

  fg KvS MKv F p-värde 
för F 

   

Regression 1 20,96971 20,969
71 

5,1676
28 

0,0463
15 

   

Residual 10 40,57899 4,0578
99 

     

Totalt 11 61,54871          

         

  Koefficient
er 

Standardf
el 

t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant 11,95581 3,995409 2,9923
88 

0,0135
18 

3,0534
87 

20,858
14 

3,0534
87 

20,858
14 

Spridning 
lön/spridni
ng i 
förmåga 

-0,65058 0,286191 -
2,2732

4 

0,0463
15 

-
1,2882

5 

-
0,0129

1 

-
1,2882

5 

-
0,0129

1 
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Tabell 3.3.1: Linjär modell över utfall på arbetsmarknaden som funktion av spridning i 

lön samt spridning i läs- och räkneförmåga. 

UTDATASAMMANFATTNING       

         

Regressionsstatistik        

Multipel-R 0,718695        

R-kvadrat 0,516522        

Justerad R-
kvadrat 

0,384664        

Standardfel 1,748779        

Observation
er 

15        

         

ANOVA         

  fg KvS MKv F p-värde 
för F 

   

Regression 3 35,93973 11,979
91 

3,9172
7 

0,0397
92 

   

Residual 11 33,64053 3,0582
3 

     

Totalt 14 69,58026          

         

  Koefficient
er 

Standardf
el 

t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant 18,98253 4,854092 3,9106
23 

0,0024
32 

8,2987
41 

29,666
31 

8,2987
41 

29,666
31 

Spridning 
lön 

0,382873 0,489128 0,7827
68 

0,4502
87 

-
0,6936

9 

1,4594
36 

-
0,6936

9 

1,4594
36 

Spridning 
läskunskap 

-48,2002 19,64423 -
2,4536

6 

0,0320
37 

-
91,436

9 

-
4,9635

8 

-
91,436

9 

-
4,9635

8 
Spridning 
räknekunsk
ap 

13,74918 12,84677 1,0702
44 

0,3074
31 

-
14,526

4 

42,024
73 

-
14,526

4 

42,024
73 
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Tabell 3.3.1: Linjär modell över utfall på arbetsmarknaden som funktion av kvoter 

mellan spridning i lön och spridning i läs- och räknekunskaper. 

UTDATASAMMANFATTNING       

         

Regressionsstatistik        

Multipel-R 0,167078        

R-kvadrat 0,027915        

Justerad R-
kvadrat 

-0,1341        

Standardfel 2,37413        

Observation
er 

15        

         

ANOVA         

  fg KvS MKv F p-värde 
för F 

   

Regression 2 1,942346 0,9711
73 

0,1723
01 

0,8437
72 

   

Residual 12 67,63791 5,6364
93 

     

Totalt 14 69,58026          

         

  Koefficient
er 

Standardf
el 

t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant 2,445396 3,181802 0,7685
57 

0,4570
16 

-
4,4871

5 

9,3779
46 

-
4,4871

5 

9,3779
46 

Spridning 
lön/spridni
ng 
läskunskap 

0,785981 1,440291 0,5457
1 

0,5952
65 

-
2,3521

4 

3,9241
06 

-
2,3521

4 

3,9241
06 

Spridning 
lön/spridni
ng 
räknekunsk
ap 

-0,85875 1,473332 -
0,5828

6 

0,5707
76 

-
4,0688

7 

2,3513
62 

-
4,0688

7 

2,3513
62 
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Tabell 3.4.5: Linjär regressionsmodell för lönespridning skapat från nittionde samt 

tionde percentilen 

UTDATASAMMANFATTNING       

         

Regressionsstatistik        

Multipel-R 0,181486        

R-kvadrat 0,032937        

Justerad R-
kvadrat 

-0,12824        

Standardfel 2,367989        

Observation
er 

15        

         

ANOVA         

  fg KvS MKv F p-värde 
för F 

   

Regression 2 2,291781 1,14589 0,20435
4 

0,81795
2 

   

Residual 12 67,28848 5,60737
3 

     

Totalt 14 69,58026          

         

  Koefficient
er 

Standardf
el 

t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant 1,941362 3,651682 0,53163
5 

0,60468
1 

-
6,01497 

9,89769
2 

-
6,0149

7 

9,89769
2 

Spridning 
lön/spridnig 
läskunskap 

1,202788 1,894416 0,63491
3 

0,53740
3 

-
2,92479 

5,33036
5 

-
2,9247

9 

5,33036
5 

Spridning 
lön/spridnig 
räknekunsk
ap 

-1,22607 1,956815 -
0,62656 

0,54268
1 

-5,4896 3,03746
4 

-
5,4896 

3,03746
4 
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Tabell 3.4.5: Linjär regressionsmodell för lönespridning skapat från trettionde samt 

tionde percentilen 

UTDATASAMMANFATTNING       

         

Regressionsstatistik        

Multipel-R 0,268602        

R-kvadrat 0,072147        

Justerad R-
kvadrat 

-0,0825        

Standardfel 2,319487        

Observation
er 

15        

         

ANOVA         

  fg KvS MKv F p-värde 
för F 

   

Regression 2 5,020016 2,51000
8 

0,46654
2 

0,63807
9 

   

Residual 12 64,56024 5,38002      

Totalt 14 69,58026          

         

  Koefficient
er 

Standardf
el 

t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant 1,340099 1,801888 0,74371
9 

0,47135
8 

-
2,58588 

5,26607
6 

-
2,5858

8 

5,26607
6 

Spridning 
lön/spridnig 
läskunskap 

4,544854 4,731402 0,96057
2 

0,35572
3 

-
5,76398 

14,8536
9 

-
5,7639

8 

14,8536
9 

Spridning 
lön/spridnig 
räknekunsk
ap 

-4,58107 4,745501 -
0,96535 

0,35342
2 

-
14,9206 

5,75848
9 

-
14,920

6 

5,75848
9 
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Tabell 4.4: Linjär modell för skillnad i andel sysselsatta efter utbildningsnivå förklarat  

av spridning i lön samt spridning i förmåga att lösa problem med hjälp av teknologi. 

UTDATASAMMANFATTNING       

         

Regressionsstatistik        

Multipel-R 0,6371        

R-kvadrat 0,405896        

Justerad R-
kvadrat 

0,273873        

Standardfel 0,259146        

Observationer 12        

         

ANOVA         

  fg KvS MKv F p-
värde 
för F 

   

Regression 2 0,41293
6 

0,2064
68 

3,0744
36 

0,0960
24 

   

Residual 9 0,60440
8 

0,0671
56 

     

Totalt 11 1,01734
4 

         

         

  Koefficien
ter 

Standard
fel 

t-kvot p-
värde 

Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant -0,58909 0,80331
9 

-
0,7333

2 

0,4820
25 

-
2,4063

3 

1,2281
41 

-
2,4063

3 

1,2281
41 

lönespridning, 
30:e 
percentilen/10:e 
percentilen 

-0,14104 0,36403
3 

-
0,3874

3 

0,7074
39 

-
0,9645

4 

0,6824
62 

-
0,9645

4 

0,6824
62 

Spridning i 
förmåga att lösa 
problem m.h.a. 
teknologi 

4,116262 1,69502
5 

2,4284
37 

0,0380
8 

0,2818
48 

7,9506
76 

0,2818
48 

7,9506
76 
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Tabell 4.4: Linjär modell för skillnad i andel sysselsatta efter utbildningsnivå förklarat 

av kvot mellan spridning i lön samt spridning i förmåga att lösa problem med hjälp av 

teknologi 

UTDATASAMMANFATTNING       

         

Regressionsstatistik        

Multipel-R 0,540495        

R-kvadrat 0,292135        

Justerad R-
kvadrat 

0,221348        

Standardfel 0,268355        

Observation
er 

12        

         

ANOVA         

  fg KvS MKv F p-värde 
för F 

   

Regression 1 0,297202 0,2972
02 

4,1269
87 

0,0696
3 

   

Residual 10 0,720142 0,0720
14 

     

Totalt 11 1,017344          

         

  Koefficient
er 

Standardf
el 

t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant 1,335654 0,439366 3,0399
57 

0,0124
63 

0,3566
85 

2,3146
22 

0,3566
85 

2,3146
22 

Spridning i 
lön/spridni
ng i 
förmåga att 
lösa 
problem 
m.h.a. 
teknologi 

-0,16697 0,082191 -2,0315 0,0696
3 

-0,3501 0,0161
62 

-0,3501 0,0161
62 
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Tabell 5.2: Linjär modell för skillnad i andel sysselsatta efter utbildningsnivå förklarat  

av spridning i lön samt spridning i läs- och räknekunskaper 

UTDATASAMMANFATTNING       

Regressionsstatistik        
Multipel-R 0,722463        
R-kvadrat 0,521953        
Justerad R-
kvadrat 

0,391576        

Standardfel 0,218284        
Observatione 15        
         ANOVA         

  fg KvS MKv F p-
värde 
för F 

   

Regression 3 0,572265 0,1907
55 

4,0034
22 

0,0375
43 

   

Residual 11 0,524128 0,0476
48 

     

Totalt 14 1,096393          
           Koefficien

ter 
Standard

fel 
t-kvot p-

värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant 2,458051 0,782353 3,1418
68 

0,0093
77 

0,7361
03 

4,1799
99 

0,7361
03 

4,1799
99 

lönespridning 
30:e 
percentilen/1
0:e 
percentilen 

-0,05081 0,306409 -
0,1658

2 

0,8713
05 

-
0,7252

1 

0,6235
92 

-
0,7252

1 

0,6235
92 

spridning 
läsfärdighete
r 

-5,74536 2,231148 -
2,5750

7 

0,0258
16 

-
10,656

1 

-
0,8346

3 

-
10,656

1 

-
0,8346

3 
spridning 
räknekunska
p 

1,967566 1,65176 1,1911
94 

0,2586
46 

-
1,6679

3 

5,6030
64 

-
1,6679

3 

5,6030
64 
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Tabell 4.4: Linjär modell för skillnad i andel sysselsatta efter utbildningsnivå förklarat  

av kvoter mellan spridning i lön samt spridning läs- och räknekunskaper 

UTDATASAMMANFATTNING       

         Regressionsstatistik        
Multipel-R 0,595304        
R-kvadrat 0,354387        
Justerad R-
kvadrat 

0,246784        

Standardfel 0,242873        
Observation
er 

15        

         ANOVA         
  fg KvS MKv F p-värde 

för F 
   

Regression 2 0,388547 0,1942
74 

3,2934
88 

0,0724
16 

   

Residual 12 0,707846 0,0589
87 

     

Totalt 14 1,096393          
           Koefficient

er 
Standardf

el 
t-kvot p-värde Nedre 

95% 
Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant -0,45278 0,404687 -
1,1188

4 

0,2851
05 

-
1,3345

2 

0,4289
57 

-
1,3345

2 

0,4289
57 

Spridning i 
lön/spridni
ng i 
läskunskape
r 

1,038309 0,456734 2,2733
34 

0,0421
83 

0,0431
71 

2,0334
47 

0,0431
71 

2,0334
47 

Spridning i 
lön/spridni
ng 
räknekunks
ap 

-0,82037 0,45204 -
1,8148

1 

0,0946
13 

-
1,8052

8 

0,1645
44 

-
1,8052

8 

0,1645
44 
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Tabell 5.2: Arbetskraftsdeltagande som funktion av spridning i lön och spridning i 

förmåga att lösa problem med hjälp av teknologi 

UTDATASAMMANFATTNING     

       

Regressionsstatistik      

Multipel-R 0,643842      

R-kvadrat 0,414533      

Justerad R-
kvadrat 

0,284429      

Standardfel 0,068347      

Observationer 12      

       

ANOVA       

  fg KvS MKv F p-värde 
för F 

 

Regression 2 0,029767 0,01488
4 

3,18617 0,0899  

Residual 9 0,042042 0,00467
1 

   

Totalt 11 0,071809        

       

  Koefficiente
r 

Standardfe
l 

t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95,0% 

Konstant -0,11911 0,14701 -0,81019 0,43872
7 

-0,45167 0,213454 

dat 1,275439 0,530523 2,40411
8 

0,03962
9 

0,075314 2,475565 

lön -0,02075 0,031924 -0,65003 0,53191
2 

-0,09297 0,051466 
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Tabell 5.2: Arbetskraftsdeltagande som funktion av spridning i lön, spridning 

läskunskaper samt spridning i räknekunskaper 

UTDATASAMMANFATTNING     

       

Regressionsstatistik      

Multipel-R 0,671955      

R-kvadrat 0,451523      

Justerad R-kvadrat 0,301939      

Standardfel 0,076477      

Observationer 15      

       

ANOVA       

  fg KvS MKv F   

Regression 3 0,052964 0,017655 3,018514   

Residual 11 0,064337 0,005849    

Totalt 14 0,117301       

       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant 0,787049 0,212279 3,707621 0,003455 0,319827 1,254271 

lönespridning 80/20 0,006618 0,02139 0,309407 0,762794 -0,04046 0,053699 

spridning 
läsfärdigheter 

-1,49594 0,85908 -1,74132 0,109483 -3,38676 0,394885 

spridning 
räknekunskaper 

0,274439 0,561814 0,488488 0,634797 -0,9621 1,510983 
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Tabell 5.2: Arbetskraftsdeltagande som funktion av spridning i lön och spridning 

läskunskaper  

UTDATASAMMANFATTNING    

      

Regressionsstatistik     

Multipel-R 0,663042     

R-kvadrat 0,439625     

Justerad R-kvadrat 0,346229     

Standardfel 0,074012     

Observationer 15     

      

ANOVA      

  fg KvS MKv F p-värde 
för F 

Regression 2 0,051568 0,025784 4,70712 0,030965 

Residual 12 0,065732 0,005478   

Totalt 14 0,117301       

      

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Konstant 0,769466 0,202459 3,800599 0,002527 0,328345 

lönespridning 80/20 0,004693 0,020346 0,230674 0,821454 -0,03964 

spridning 
läsfärdigheter 

-1,13862 0,435999 -2,61153 0,022738 -2,08858 
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Tabell 5.2: Arbetskraftsdeltagande som funktion av spridning i lön och spridning 

räknekunskaper 

UTDATASAMMANFATTNING    

      

Regressionsstatistik     

Multipel-R 0,548026     

R-kvadrat 0,300333     

Justerad R-kvadrat 0,183721     

Standardfel 0,0827     

Observationer 15     

      

ANOVA      

  fg KvS MKv F p-värde 
för F 

Regression 2 0,035229 0,017615 2,575502 0,117314 

Residual 12 0,082072 0,006839   

Totalt 14 0,117301       

      

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Konstant 0,557554 0,179952 3,098356 0,009218 0,165473 

spridning 
räknekunskaper 

-0,55854 0,318604 -1,75308 0,105072 -1,25272 

lönespridning 80/20 -0,0105 0,020542 -0,51128 0,618434 -0,05526 

 


