
 
 
ÖREBRO UNIVERSITET  

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete  

Socionomprogrammet  

Socialt arbete, C  

C-uppsats, 15 högskolepoäng  

Ht 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Är arbetsmarknaden för alla? 
- En kvantitativ studie om strukturella faktorers 

inverkan på arbetslöshet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Evelina Eriksson 

Robin Johannesson 

 

Handledare:  

Björn Johansson 



   

 

 

 

Är arbetsmarknaden för alla?  

En kvantitativ studie om strukturella faktorers inverkan på arbetslöshet  

Författare: Evelina Eriksson & Robin Johannesson  

Örebro universitet  

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete  

Socionomprogrammet    

Socialt arbete, C    

C-uppsats, 15 högskolepoäng  

Ht 2018 

 

Sammanfattning 
 

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur strukturella faktorer så som 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, företagsklimat och utbildningsnivå är associerade med 

arbetslöshet på kommunal nivå. För att undersöka syftet har en statistisk analys genomförts 

som har utgått från sekundärdata grundad på offentliga statistiska registerdata. Den offentliga 

statistiken hämtades från 21 kommuner i Sverige. Följande sekundärdata behandlades 

statistiskt genom relativa risktester och multivariata analyser med hjälp av logistisk 

regressionsanalys. De statistiska analyserna påvisade att utbildningsnivå är den enskilt 

viktigaste faktorn som ökar sannolikheten för arbetslöshet. Studien har även visat att höga 

arbetslöshetsnivåer i stor utsträckning sammanföll med en hög andel personer med 

förgymnasial utbildning. För att nå en fördjupad förståelse av studiens slutsatser har en 

tolkning utifrån Bourdieus teori om att klassamhället ständigt reproducerar sig självt gjorts. 

Det skedde i syfte att presentera alternativa tolkningar till varför utbildningsnivå har visats ha 

en betydelse för arbetslöshet. 

 

Nyckelord: arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, företagande och utbildningsnivå.  
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Abstract 
 

The present study aims to investigate how structural factors as labor market policy measures, 

business climate and education level are associated with unemployment at the municipal 

level. To investigate the purpose, a statistical analysis has been carried out, which has been 

based on secondary data founded on public statistical register data. The public statistics were 

collected from 21 municipalities in Sweden. The following secondary data were statistically 

processed through relative risk tests and multivariate analyzes using logistic regression 

analysis. The statistical analyzes showed that the level of education is the single most 

important factor that increases the likelihood of unemployment. The study has also shown that 

high unemployment levels largely concided with a high proportion of people with pre-school 

eduction. In order to gain a deeper understanding of the study’s conclusions, an interpretation 

based on Bourdieu’s theory that class society is constantly reproducing itself has been made. 

This was done in order to present alternative interpretations as to why the level of education 

has been shown to have an impact on unemployment.  

 

Keywords: unemployment, labor market policy measures, enterprise and level of education. 
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1 Inledning 

De flesta människor har under sin uppväxt drömmar om vad de vill arbeta med i framtiden. 

Det kan vara alltifrån fotbollsspelare till artist, polis eller läkare. En människas liv kretsar till 

stor del kring frågan om vad denne vill arbeta med och drömmer om att göra. Dessa frågor 

börjar ställas redan i unga år och fortsätter att ställas under livets gång i olika sammanhang. 

Men när en individ inte lyckas leva upp till dessa mål och drömmar utan hamnar i 

arbetslöshet, vad händer med individen då? I världen befann sig 192,7 miljoner människor i 

arbetslöshet under 2017 (International Labour Organization, 2018). Flertalet av dessa 

människor har med största sannolikhet haft drömmar och mål om deras framtida yrkeskarriär. 

Drömmar och mål som inte införlivats. Det innebär inte att en arbetslös individ slutar få 

frågor om vad denne arbetar med eller vad planen för framtiden är. Det är inte heller sällan 

som arbetslöshet skylls på individerna själva. För enligt utomstående är det väl bara att ta ett 

jobb. Men är det verkligen så enkelt? Arbetsmarknaden ställer nämligen i allt större 

utsträckning krav på en viss typ av kompetens. Konsekvensen av att individer i ett samhälle 

inte alltid kan leva upp till dessa krav blir att arbetslöshet fortsätter att förekomma, trots att 

det finns arbeten. I perioder av lågkonjunktur är det arbetsmarknadens minskade efterfrågan 

som resulterar i en ökad arbetslöshet (The Balance, 2018). I världen råder även en tröghet 

beträffande skapandet av nya arbeten. En växande arbetskraft i kombination med en avsaknad 

av arbeten ger tillsammans upphov till arbetslöshet. Under 2017 kom antalet arbetslösa att öka 

med 2,6 miljoner människor till följd av detta. En sådan ökning skedde trots att de globala 

arbetslöshetsnivåerna totalt sett stabiliserades och arbetslösheten minskade till 5,6 procent 

(International Labour Organization, 2017; International Labour Organization, 2018). Det kan 

sägas medföra att ytterligare 2,6 miljoner drömmar om en framtida yrkeskarriär inte har 

införlivats, åtminstone för stunden. 

 

Utifrån ett nationellt perspektiv är arbetslöshet även ett förekommande problem i Sverige, 

även om antalet arbetslösa har minimerats under de senaste åren. Under år 2017 befann sig 

totalt 6,7 procent av den svenska befolkningen i arbetslöshet, vilket motsvarade en minskning 

med 0,2 procentenheter från föregående år. Förekomsten av arbetslöshet skiljer sig vidare 

mellan könen. Av den kvinnliga befolkningen i Sverige var 6,4 procent arbetslösa år 2017, 

vilket kan ställas i relation till den manliga arbetslösheten som motsvarade 6,9 procent. 

Sammantaget var således fler män än kvinnor i Sverige arbetslösa under 2017 (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2018). En viktig utmaning inom politiken för majoriteten av 

välfärdsstaterna i den utvecklade världen är att komma till stånd med ett ökat deltagande på 

arbetsmarknaden för den arbetslösa befolkningen (Danneris, 2018). Arbetsmarknadspolitiken 

syftar i stor utsträckning till att minimera risken för att personer i arbetslöshet ska hamna i 

långvarig arbetslöshet. I de europeiska länderna, inklusive Sverige, har det införts ett flertal 

olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa åtgärder har till uppgift att minimera risken för 

och omfattningen av långtidsarbetslöshet. Däremot förekommer, trots dessa initiativ, 

fortfarande arbetslöshet i såväl Sverige som i övriga Europa (Thomsen, 2009).  

1.1 Problemformulering 

Arbetslöshet bidrar till negativa effekter på såväl samhällsnivå som individnivå (Nordlund & 

Strandh, 2008; Smith, Tabak, Showail, Parks & Kleist, 2005; Thomsen, 2009). Även om 

arbetslöshetsnivåerna i såväl Sverige som internationellt sett har minskat under 2017 betyder 

det emellertid inte att arbetslöshet inte är ett problem som kvarstår. Forskning har lyft fram att 

en individuell konsekvens som arbetslöshet bidrar till är en försämring av humankapital, dvs. 

kompetens, färdighet och utbildning (Edin & Gustavsson, 2008; Thomsen, 2009). En 
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försämring av humankapital tycks gå hand i hand med minskad anställningsbarhet (Benda, 

Koster & Van Der Veen, 2018). Individer med förgymnasial utbildning tycks i allt större 

utsträckning befinna sig i arbetslöshet i Sverige. Av denna samhällsgrupp var 19,9 procent 

arbetslösa, vilket är en betydligt högre andel jämfört med personer med gymnasial eller 

eftergymnasial utbildning (Ekonomifakta, 2018). En låg utbildningsnivå kan sägas innebära 

ett lägre humankapital, i synnerhet då utbildning utgör en del av ett sådant kapital. Tidigare 

forskning har visat att ett sätt att stärka arbetslösa individers humankapital är genom 

deltagandet i arbetsmarknadsutbildningar (Card, Kluve & Weber, 2018; Thomsen, 2009). Ett 

sätt att angripa arbetslöshet på är genom att satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika 

slag (Danneris, 2018; Thomsen, 2009). Sammantaget har forskning visat att 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder är effektiva, även om en sådan positiv effekt har varit 

förhållandevis liten (Card, Kluve & Weber 2010; Filges, Smedslund & Kling Jørgensen, 

2018; Nordlund, 2011; Strandh & Nordlund, 2008; Thomsen, 2009). 

 

I regel är kommunen den enskilt största arbetsgivaren i respektive svensk kommun 

(Ekonomifakta, u.å.). Det innebär emellertid inte att andra arbetsgivare inte är betydelsefulla i 

skapandet av arbetstillfällen. Enligt tidigare studier föreligger nämligen ett samband mellan 

företagande och den totala sysselsättningsgraden (Fölster, 2000; Henrekson & Johansson, 

2010). Det har även visats att nya företag med en snabb tillväxt är en bidragande orsak till att 

det skapas allt fler arbetsplatser (Henrekson & Johansson, 2010). Mot bakgrund av vad 

forskning har visat, har följande studie valt att undersöka hur strukturella faktorer så som 

utbildningsnivå, vilket är en del av humankapitalet, och effekterna av arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder är associerade med varandra. Dessa faktorer har enligt forskning på olika sätt en 

påverkan på arbetslöshet. För att mäta arbetsmarknadspolitiska åtgärders påverkan på 

arbetslöshet utifrån ett större perspektiv förutsätts även att andra faktorer, utöver effekter, 

studeras. Med anledning av det kommer även kostnader för kommunala 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder såväl som andelen deltagare i sådana åtgärdsprogram och 

dess relation till övriga faktorer att undersökas. Forskning har däremot inte kunnat styrka att 

kostnader eller andelen deltagare har betydelse för arbetslöshet. Det är emellertid av relevans 

att även inkludera dessa faktorer i syfte att nå kunskap om dessa faktorers påverkan på 

arbetslöshet. Dessa faktorer ska även kontrolleras mot företagande och nyföretagande som är 

faktorer som enligt forskning även lyfts fram som betydelsefulla för att öka 

sysselsättningsgraden. Ambitionen är således att undersöka hur olika strukturella 

förutsättningar i kommuner påverkar förekomsten av arbetslöshet.  

 

Mot bakgrund av att arbetslöshet orsakar långtgående negativa effekter för såväl individ som 

samhälle kan det ses som ett samhällsproblem som är av vikt att belysa och inte minst 

förebygga. Att förebygga arbetslöshet ställer krav på kunskap om de faktorer som ger upphov 

till ett sådant problem. De Vreyer, Layte, Wolbergs och Hussain (2000) framhåller att 

arbetslöshet medför en risk för att bli stigmatiserad. Det åligger socialarbetare inom 

exempelvis försörjningsstöd ansvaret att motivera och stödja arbetslösa individer i arbetet mot 

att bli självförsörjande. Professionella inom denna typ av verksamhet möter således ständigt 

personer som befinner sig i arbetslöshet. Detta kan vara individer som av omgivningen ses 

som ansvariga för den situation som de har hamnat i och således tillskrivits rollen som lata. 

Genom att belysa strukturella faktorers påverkan på arbetslöshet kan det öka förutsättningarna 

för professionella socialarbetare att se bortom individernas eget ansvar till att de befinner sig i 

arbetslöshet. En sådan kunskap kan emellertid skapa en större förståelse för att arbetslöshet 

inte endast uppstår som ett resultat av den enskilde individens avsaknad av handlingskraft. 

Det i sin tur kan främja möjligheten att som professionell undvika att tillskriva arbetslösa 
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rollen som lata och snarare se problematiken ur ett större perspektiv som existerar bortom 

individens kontroll. 

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur strukturella faktorer så som 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, företagsklimat och utbildningsnivå är associerade med 

arbetslöshet på kommunal nivå.  

1.3 Bakgrund 

I Sverige har staten huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen är den 

statliga myndighet som tilldelats ansvaret att stödja personer som befinner sig i arbetslöshet. 

Utöver Arbetsförmedlingens verksamhet har majoriteten av de svenska kommunerna själva 

kommit att anordna egna åtgärder som syftar till aktivering. De kommunala 

åtgärdsprogrammen är i synnerhet inriktade mot de individer som inte har rätt att delta i de 

åtgärder som Arbetsförmedlingens erbjuder. De är även till för de personer som har 

svårigheter att etablera en position på arbetsmarknaden. Anvisning till en kommunal 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd kan ske av yrkesverksamma inom såväl socialtjänst som 

Arbetsförmedling. Det åligger dock Arbetsförmedlingen att göra en arbetsmarknadspolitisk 

bedömning. Det innebär att en bedömning görs gällande om individen är arbetsför och således 

kan stå till arbetsmarknadens förfogande. En sådan bedömning avgör även vilka insatser 

individen har behov av. En arbetsförmedlare kan i denna process rådfråga en företrädare för 

de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna även om beslutanderätten åligger arbetsförmedlaren 

(Lundin, 2018).  

 

Det finns en rad olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Eurostat har i samarbete med 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling [OECD] utformat en klassificering 

som sammantaget delar in olika åtgärder i en uppsättning kärnkategorier. 

Arbetsmarknadsutbildning är en av fyra kärnkategorier som innebär teoretisk eller praktisk 

utbildning såväl som arbetsträning. Uppgiften är att stärka individers humankapital genom att 

förbättra individernas kompetens. Ytterligare en kategori är de åtgärder som erbjuder 

arbetsgivare lönebidrag i syfte att uppmuntra en arbetsgivare att anställa nya personer eller 

behålla de arbeten som annars hade avvecklats. Deltagare i denna form av åtgärd kan även 

tilldelas bidrag för att kunna starta företag. Det sker ofta i kombination med att de erbjuds 

rådgivande stöd. För personer som är missgynnade på arbetsmarknaden erbjuds åtgärder som 

syftar till att kvarhålla deras kontakt med arbetsmarknaden och minimera förlusten av 

humankapital. Det sker genom att det skapas arbeten som inte finns på den traditionella 

arbetsmarknaden. Den sista formen av åtgärd är inriktad på att assistera arbetslösa personer i 

sökandet efter ett arbete. Syftet är att förbättra effektiviteten i arbetssökandet och sker främst 

genom att arbetslösa deltar i kurser (Filges et al., 2018). 

1.4 Definitioner  

1.4.1 Arbetslöshet 

För att en individ ska klassificeras som arbetslös krävs att tre kriterier är uppfyllda. Det första 

kriteriet innefattar, av förklarliga skäl, att individen inte ska vara anställd. Det krävs vidare att 

individen är aktivt arbetssökande och bedöms vara arbetsför. Individen ska således finnas 

tillgänglig i den bemärkelsen att denne ska kunna ta ett arbete om denne får ett erbjudande. 

Följande definition har fastställts globalt (International Labour Organization, 2018, s. 59).  



   

 

4 

 

1.4.2 Långtidsarbetslöshet 

Det som skiljer långtidsarbetslöshet mot arbetslöshet är att en individ ska ha varit arbetslös i 

minst sex månader. För personer under 25 år är det tillräckligt med att ha varit aktivt 

arbetssökande i under 100 dagar för att klassificeras som långtidsarbetslös (Harkman, 1999; 

The Balance, 2018).  

1.4.3 Cyklisk arbetslöshet 

En av huvudorsakerna till arbetslöshet, och i synnerhet långtidsarbetslöshet är det som kallas 

för cyklisk arbetslöshet. Denna form av arbetslöshet styrs av lågkonjunkturer. Det innebär att 

marknadens efterfrågan under en lågkonjunktur minskar, vilket i sin tur medför ett behov av 

att reducera personalstyrkan (The Balance, 2018). 

1.4.4 Strukturell arbetslöshet 

Strukturell arbetslöshet är en annan orsaksförklaring till att arbetslöshet förekommer. Denna 

form av arbetslöshet innebär att marknaden ställer vissa krav på kompetens. Det innebär att en 

viss grupp, exempelvis outbildade, har svårigheter att möta arbetsmarknadens krav och 

därmed förblir kvar i arbetslöshet oavsett konjunkturnivån i samhället (The Balance, 2018). 

2 Tidigare forskning 

2.1 Individuella konsekvenser av arbetslöshet 

Internationella såväl som svenska studier har visat att arbetslöshet bidrar till negativa 

konsekvenser (Nordlund & Strandh, 2008; Smith et al., 2005; Thomsen, 2009). Arbetslöshet 

har inte endast långtgående negativa effekter för enskilda individer, utan även för samhället i 

stort. På ett individuellt plan tycks arbetslöshet påverka möjligheten att etablera en stabil 

position på arbetsmarknaden. Det gäller främst för de individer som under en längre tid har 

befunnit sig utanför arbetsmarknaden (Nordlund & Strandh, 2008). Forskning har även lyft 

fram att arbetslöshet medför en försämring av humankapital, det vill säga kompetenser, 

utbildning och färdigheter (Edin & Gustavsson, 2008; Thomsen, 2009). En försämring av 

humankapital tycks gå hand i hand med minskad anställningsbarhet (Benda, Koster & Van 

Der Veen, 2018). En tidigare studie styrker även detta genom att lyfta fram att det råder en 

klyfta i anställningsbarhet mellan korttidsarbetslösa och långtidsarbetslösa, vilket delvis beror 

på skillnader i kompetens. En orsak till att personer i långtidsarbetslöshet befinner sig utanför 

arbetsmarknaden betydligt längre beror således på att deras grundläggande färdigheter såväl 

som formell utbildning är betydligt lägre (Thomsen, 2009). Att kompetens, färdigheter och 

utbildning har en inverkan på anställningsbarhet kan även konstateras då forskning har visat 

på att arbetsgivare i större utsträckning tenderar att anställa personer med ett högre 

humankapital. Följden av detta har visats bli att arbetslösa som deltar i 

arbetsmarknadsutbildning anses mindre attraktiva att anställa än personer som deltar i 

åtgärder som syftar till sysselsättning (Benda et al., 2018).  

2.2 Effekter av arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Forskning lyfter fram att ett försök till att minimera risken att arbetslösa hamnar i 

långtidsarbetslöshet har varit att introducera arbetsmarknadspolitiska åtgärder (Danneris, 

2018; Thomsen, 2009). Ett flertal studier har visat att arbetsmarknadspolitiska åtgärder har 

viss positiv effekt på återanställning. En sådan effekt har däremot varit tämligen liten (Card et 

al., 2010; Filges et al., 2018; Nordlund, 2011; Strandh & Nordlund, 2008; Thomsen, 2009). 

En förklaring till att dessa åtgärdsprogram inte har uppvisat större positiva effekter kan bero 
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på att de har en bristande förmåga att anpassa innehållet efter deltagarnas behov och 

förutsättningar. Studien lyfter fram att det inte endast finns en åtgärd eller intervention som 

har möjlighet att förbättra arbetsförmågan hos samtliga deltagare (Danneris, 2018). Vid 

arbetet med arbetslösa är det även viktigt att ta i beaktning att det föreligger skillnader i vilka 

krav som kan ställas jämfört med de krav som ställs på personer som arbetar. En av orsakerna 

till detta är att arbetslösa vant sig vid en stor frihet, vilket förutsätter att arbetet med arbetslösa 

är inriktat på att hitta faktorer som är motiverande. Det är vidare av betydelse att erbjuda den 

form av frihet som de är vana med i kombination med att ställa låga krav (Körner, Reitzle & 

Silbereisen, 2012). 

 

Tidigare forskning har funnit stöd för att arbetsmarknadspolitiska åtgärder är mer fördelaktiga 

för vissa grupper i samhället. Det är i synnerhet för kvinnliga deltagare som befinner sig i 

långtidsarbetslöshet som dessa åtgärder tycks ha störst effekt. För långtidsarbetslösa som 

grupp är åtgärder som har till syfte att stärka humankapitalet de som har varit mest 

framgångsrika. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder har visat sig vara mindre effektiva för såväl 

yngre som äldre (Card et al., 2018). Det har ändock visats att det är mer fördelaktigt för en 

arbetslös individ att delta i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd än att vara öppet arbetslös 

(Nordlund, 2011). Forskning har vidare pekat mot att åtgärder som kombinerar 

arbetsmarknadsutbildning och lönesubventioner i större utsträckning tycks vara fördelaktiga. 

En slutsats är således att det inte endast är betydelsefullt att stärka kompetensen hos 

arbetslösa, utan att det även är av vikt att hjälpa dem till en sysselsättning (Lorentzen & Dahl, 

2005). En svensk studie har funnit stöd för att arbetsmarknadsutbildning ökar sannolikheten 

för att en individ under en ettårsperiod inte återgår i arbetslöshet (Strandh & Nordlund, 2008). 

Detta resultat skiljer sig från andra studier som visat att arbetsmarknadsutbildningar har 

påvisat en negativ effekt på återanställning eller som bäst en liten positiv effekt (Card, 2018; 

Thomsen, 2009). En förklaring som lyfts fram beträffande att arbetsmarknadsutbildningar inte 

har varit mer framgångsrika är att det finns en svårighet att förbättra individers humankapital 

(Thomsen, 2009). Dessa resultat styrks av en dansk studie som framhåller att åtgärdsprogram 

med syfte att höja en individs humankapital på kort sikt har små och i vissa fall negativa 

effekter. Det är inte förrän två till tre år efter att ha deltagit i dessa åtgärdsprogram som 

positiva effekter tycks visa sig (Card et al., 2018).  

 

Thomsen (2009) har vidare fastställt att storleken på det sociala nätverket är betydande, inte 

minst för anställningsbarheten. Det gäller för såväl män som kvinnor. En anledning till det 

sociala nätverkets betydelse är att det är ett sätt genom vilket flertalet personer har erbjudits 

arbete. För arbetslösa med en avsaknad av ett socialt nätverk kan åtgärder som hjälper 

individerna i sökandet efter arbete vara betydande för att öka arbetslösas möjlighet till 

anställning. Det har även visats att denna form av åtgärd kan vara ett effektivt sätt för att 

minimera förekomsten av arbetslöshet. 

2.3 Företagsklimatets betydelse för arbetslöshet 

Enligt tidigare studier föreligger ett samband mellan företagande och den totala 

sysselsättningsgraden (Fölster, 2000; Henrekson & Johansson, 2010). Det har visats att om 

andelen egenföretagare ökar med en procent av befolkningen medför det i sin tur att det sker 

en ökning med ungefär 1,3 procent av den totala andelen sysselsatta av befolkningen. Detta 

samband uppvisade större signifikans ett par år senare, vilket kan förklaras av att en del 

företag väntar en tid innan de börjar anställa (Fölster, 2000). En annan studie har funnit stöd 

för att snabbt växande företag, även kallat gasellföretag, är en starkt bidragande orsak till 

skapandet av fler arbetsplatser. Dessa företag är oftast relativt unga och har årligen haft en 

inkomstökning på minst 20 procent under en längre tidsperiod. Dessa företag påverkas inte 
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heller i samma utsträckning som andra företag av lågkonjunkturer. Det bidrar till att såväl 

anställandet som företagets tillväxt kan fortsätta öka (Henrekson & Johansson, 2010) 

3 Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som senare används för att tolka de 

statistiska analyserna. De teoretiska begrepp som används i syfte att nå en djupare förklaring 

av föreliggande studies resultat är Bourdieus begrepp om habitus, fält och kapital.  

3.1 Bourdieus teori om klassamhället 

Enligt Bourdieu sker en ständig reproduktion av klassamhället. Utbildningssystemet är en 

bidragande faktor till att sociala positioner i samhället reproduceras. Ett utbildningsorienterat 

samhälle medför en svårighet för vissa individer att nå högre positioner i samhället. Det 

grundar sig på att utbildning inte endast medför en kamp om att nå kunskap och bildning. En 

individ har även att förhålla sig till sin sociala bakgrund och sin klassmässiga erfarenhet. För 

individer som är uppväxta under enklare förhållanden kan det således medföra svårigheter att 

förstå och ta till sig av innehållet i utbildningen. Dessa personer har även svårigheter att inse 

vikten av att ändra sitt handlingsmönster och förhållningssätt till det som andra 

samhällsklasser redan införlivat (Carle, 2015).  

3.2 Habitus 

När en individ för sig i olika sociala miljöer tillgodogör sig individen olika förhållningssätt 

och handlingsstrategier. En individs sätt att agera formas under livets gång av de skilda 

erfarenheter som denne tillägnat sig i dessa miljöer. Enligt Bourdieu tillägnar sig individen i 

dessa sammanhang det som kallas för habitus, vilket underlättar för individen att agera på ett 

mer ”naturligt” sätt i de miljöer som denne rör sig i. En individs habitus formas mer i vissa 

miljöer än i andra. Det är i synnerhet en individs uppväxt som inverkar på dennes sätt att 

agera och förhålla sig. En individ har däremot under livets gång möjlighet att förändra sitt 

habitus. Denna möjlighet till förändring skiljer sig däremot beroende på individens sociala 

bakgrund. Konsekvensen av detta blir att individer som har växt upp under enklare 

förhållanden har svårare att tillägna sig ny kunskap och därigenom förändra sitt habitus 

(Carle, 2015). 

3.3 Fält 

Förändringen av habitus sker i en konkurrens om sociala positioner. Denna konkurrens sker i 

redan existerande och avgränsade fält. Det kan även handla om en konkurrens om att upprätta 

ett fält som inte redan finns. Ett konkurrensfält kan verka relativt avgränsat och självständigt 

från resterande fält. Det kan även råda en konkurrens mellan dessa fält, vilken är av samma 

slag som den konkurrens som sker inom ett fält. För individen handlar det dels om att anpassa 

sig till existerande spelregler, dels om att utveckla ett habitus som möjliggör att individen kan 

behålla sin position inom fältet. Det handlar inte enbart om att hålla kvar en position, utan 

även om att avancera inom det egna fältet. För det sociala fältet som stort är uppgiften snarare 

att bevara den maktposition som fältet har i samhället (Carle, 2015). 

3.4 Kapital 

En central del i Bourdieus teori är den reproduktion som sker av olika former av kapital. För 

att möjliggöra en förklaring av hur makt och sociala positioner vidmakthålls i samhället 

utvecklade Bourdieu begreppet kapital. Utöver symboliskt kapital skiljer Bourdieu mellan tre 

olika former av kapital. Dessa är ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Det sociala 
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kapitalet avser en individs tillgångar i form av värdefulla sociala kontakter. Det ekonomiska 

kapitalet avser snarare en individs ekonomiska tillgångar i form av pengar och övriga 

materiella tillgångar. Den tredje formen av kapital är det kulturella kapitalet. Med kulturellt 

kapital avses den form av kultur som innefattar konst, musik samt litteratur. Kulturellt kapital 

återfinns vidare i bildning och sättet att förhålla sig. Även smak och språk är en form av 

kulturellt kapital som utgör en tillgång för individer. Sammantaget kan samtliga kapitalvärden 

förändras, omvandlas eller förvaltas i det avseendet att nya värden kan skapas i en annan 

social position (Carle, 2015). 

4 Metod 

4.1 Forskningsstrategi  

Följande studie är en statistisk analys av sekundärdata grundad på offentliga statistiska 

registerdata. Enligt MacInnes (2016) innebär en sekundärdataanalys att de empiriska data som 

använts har insamlats och sammanställts av andra aktörer. Det är inte sällan som det 

insamlade materialet utgörs av kvantitativa data. Mot bakgrund av att studien dels bygger på 

kvantitativa registerdata, dels har till syfte att mäta vilka effekter skilda faktorer har på 

förekomsten av arbetslöshet, tar studien utgångspunkt i en kvantitativ ansats. Detta val 

grundar sig även på att studien har som ambition att undersöka vilka faktorer som är 

associerade med arbetslöshet på kommunal nivå. Studiens metodansats gjorde det även 

möjligt att undersöka om det föreligger samband mellan arbetslöshet i olika kommuner och 

faktorer så som utbildningsnivå, företagande, nyföretagande, deltagande i kommunala 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder såväl som kostnader för och resultat efter att ha deltagit i 

sådana åtgärder.  

4.2 Forskningsdesign 

Vid genomförandet av en sekundärdataanalys som grundar sig på offentlig statistik kan en 

tvärsnittlig såväl som en longitudinell forskningsdesign användas (Bryman, 2011). Följande 

studie tillämpar en tvärsnittsdesign. Det innebär att det har insamlats rådata om ett flertal olika 

variabler vid en specifik tidpunkt. Studien belyser således inte skillnader över tid för dessa 

variabler. Emellertid är det viktigt att ta i beaktning att följande statistik inte nödvändigtvis 

har samlats in vid samma tillfälle utan endast berör uppgifter för samma år. Enligt Bryman 

(2011) syftar tvärsnittsdesign till att undersöka variation.  

4.3 Forskningsurval 

Sverige har i dagsläget 290 stycken kommuner. Statens Kommuner och Landsting [SKL] har 

delat in dessa kommuner i tre huvudgrupper. Dessa huvudgrupper är 1) storstäder och 

storstadsnära kommuner, 2) större städer och kommuner nära större stad och 3) mindre 

städer/tätorter och landsbygdskommuner (SKL, 2017). Mot bakgrund av att det i Sverige 

finns ett stort antal kommuner var det rent tidsmässigt inte möjligt att studera förekomsten av 

arbetslöshet och vilka faktorer som är associerade med arbetslöshet i samtliga 290 kommuner. 

Ett urval var därmed tvunget att göras för att minimera antalet undersökningsenheter. Det 

medförde att storstäder och storstadsnära kommuner inte kom med i urvalet. Ett sådant val 

grundar sig på att exempelvis Danderyd som kommun kan tänkas motsvara exempelvis ett 

bostadsområde i Örebro likt Adolfsberg. Mindre kommuner eller landsbygdskommuner har 

också valts bort då dessa kommuner i stor utsträckning är beroende av större kommuner. Det 

till följd av att de ofta saknar förutsättningar för att själva erbjuda exempelvis 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  
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Urvalet baserades på de kommuner som SKL väljer att titulera som större städer och 

kommuner nära större städer. Enligt SKL (2017) klassificeras en kommun som en större stad 

om kommunens invånare, i den största tätorten, är fler än 50 000 och inte överstiger 200 000. 

Det är inte antalet invånare i kommunen som helhet som styr huruvida en kommun tillhör 

gruppen större stad, vilket tidigare var fallet. Vid bedömningen är utgångspunkten snarare 

antalet invånare i den tätort som bedöms vara störst. Under år 2017 ansågs följande 

kommuner tillhöra gruppen större stad; Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, 

Jönköping, Norrköping, Lund, Umeå, Gävle, Södertälje, Borås, Eskilstuna, Karlstad, Växjö, 

Halmstad, Sundsvall, Trollhättan, Luleå, Östersund och Borlänge. De kriterier som 

indelningen baseras på är befolkningsstorlek, geografisk täthet samt närhet. 

Befolkningsstorleken motsvarar antalet invånare i kommunen medan geografisk täthet snarare 

avser antalet invånare i den tätort som till storleken bedöms vara störst. Vad beträffar 

geografisk närhet avses möjligheten till ut- och inpendling. Kommungruppen större städer och 

kommuner nära större städer tar inte hänsyn till förortskommuner till Sveriges storstäder likt 

Stockholm. Sammantaget bidrar urvalskriterierna till att kommuner som tillhör gruppen större 

städer liknar varandra sett till befolkningsstorlek, geografisk täthet samt närhet. Däremot kan 

dessa kommuner särskilja sig i andra hänseenden som inte tas i beaktning vid 

gruppindelningen.   

 

I följande studie har det även gjorts ett urval beträffande ålder. Det med anledning av att det 

föreligger skillnader i den offentliga statistik som finns att tillgå för flertalet variabler. SCB 

presenterade siffror som inkluderade åldrarna 16 till 74 år när det gällde statistik om 

utbildningsnivå. Kommun- och landstingsdatabasen [Kolada] presenterade endast statistisk 

som innefattade uppgifter om personer i åldrarna 18 till 64 år beträffande faktorn arbetslöshet. 

Det medförde att vi behövde göra ett urval av åldrar. Enligt Pensionsskyddscentralen (2018) 

varierar pensionsåldern i Sverige mellan 61 till 67 år. Det är däremot inte ovanligt att en 

person tar ut sin pension vid 65 års ålder. På basis av detta gjordes valet att exkludera 

personer äldre än 64 år för att ge en så representativ bild som möjligt. Det kan argumenteras 

kring att en person i 65 års ålder som blir arbetslös inte väljer att söka ett arbete utan snarare 

väljer att gå i pension. Personer äldre än 65 år och som befinner sig i arbete har med största 

sannolikhet valt att vara kvar i ett arbete som de hade innan pensionsåldern närmade sig. 

Denna motivering utgjorde ett argument till varför vi inte ville inkludera även personer i 

åldrarna 65 år och äldre. Ytterligare ett argument till varför vi valde att endast inkludera 

befolkningen i åldrarna 18 till 64 år i de berörda kommunerna var för att det på SCB var 

möjligt att hämta statistik för en ålder i taget beträffande utbildningsnivå, vilket möjliggjorde 

att vi kunde hämta uppgifter om endast befolkningen i åldrarna 18 till 64 år. Detta var inte 

möjligt på Kolada. För att därmed inte gå miste om statistik om arbetslöshet blev valet att 

exkludera åldrar yngre än 18 år och åldrar äldre än 64 år.  

 

Följande studie är en totalundersökning av samtliga individer i åldrarna 18 till 64 år i de 21 

valda kommunerna. Både män och kvinnor har således inkluderats i föreliggande studie. Det 

har emellertid inte gjorts ett stickprov av individer i dessa kommuner. Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2010) beskriver att en totalundersökning inkluderar samtliga individer, hushåll 

eller liknande i undersökningen.  

4.4 Datainsamling 

Den rådata som studien grundar sig på har hämtats från både statliga och kommunala 

myndigheters databaser. De databaser som har använts är statistikdatabasen hos SCB och 

Kommun- och landstingsdatabasen [Kolada]. Den statistik som rör kommunernas 
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företagsklimat har hämtats från Svenskt Näringsliv. Inledningsvis togs beslutet att samla in 

statistik från år 2010 till 2017 för att sedan avgöra vilket eller vilka årtal som studien skulle 

utgå från. Av förklarliga skäl var det inte möjligt att finna fullständiga uppgifter från 2018 för 

samtliga variabler. Vad beträffar insamlandet av rådata fanns heller ingen begränsning för 

vilka faktorer som information skulle hämtas om. Det för att se vilken statistik som fanns 

tillgänglig om den studerade kohorten och som var relevant att studera i relation till 

arbetslöshet. Det var först senare i processen som urvalet av faktorer skedde.  

 

I SCB:s statistikdatabas fanns uppgifter om “Befolkning 16–74 år efter region, 

utbildningsnivå, ålder och kön. År 1985–2017" där det var möjligt att göra egna sökningar 

med de urval som ansågs vara relevanta. På basis av studiens urval medförde detta att 

uppgifter om utbildningsnivå fördelat efter ålder och kön i de aktuella kommunerna samlades 

in. De utbildningsnivåer som var av intresse att studera var förgymnasial utbildning kortare än 

9 år, förgymnasial utbildning 9 (10) år, gymnasial utbildning högst 2 år, gymnasial utbildning 

3 år, eftergymnasial utbildning 3 år eller mer, forskarutbildning samt uppgift saknas. 

Variabeln om utbildningsnivå fördelat på kön och ålder kom att utgöra viktningsvariabeln vid 

de statistiska analyserna. Därefter samlades statistik in om företagsamhet och nyföretagande i 

de aktuella kommunerna. Detta gjordes på Svenskt Näringslivs hemsida som presenterar 

statistik om företagsklimat hämtat från SCB:s företagsdatabas. Under rubriken “företagande” 

hämtades uppgifter om antalet privata arbetsplatser per 1000 invånare för samtliga 21 

kommuner under åren 2010 till 2017. I samma databas inhämtades därefter, under 

underrubriken “nyföretagande”, uppgifter från 2010 till 2017 om antalet nya företag per 1000 

invånare i de valda kommunerna.  

 

Kolada var den databas som redovisade årlig statistik om arbetslöshet. I SCB:s 

statistiskdatabas såväl som i Arbetsförmedlingens databas fanns endast uppgifter om 

arbetslöshet redovisad månadsvis i de aktuella kommunerna. Denna statistik kunde därmed 

inte sägas ha gett en representativ bild för hur arbetslösheten totalt sett såg ut i respektive 

kommun för respektive år. Det med anledning av att arbetslösheten i de valda kommunerna 

ena månaden var avsevärt högre än andra månader. Den variabel som uppgifter om 

arbetslöshet hämtades från var ”Arbetslöshet 18–64 år, andel (%) av befolkning”. Därefter 

valdes de aktuella kommunerna ut. Mot bakgrund av att studiens syfte även var att studera 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och dess inverkan på arbetslöshet hämtades denna typ av 

statistik från Kolada. De variabler som föreliggande studie fokuserade på avseende detta var 

“kostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv.”, “nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv.”, 

“deltagare i kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärder, antal” samt “resultat vid avslut i 

kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)”. 

Därefter har det även skett ett urval av de aktuella kommunerna. För variabeln “deltagare i 

kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärder, antal” valdes även uppdelning i män och 

kvinnor.  

 

Sammantaget resulterade datainsamlingen i att fokus riktades mot ovanstående variabler. Det 

har emellertid inhämtats uppgifter om betydligt fler variabler som inte har presenterats i detta 

metodavsnitt. I detta skede genomfördes ett tidsmässigt urval där endast statistik från 2017 

har inkluderats. Det grundar sig på att syftet med studien var att utgå från så uppdaterad 

statistik som möjligt. Detta val motiverades även av att studien till en början ämnade att 

fokusera på könsskillnader, vilket rent tidsmässigt hade blivit för omfattande att studera om 

även tidigare år inkluderades. Alternativet hade istället varit att välja ett fåtal kommuner och 

sedan studerat skillnader över tid. För de kommuner där uppgifter från 2017 saknades, vilket 

endast skedde i två fall, har två olika lösningar gjorts. I Växjös fall saknades uppgifter från 
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2017 gällande kostnader och nettokostnader för kommunala arbetsmarknadsåtgärder. 

Lösningen blev att inkludera 2016 års kostnader och nettokostnader då dessa uppgifter 

fortfarande är aktuella. Detta bidrog till att Växjö hamnade under genomsnittet för såväl 

kostnader som nettokostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Växjö som kommun 

utmärkte sig heller inte i någon större utsträckning i jämförelse med resterande kommuner 

vilket ytterligare motiverar varför 2016 års statistik kan användas. I Eskilstunas fall blev 

lösningen en annan som presenteras under nedanstående rubrik.  

4.5 Kodning av rådata 

4.5.1 Beskrivning av variabler 

I detta avsnitt presenteras studiens undersökta variabler och respektive variabels innebörd.  

 

Utbildningsnivå 

Variabeln utbildningsnivå innefattar uppgifter om personer med förgymnasial utbildning, 

gymnasial utbildning, eftergymnasial utbildning och forskarutbildning. Utbildningsnivå 

innefattar även personer där uppgift saknas gällande deras utbildningsnivå. Med förgymnasial 

utbildning avses grundskoleutbildning kortare än 9 år och 9(10) år. Gymnasial utbildning 

avser snarare utbildning på gymnasial nivå som varat under högst 2 år eller under en treårig 

period. Vad beträffar eftergymnasial utbildning avser det utbildning efter gymnasiet som har 

varat under 3 år eller mer. Forskarutbildning avser snarare utbildning på forskarnivå. I 

somliga fall kan det saknas uppgifter om individers utbildningsnivå. Uppgift saknas innebär 

således att en individ kan ha en utländsk utbildning, ha gått en utbildning i privat regi, 

företagsintern utbildning eller äldre utbildningar vilka inte har registrerats i 

Utbildningsregistret (SCB, u.å.). 

 

Arbetslöshet  

Följande variabel avser antal invånare 18 till 64 år som i mars månad 2017 var öppet 

arbetslösa eller deltog i program och tilldelades aktivitetsstöd dividerat med antal invånare 18 

till 64 år. Arbetslösheten i de aktuella kommunerna presenteras i andel (%) av befolkningen 

(Kolada, u.å.).  

 

Deltagare 

Variabeln deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder avser antalet deltagare som har 

deltagit i kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Det gäller oberoende hur länge de har deltagit i 

dessa åtgärder. Varje enskild individ räknas endast en gång. I följande variabel har ungdomar 

som deltar i feriejobb/praktik exkluderats (Kolada, u.å.).  

 

Kostnader 

Variabeln kostnad för arbetsmarknadsåtgärder (kr/inv.) avser bruttokostnad minus interna 

intäkter och de intäkter som kommer av försäljning av arbetsmarknadsåtgärder till andra 

kommuner och landsting. Dessa kostnader har sedan dividerats med antal invånare i 

kommunen den 31 december. Arbetsmarknadsåtgärder avser kommunens 

sysselsättningsfrämjande insatser och arbetsmarknadsåtgärder som finansieras helt eller delvis 

av kommunen. Även kostnader för personal som arbetar på arbetsmarknadsverksamheten 

samt arbetssökande som deltar i arbetsmarknadsåtgärder eller som fått kommunala 

anställningar ingår i dessa kostnader. Även kommunens kostnader för arbetsmarknadsinsatser 

inom samordningsförbund inkluderas i dessa kostnader (Kolada, u.å.).  

 

 



   

 

11 

 

Nettokostnader  

Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder (kr/inv.) avser snarare nettokostnaden för 

arbetsmarknadsåtgärder dividerat med antalet invånare i kommunen den 31 december. Med 

nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Bruttointäkten avser exempelvis intäkter 

som Arbetsförmedlingen betalar till kommunen för att deltagare från Arbetsförmedlingen ska 

delta i de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna. Nettokostnaden avser även kostnader för 

personal som arbetar på arbetsmarknadsverksamheten såväl som arbetssökande som deltar i 

arbetsmarknadsåtgärder eller i kommunala anställningar i syfte att mildra verkningarna av 

arbetslöshet. I nettokostnaden inkluderas vidare kommunens kostnader för 

arbetsmarknadsinsatser inom samordningsförbund (Kolada, u.å.).  

 

Företagande 

Företagande som variabel avser antalet arbetsställen per 1000 invånare och bygger på antal 

arbetsställen som har minst en anställd (Företagsklimat, u.å.).  

 

Nyföretagande 

Variabeln nyföretagande avser antalet nya företag per 1000 invånare (Företagsklimat, u.å.).  

 

Resultat 

Variabeln resultat avser andel (%) av det totala antalet deltagare som har deltagit i den 

kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser och efter sitt deltagande antingen har 

påbörjat en utbildning eller börjat arbeta. För att en individ ska räknas till gruppen som har 

börjat arbeta efter sitt deltagande i dessa åtgärder krävs att de har fått osubventionerade eller 

subventionerade anställningar. För att det ska klassificeras som en anställning behöver den ha 

pågått under minst en sammanhängande månad. Kommunala arbetsmarknadsanställningar 

anses inte vara en anställning. Det grundar sig på att dessa anställningar har uppstått i syfte att 

mildra konsekvenserna av arbetslöshet och är riktade mot en specifik grupp arbetssökande. 

För att anses ha börjat studera ska individerna antingen ha påbörjat en utbildning på Komvux, 

folkhögskola, högskola eller annan utbildning. För att slutorsaken ska anses vara att individer 

har börjat studera förutsätter det även att studierna är studiemedelsberättigade (Kolada, u.å.).  

 

4.5.2 Omkodning av variabler 

Nästa steg i processen blev att omkoda den rådata som samlats in. Istället för att koda in 

siffrorna för respektive variabel i SPSS har kodningen snarare utgått från ett genomsnitt för de 

valda kommunerna. Utifrån detta genomsnitt har variablerna sedan delats in i över eller under 

beroende på om de har legat över eller under det uträknade genomsnittet för de 21 aktuella 

kommunerna. Samtliga ursprungsvariabler har under analysens gång sedan omkodats och 

dikotomiserats, i enlighet med följande indelningar:  
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Tabell 1. Kategorisering av variabler 

Variabel Ursprungsindelning Ny dikotom indelning 

 

Utbildningsnivå 

 Uppgift saknas Förgymnasial 

Förgymnasial Förgymnasial 

Gymnasial Gymnasial/eftergymnasial 

Eftergymnasial Gymnasial/eftergymnasial 

Forskarutbildning Gymnasial/eftergymnasial 

Arbetslöshet 

 </=6,8% Under 

>6,8% Över 

Deltagare 

 </=0,94% Under 

>0,94% Över 

Kostnader 

 </=1201 kr Under 

>1201 kr Över 

Nettokostnader 

 </=649 kr Under 

>649 kr Över 

Företagande 

 </=104,96 per 1000/inv. Under 

>104,96 per 1000/inv. Över 

Nyföretagande 

 </=7,72 per 1000/inv. Under 

>7,72 per 1000/inv. Över 

Resultat 

 </=33% Under 

>33% Över 

 

Vid kodningen av respektive variabel har hänsyn tagits till respektive kommuns siffror i 

förhållande till de valda kommunernas genomsnitt. För de kommuner som hamnade precis på 

genomsnittet kodades de in som under, se tabell 1 ovan. Det valet grundar sig på att de 

statistiska analyserna förutsatte att samtliga variabler endast hade två värden. I Eskilstunas fall 

fanns ingen redovisad statistik för antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder sedan 

2010. I detta fall var det inte möjligt att se till föregående års statistik då dessa siffror inte 

hade redovisats av Eskilstuna kommun. Eskilstuna tilldelades det genomsnittliga värdet 

(medelvärdet) för antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i de aktuella 21 

kommunerna. Eftersom att vi valt att koda in de kommuner som hamnade på medel som 

under skedde även detta för Eskilstuna. Vad beträffar antalet personer i åldrarna 18 till 64 år 

fördelat på kön och utbildningsnivå har dessa uppgifter skapats som en numerisk skalvariabel. 

Det är mot denna variabel som resterande variabler viktades. Med viktning menas “att 

undersökningsenheter i strata som är över- eller underrepresenterade i efterhand 

kompenseras med en vikt som motsvarar deras relativa andel av populationen” (Djurfeldt et 

al., 2010, s. 124). 

 

I resultatet presenteras inledningsvis statistik för respektive variabel angivet i siffror. Med 

anledning av att de flesta uppgifter om de insamlade variablerna var angivna i andel (%), per 
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1000 invånare eller kronor per invånare har de variabler som anger antal i befolkningen 

räknats om till andel (%) av befolkningen. Vid jämförelser mellan kommuner med ett 

invånarantal som skiljer sig åt är det således mer fördelaktigt att jämföra siffror som anges i 

andel (%), per 1000 invånare eller kronor per invånare. Det med anledning av att dessa siffror 

är mer rättvisande och tar hänsyn till att kommunernas befolkningsmängd skiljer sig åt.  

 

4.6 Statistisk analysmetod 

4.6.1 Relativa risker 

Det första steget i den statistiska analysen var att genomföra relativa risktester. Relativ risk 

innebär “sannolikheten för något i en grupp relativt sannolikheten i en annan grupp” (Olsén, 

2015, s. 19). Relativ risk kan även beskrivas som ett utfallsmått vilken mäter effekter och 

innebär att risken i en grupp divideras med risken i den andra gruppen som undersöks. Om 

risk ratio är 1,00 innebär detta är risken är densamma för båda grupperna. Om risk ratio 

snarare är över 1,00 medför detta att risken för en grupp är högre (Caria & Galanti, 2012). I 

föreliggande studie används utfallsmåttet relativ risk för att beskriva vilka bivariata effekter 

som de valda riskfaktorerna har på förekomsten av arbetslöshet.  

4.6.2 Logistisk regressionsanalys  

Med utgångspunkt i de riskfaktorer som enskilt uppvisat störst effekt på arbetslöshet 

genomfördes sedan multivariata analyser med hjälp av logistisk regressionsanalys. Det skedde 

i syfte att urskilja vilken eller vilka faktorer som enskilt eller i kombination med varandra 

tycks öka sannolikheten för arbetslöshet. En regressionsanalys möjliggör studerandet av 

sambandet mellan en variabel som är beroende, även kallad utfallsvariabel (Y), och flertalet 

olika förklarande variabler (X). Dessa förklarande variabler benämns som oberoende (Caria & 

Galanti, 2012). Med utgångspunkt i resultaten från de relativa riskanalyserna studeras därefter 

om det föreligger samband mellan arbetslöshet i kommuner med arbetslöshet högre än 

genomsnittet och varje enskild riskfaktor. Det gör det vidare möjligt att urskilja vilken av 

dessa riskfaktorer som tycks ha starkast inverkan på risken för ökad arbetslöshet i kommuner 

med en arbetslöshet som överstiger genomsnittet. Det är således inte endast mot de ovan 

redovisade riskfaktorerna vilka uppnådde högst riskvärden som fokus kommer att riktas. 

Caria och Galanti (2012) framhåller att den beroende variabeln är dikotom, det vill säga att 

den endast har två kategorier, medan de oberoende variablerna inte nödvändigtvis behöver 

vara dikotoma, utan även kan vara kategoriska eller kontinuerliga. Enlig Bodin (2012) kan ett 

dikotomt utfallsvärde antingen vara 1 eller 0. Om utfallsvärdet är 1 betecknar det en händelse, 

eller snarare det resultat som är önskvärt. Värdet 0 avser snarare en icke-händelse. De 

variabler som ska undersökas i de multivariata analyserna har innan kommit att omkodats till 

1 eller 0. Värdet 1 står för de riskfaktorer som placerar sig under genomsnittet samt 

förgymnasial utbildningsnivå. Utfallsvärdet 0 motsvarar snarare de riskfaktorer som placerar 

sig över genomsnittet samt utbildningsnivå gymnasial/eftergymnasial. De variabler som 

uppvisar höga värden motsvarar en ökad sannolikhet för arbetslöshet i de kommuner där 

arbetslösheten är högre än genomsnittet. Ovanstående riskfaktorer har delats in i två grupper 

där den första gruppen består av riskfaktorerna utbildningsnivå, företagande och 

nyföretagande i de studerade kommunerna. Den andra gruppen består sedan av resterande 

riskfaktorer vilka handlar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder i de berörda kommunerna. Det 

rör andelen deltagare, kostnader och resultat för dessa åtgärder. Slutligen förs samtliga 

riskfaktorer in i en gemensam analys. 
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Edling och Hedström (2003) beskriver att det med hjälp av logistik regressionsanalys är 
möjligt att beräkna sannolikheten för ett visst utfall, vilket kan göras med hjälp av oddskvoter. 
Tabachnick och Fidell (2006) beskriver att en oddskvot anger huruvida sannolikheten ökar 
eller minskar gällande att tillhöra en utfallskategori när det sker en ökning med en enhet i den 
oberoende variabeln. Enligt MacInnes (2016) är det i Exp(B)-kolumnen möjligt att utläsa 
oddskvoterna, vilket även kallas odds ratio (OR). En oddskvot som överstiger 1 beskriver en 
situation där något är mer sannolikt än något annat. En oddskvot som understiger 1 kan 
snarare sägas beskriva situationer där något är mindre sannolikt. Edling och Hedström (2003) 
framhåller att en oddskvot som överstiger 1 tyder på att sambandet är positivt, medan ett 
negativt samband föreligger om oddskvoten är mindre än 1. Att genomföra en logistisk 
regressionsanalys och utgå från oddskvoter i föreliggande studie möjliggör således 
studerandet av vilken effekt respektive riskfaktor har på sannolikheten för en ökad 
arbetslöshet och som således inte är påverkad av resterande faktorer.  

4.6.3 Användning av teoretiska begrepp i de statistiska analyserna 

För att ta de statistiska analyserna ett steg längre har resultatet tolkats ytterligare med hjälp av 

teoretiska begrepp. Följande studie har inspirerats av kritisk realism vid tolkningen av 

resultat. Studien har utgått från extensiva data, dvs. statistik, i syfte att fånga empiriska 

regelbundenheter. I de statistiska analyserna har sedan de mekanismer som kan producera ett 

visst empiriskt utfall isolerats från varandra genom att testas mot den valda 

utfallsvariabeln arbetslöshet. Det gjorde det möjligt att urskilja de empiriska 

regelbundenheternas producerade utfall var och en för sig. Dessa empiriska regelbundenheter 

sammanfördes sedan i en gemensam analys i syfte att studera kausala samband. Däremot var 

det inte i detta stadie möjligt att uttala sig om varför ett visst utfall förekom. Det till följd av 

att den extensiva data som använts endast kan beskriva hur det såg ut i den studerade 

kohorten. För att kunna förklara de mekanismer som möjliggjorde de empiriska 

regelbundenheterna krävdes användandet av teorier och begrepp. Detta motiverar även varför 

valet blev att inspireras av kritisk realism. Enligt Danemark, Ekström och Karlsson 

(2018) fokuserar den kritiska realismen inte endast på händelserna i sig, utan är även 

intresserad av vad som specifikt producerar dessa händelser. De mekanismer som producerar 

ett visst utfall är inte möjliga att direkt observera. För att nå kunskap om mekanismer som 

producerar ett visst utfall förutsätter det tillämpandet av teorier och begrepp. Studiens valda 

teoretiska begrepp är habitus, kapital och fält. Dessa begrepp, vilka har utvecklats av 

Bourdieu har valts ut, då de kan hjälpa till att fördjupa förståelsen för varför personer dels 

kvarstår i arbetslöshet, dels gör de livsval som de gör. Användandet av dessa begrepp 

förutsatte ett visst resultat för att kunna vara tillämpbara. Dessa teoretiska begrepp har därmed 

valts ut efter de statistiska analyserna var färdiga.   

4.7 Litteraturanskaffning 

För att finna tidigare forskning som var av relevans för studiens syfte har tre olika databaser 

använts. Dessa databaser var Social Services Abstract, Sociological Abstract och Primo. Vid 

sökandet av tidigare forskning har olika sökord använts i ett flertal sökkombinationer. De 

sökord som har tillämpats för att finna forskning om arbetslöshet och dess orsaker är cause, 

unemploy, long-term-unemploy, employability och empolyability gap. Dessa sökord har med 

hjälp av boolesk logik kombinerats på olika sätt i syfte att finna relevanta artiklar.  Enligt 

Booth, Papaioannou och Sutton (2012) innebär boolesk sökning att olika termer kombineras 

på ett lämpligt sätt för att antingen begränsa sökningen och utesluta irrelevanta termer eller 

utvidga sökningen. Ytterligare ett sätt att begränsa sökningar av artiklar är med hjälp av 

exklusionskriterier som exempelvis ålder, kön och land. Sökandet av forskning inom området 

om arbetsmarknadspolitiska åtgärder och dess effekter förutsatte att andra sökord tillämpades 

i olika kombinationer. Dessa var labour market program, active labour market policy, labor 
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market policy, labour market policies, welfare recipients, unemployment och effect. Mot 

bakgrund av att syftet även varit att studera företagsamhet och dess betydelse för arbetslöshet 

har sökord som unemploy och enterprise använts i kombination. Vid litteraturanskaffningen 

har exklusionskriterier använts för att avgränsa sökningen. De avgränsningar som har gjorts är 

att endast peer-review granskade artiklar skrivna på engelska inkluderats. I övrigt har inte 

några exklusionskriterier så som tid, kön, ålder eller dylikt tillämpats. 

 

Flertalet av dessa sökord har också använts i en Google sökning för att kunna hitta 

hänvisningar till relevant litteratur. Således har vi med hjälp av dessa sökningar hittat 

rapporter som sedan hjälpt oss hitta relevant forskning som varit vetenskapligt granskad. 

Även i den befintliga forskningen som hittats genom sökning i databaser har referenser till 

annan tidigare forskning av relevans hittats. Vad beträffar metodlitteratur och rapporter av 

relevans för studiens syfte har sakkunniga inom området varit behjälpliga. Booth et al. (2012) 

framhåller att det vid sökning av litteratur även är av intresse att söka i referenslistor hos de 

artiklar som redan har hittats. Ytterligare ett sätt att finna relevant litteratur är i samråd med 

andra forskare. Det möjliggör att hitta litteratur som annars inte hade inkluderats i studien. 

4.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

4.8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet avser ett måtts pålitlighet och rör frågan om måttets och mätningarnas stabilitet 

och överensstämmelse över tid. För att ett mått ska vara reliabelt förutsätter det att måttet över 

tid är stabilt i den meningen att resultatet inte skiljer sig åt i någon större utsträckning om en 

undersökning replikeras vid två tillfällen efter varandra (Bryman, 2011). Mot bakgrund av att 

följande studie grundar sig på offentlig statistik är det möjligt för andra att inhämta samma 

statistik. Under förutsättning att en studie genomförs enligt de steg som följande studie antagit 

kan reliabiliteten därmed förmodas öka. Emellertid kan reliabiliteten påverkas om en studie 

snarare skulle utgå från statistik inhämtad från andra år än 2017. Det med anledning av att det 

inte går att säkerställa att resultatet blir detsamma. Under förutsättning att insamlandet och 

registreringen av statistik ser likadan ut vid andra årtal än 2017 hos kommunerna så bör 

resultatet däremot bli likvärdigt. Detta kan dock inte sägas med säkerhet. Ytterligare en faktor 

som kan påverka föreliggande studies reliabilitet i negativ mening är att statistik kan ha 

felregistrerats från statens eller kommunernas håll. Enligt Bryman (2011, s. 308) innebär 

manipulering av statistik att tekniker används vid registrering av data för att framställa en 

företeelse som bättre än vad den är i verkligheten. Det påverkar inte enbart reliabiliteten i 

negativ mening, utan även validiteten.  

4.8.2 Validitet och generaliserbarhet 

Mot bakgrund av att det föreligger en risk att den registrerade statistiken kan ha felregistrerats 

finns en risk att de siffror som följande studie fokuserat på inte ger en sann bild av 

verkligheten. Det medför att de slutsatser som dragits i studien kan inrymma ett visst mått av 

osäkerhet. Det kan således påverka validiteten i negativ mening. Enligt Bryman (2011) avser 

validitet en bedömning om de slutsatser som dragits i en undersökning är hållbara eller inte. 

Det talas om intern och extern validitet. Den interna validiteten berör frågan om kausalitet och 

huruvida det föreligger ett hållbart förhållande mellan två eller fler variabler. Vad beträffar 

studiens interna validitet kan den sägas öka på basis av att det genomförts en logistisk 

regressionsanalys. Denna form av statistisk analys testar om det föreligger ett kausalt 

samband mellan den beroende variabeln och flera oberoende variabler. Därigenom blir det 

möjligt att med viss säkerhet uttala sig om korrelationen mellan variablerna. Bryman (2011) 

menar att den externa validiteten snarare avser frågan om resultaten från en studie är möjliga 
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att överföra utöver den kontext i vilken undersökningen har genomförts. Denna form av 

validitet handlar således om generaliserbarhet. Föreliggande studies resultat är emellertid inte 

möjligt att generalisera utöver de aktuella kommuner som har varit föremål för studien. Det 

mot bakgrund av att studien inte grundar sig på ett representativt urval av samtliga av 

Sveriges kommuner. Urvalet har snarare gjorts utifrån SKL:s kommungruppsindelning och är 

en totalundersökning av de 21 valda kommunerna. Studiens resultat är därmed endast externt 

valida för de personer i åldrarna 18 till 64 år vilka bor i de aktuella kommunerna. Det går 

därmed inte att med säkerhet uttala sig om att detta resultat även gäller för övriga kommuner i 

Sverige. För att öka den externa validiteten i denna form av studie förutsätter det att en 

totalundersökning för samtliga av Sveriges kommuner genomförs eller att ett representativt 

urval görs för att samtliga kommuner ska ha samma möjlighet att komma med i urvalet. 

4.9 Etik  

Det material som följande studie har utgått från är baserat på offentlig statistik. I denna 

statistik har det inte förekommit personuppgifter eller andra uppgifter som kan härledas till 

specifika individer och som kan medföra att individerna i de aktuella kommunerna kan lida 

men. Individskyddskravet kan därmed sägas vara uppfyllt i föreliggande studie. 

Vetenskapsrådet framhåller att bedrivandet av forskning förutsätter att det finns ett skydd mot 

de individer som deltar i forskningen. Individskyddskravet innebär att individer genom 

forskning inte får kränkas, förödmjukas eller utsättas för skada (Vetenskapsrådet, 2002). Mot 

bakgrund av ovanstående har det insamlade materialet redan avkodats av andra aktörer och vi 

har således inte behövt ta ställning till detta. Det har heller inte medfört ett extra krav på att 

säkerställa att informationen förvaras utan möjlighet för oberörda att ta del av dessa uppgifter. 

Det med anledning av att de uppgifter som vi använt finns tillgängliga för allmänheten att ta 

del av. Genomförandet av en sekundärdata analys har vidare medfört att vi inte har mött de 

personer som studien grundar sig på och därmed är påverkan från vår sida minimal. Med 

anledning av att statistiken redan har samlats in har det från vår sida heller inte varit 

nödvändigt att skicka ut informationsblad med information om studiens syfte och rätten att 

avbryta sitt deltagande till berörda undersökningsdeltagare. Vikten av att inhämta och 

säkerställa att samtycke föreligger är således även något som vi inte har behövt ta ställning 

till. I Sverige har Vetenskapsrådet satt upp riktlinjer för en god forskningsetik. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) finns fyra etiska krav som ska följas. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. I föreliggande studie har 

ambitionen varit att förhålla sig till dessa fyra krav. Sammantaget kan det dock konkluderas 

att genomförandet av denna studie inte har medfört att det har uppstått något etiskt dilemma 

som vi har behövt ta ställning till. Dessa etiska krav har således inte behövts tas i beaktning i 

samma utsträckning som kanske blir fallet vid genomförandet av enkäter eller intervjuer. 

5 Resultat och analys 

5.1 Resultat 

Resultatavsnittet har delats in i tre olika delar där analysen av olika faktorers inverkan på 

arbetslöshet fördjupas stegvis. Inledningsvis redovisas befintlig statistik avseende 

förekomsten av arbetslöshet och befolkningens utbildningsnivå i de aktuella kommunerna. 

Därefter presenteras statistik om kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det 

presenteras i syfte att belysa skillnader mellan kommuner beträffande andelen deltagare, 

kostnader samt resultat. Avslutningsvis presenteras hur företagsamheten i respektive kommun 

ser ut med koppling till företagande samt nystartade företag.  
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Tabell 2. Andelen arbetslöshet i respektive kommun fördelat på kön samt utbildningsnivå på de boende i respektive kommun 

fördelat på kön. 

 Arbetslöshet 

 

Utbildningsnivå 

 Andel (%) Förgymnasial 

Andel (%) 

Gym-/Eftergymnasial 

Andel (%) 

Kön Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 

Kommun  

Borlänge 6,1% 8,8% 19,2% 20,8% 80,8% 79,2% 

Borås 5,6% 6,4% 15,9% 19,7% 84,1% 80,3% 

Eskilstuna 10,1% 11,8% 18,3% 20,1% 81,7% 79,9% 

Gävle 8,6% 9,5% 14,4% 18,2% 85,6% 81,8% 

Halmstad 6,4% 7,6% 12,3% 16,2% 87,7% 83,8% 

Helsingborg 7,6% 8,8% 15,4% 21,2% 84,6% 78,8% 

Jönköping 4,3% 4,9% 12,2% 16,6% 87,8% 83,4% 

Karlstad 5,3% 6,7% 10,2% 12,9% 89,8% 87,1% 

Linköping 3,9% 5,2% 12,0% 13% 88,0% 86,4 

Luleå 5,1% 5,8% 10,1% 12,2% 89,9% 87,8% 

Lund 3,6% 4,5% 8,6% 11,0% 91,4% 89,0% 

Norrköping 8,8% 10,8% 15,6% 19,4% 84,4% 80,6% 

Sundsvall 5,7% 7,2% 12,1% 16,6% 87,9% 83,4% 

Södertälje 12,4% 10,0% 21,9% 27,8% 78,1% 72,2% 

Trollhättan 8,0% 10,0% 16,3% 16,7% 83,7% 83,3% 

Umeå 3,4% 4,9% 8,4% 11,1% 91,6% 88,9% 

Uppsala 3,5% 4,9% 10,5% 14,5% 89,5% 85,5% 

Västerås 6,4% 8,1% 13,9% 17,3% 86,1% 82,7% 

Växjö 5,7% 6,9% 12,4% 15,4% 87,6% 84,6% 

Örebro 5,0% 6,8% 12,9% 16,3% 87,1% 83,7% 

Östersund 4,8% 6,3% 9,8% 13,6% 90,2% 86,4% 

Genomsnitt 6,2% 7,4% 13,4% 16,7% 86,6% 83,3% 

 

I tabell 2 redovisas andelen arbetslösa fördelat på kön i åldrarna 18 till 64 år i respektive 

medelstor kommun i Sverige. Av tabellen framgår att den genomsnittliga arbetslösheten för 

kvinnor är 6,2 procent. Det kan ställas i relation till den genomsnittliga arbetslösheten för män 

som snarare uppgår till 7,4 procent. I samtliga kommuner, med undantag från Södertälje, är 

även andelen arbetslösa kvinnor färre jämfört med andelen män. I tabell 2 är det vidare 

möjligt att utläsa de kommuner som urskiljer sig i det avseendet att arbetslösheten i respektive 

kommun antingen är lägre eller högre än den genomsnittliga arbetslösheten. Kommuner som 

Södertälje (K= 12,4 % och M= 10,0 %) och Eskilstuna (K= 10,1 % och M= 11,8 %) urskiljer 

sig från resterande kommuner i den meningen att arbetslösheten bland såväl män som kvinnor 

är hög. De kommuner som uppvisade de lägsta arbetslöshetsnivåerna av de studerade 

kommunerna var Lund, Uppsala samt Umeå. 

 

I tabell 2 presenteras även utbildningsnivån i de aktuella kommunerna för båda könen. Av 

tabellen framgår att det i genomsnitt är 16,7 procent av männen som har förgymnasial 

utbildning i de studerade kommunerna jämfört med 13,4 procent bland kvinnorna. 

Beträffande gymnasial/eftergymnasial utbildning var det i genomsnitt fler kvinnor än män 

som valt att utbilda sig vidare efter att ha gått klart grundskolan (86,6 % kvinnor och 83,3 % 

män). Sammantaget kan detta sägas innebära att män i genomsnitt har lägre utbildningsnivå i 
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jämförelse med kvinnorna i de studerade kommunerna. På kommunal nivå föreligger även 

skillnader mellan könen vad gäller utbildningsnivå, vilket går att utläsa av tabellen ovan. 

Södertälje är den kommun som enskilt har den högsta andelen personer med förgymnasial 

utbildning. Det gäller för såväl män (M= 27,8 %) som kvinnor (K= 21,9 %). I motsats till 

Södertälje är snarare Lund och Umeå de kommuner med lägst andel män och kvinnor som 

inte har vidareutbildat sig efter grundskolan.  

 
Tabell 3. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i respektive kommun, antal deltagare i kommunala arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder, resultat av att delta i en åtgärd samt kostnad per invånare för åtgärden i kommun 

 Deltagare 

procentuell andel 

bland deltagare 

Kostnader Resultat 

 Kön 

Andel (%) 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Kr/inv. 

Arbeta eller studera. 

Andel (%) 

 Kvinna Man Kostnad Nettokostnad Kvinna Man 

Kommun  

Borlänge 0,80% 0,66% 2158 1251 38% 58% 

Borås 1,59% 1,39% 2156 1032 28% 32% 

Eskilstuna 1,06% 1,56% 1929 1155 - 2 - 2 

Gävle 1,55% 1,51% 1382 655 30% 34% 

Halmstad 1,03% 1,08% 1062 507 29% 38% 

Helsingborg 0,80% 1,01% 1053 785 31% 33% 

Jönköping 0,70% 0,72% 895 578 29% 25% 

Karlstad 0,80% 1,10% 1074 550 20% 19% 

Linköping 0,28% 0,25% 581 421 28% 35% 

Luleå 1,05% 1,01% 1287 667 23% 22% 

Lund 0,45% 0,64% 244 166 28% 36% 

Norrköping 0,47% 0,50% 1114 275 40% 38% 

Sundsvall 0,66% 0,85% 878 538 22% 32% 

Södertälje 1,37% 1,04% 877 435 49% 42% 

Trollhättan 1,92% 2,03% 2410 881 17% 15% 

Umeå 0,14% 0,16% 750 432 39% 50% 

Uppsala 0,66% 0,84% 817 547 41% 40% 

Västerås 0,72% 0,83% 959 530 27% 30% 

Växjö 1,35% 1,35% 1050 1 539 1 35% 41% 

Örebro 0,89% 1,01% 1304 845 30% 27% 

Östersund 0,71% 0,81% 1099 735 49% 39% 

Genomsnitt 0,90% 0,97% 1201 649 32% 35% 
* 1. Växjös siffror är från 2016. 2. Siffror saknas för Eskilstuna sedan några år tillbaka.  

I ovanstående tabell (se tabell 3) redovisas den procentuella andelen av befolkningen som är 

deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tabell 3 visar att det i genomsnitt är fler män 

(M= 0,97 %) än kvinnor (K= 0,90 %) som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, även om 

en sådan skillnad är minimal. Vad beträffar en låg andel deltagare i arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder utmärker sig Umeå som kommun i det avseendet att såväl det kvinnliga (K= 0,14 % 

som det manliga deltagandet (M = 0,16 %) är lågt. På motsvarande sätt är det framför allt 

Trollhättan som urskiljer sig vad beträffar ett högt deltagande för såväl män (M= 2,03 %) som 

kvinnor (K= 1,92 %). I tabell 3 presenteras även resultaten för varje kommun avseende 

kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I den studerade kohorten är det i genomsnitt 

mer vanligt förekommande att män börjar arbeta eller studera efter ett sådant deltagande än 
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kvinnorna (35 % män och 32 % kvinnor). Däremot är dessa skillnader mellan könen inte är 

avsevärt stora.  Sett till kommunala skillnader är det i synnerhet Trollhättan (M= 15 % och 

K= 17 %) och Karlstad (M= 19 % och K= 20 %) som utmärker sig vad beträffar en mindre 

positiv effekt hos de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. De kommunala 

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har haft som störst effekt för kvinnor i Södertälje och 

Östersund (K= 49 %). För männen är det snarare Borlänge (M= 58 %) och Umeå (M= 50%) 

som i störst utsträckning har visat positiva effekter. Noterbart är att det saknas uppgifter för 

Eskilstuna kommun, vilket medför att det inte är möjligt att uttala sig om huruvida de 

utmärker sig i något av dessa avseenden.  

 

Slutligen presenteras de kommunala kostnaderna per invånare för arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder. Tabell 3 synliggör att det inte görs någon skillnad mellan män och kvinnor vad 

gäller kostnader i den studerade kohorten. Den genomsnittliga kostnaden för 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder i de aktuella kommunerna är 1201 kronor per invånare. 

Borlänge kommun har en kostnad på 2158 kronor per invånare. De högsta kostnaderna per 

invånare har dock Trollhättan, en kostnad som motsvarade 2410 kronor per invånare. Detta 

kan ställas i relation till Lund med en kostnad på 244 kronor per invånare och således utgör 

den kommun som har de lägsta kostnaderna per invånare för arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder. Linköping har även förhållandevis låga kostnader i jämförelse med kommuner som 

Borlänge, Borås och Trollhättan.  

 
Tabell 4. Antal privata arbetsplatser per 1000 inv. i respektive kommun samt antalet nystartade företag per 1000 inv. i 

respektive kommun. 

 Företagande Nyföretagande 

 Antal privata arbetsplatser Antal nya företag 

 Per 1000 inv. Per 1000 inv. 

Kommun  

Borlänge 99 6,4 

Borås 104 8 

Eskilstuna 80 6,9 

Gävle 92 6,8 

Halmstad 105 7,7 

Helsingborg 107 8,7 

Jönköping 103 8 

Karlstad 119 7,6 

Linköping 93 6,8 

Luleå 122 8,7 

Lund 114 8,6 

Norrköping 86 6,5 

Sundsvall 123 7,8 

Södertälje 82 7,3 

Trollhättan 75 5,9 

Umeå 123 8,8 

Uppsala 111 9,1 

Västerås 93 7,6 

Växjö 124 8,1 

Örebro 100 8,7 

Östersund 151 8,3 

Genomsnitt 105 7,7 
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När det talas om arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan det även vara av 

intresse att se till företagandet i kommunerna. Det i syfte att dels kartlägga hur 

företagsamheten och utvecklingen av nya företag ser ut i respektive kommun, dels för att få 

kännedom om hur stort antal privata arbetsplatser som finns inom kommunen vilka genererar 

i arbetstillfällen. I ovanstående tabell (se tabell 4) redovisas antalet privata arbetsplatser per 

tusen invånare i respektive kommun. Det genomsnittliga antalet privata arbetsplatser i de 

kommuner som har studerats är 105 stycken per tusen invånare. Vid beaktande av kommunala 

skillnader är Östersund den kommun som har flest privata arbetsplatser per tusen invånare. 

Ytterligare en kommun som urskiljer sig beträffande detta är Växjö med 124 privata 

arbetsplatser per tusen invånare. Trollhättan (75 st. per 1000/inv.) har däremot det lägsta 

antalet privata arbetsplatser per tusen invånare. Av de studerade kommunerna utmärker sig 

även Eskilstuna (80 st. per 1000/inv) och Södertälje (82 st. per 1000/inv) i detta avseende. Av 

tabell 4 framgår även antalet nya företag per tusen invånare. I genomsnitt är det 7,7 stycken 

företag som startas i den studerade kohorten. I Borlänge (6,4 st. per 1000/inv) och Trollhättan 

(5,9 st. per 1000/inv.) startas minst antal nya företag per tusen invånare. Det skiljer sig från 

kommuner som Uppsala (9,1 st. per 1000/inv.) och Umeå (8,8 st. per 1000/inv.) där antalet 

nya företag är som högst.  

5.2 Relativa risker 

I följande avsnitt beskrivs de isolerade effekter som enskilda riskfaktorer har på arbetslöshet. 

Det beskrivs i termer av relativa risk värden (RR) med tillhörande konfidensintervall (CI). 

Inledningsvis presenteras riskerna för samtliga faktorer i kommuner med arbetslöshet över 

genomsnittet. Därefter presenteras dessa riskfaktorer i kommuner med en arbetslöshet under 

genomsnittet.  

 

Av tabell 5 nedan framgår att personer med förgymnasial utbildning, boendes i en kommun 

med arbetslöshet högre än genomsnittet, löper en något större risk att hamna i arbetslöshet 

jämfört med personer med förgymnasial utbildning boendes i en kommun med arbetslöshet 

lägre än genomsnittet. I dessa kommuner är risken för att hamna i arbetslöshet närmare 1,25 

gånger högre bland personer som har förgymnasial utbildning än personer med samma 

utbildningsnivå som bor i kommuner med arbetslöshet lägre än genomsnittet (RR= 1,252, CI 

1,246–1,259). En sådan riskökning är signifikant för såväl män som kvinnor. För kvinnor med 

förgymnasial utbildningsnivå boendes i en kommun med arbetslöshet högre än genomsnittet 

är den relativa risken att hamna i arbetslöshet något större än för män (RR= 1,265, CI 1,255–

1,274). Som tidigare nämnts befinner sig i genomsnitt fler män i arbetslöshet än kvinnor i den 

studerade kohorten (7,4 % män och 6,2 % kvinnor). Den genomsnittliga andelen män med 

förgymnasial utbildning (M=16,7 %) är även högre än andelen kvinnor med denna 

utbildningsnivå (K= 13,4 %). Resultaten ovan kan därmed tyda på att kvinnor har ett något 

större behov av utbildning för att inte riskera att hamna i arbetslöshet jämfört med män. Av 

tabell 5 framgår även att det är en högre andel personer med förgymnasial utbildning som bor 

i kommuner med arbetslöshet högre än genomsnittet än i kommuner vars arbetslöshet är lägre 

än genomsnittet. Det kan tänkas att förgymnasial utbildning således är en riskfaktor för hög 

arbetslöshet i en kommun.  
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Tabell 5. Förgymnasial utbildningsnivå i kommuner. Deltagare i arbetsmarknadsåtgärder i kommuner som ligger under 

snittet, Kostnader för arbetsmarknadsåtgärder i kommuner som ligger under snittet. Nettokostnader för 

arbetsmarknadsåtgärder i kommuner som ligger under snittet. Antalet privata arbetsplatser i kommuner som ligger under 

snittet. Antalet nystartade företag i kommuner som ligger under snittet samt resultat efter deltagande i en 

arbetsmarknadsåtgärd som sedan börjat studera eller arbeta i kommuner som ligger under snittet.   

   För kohort boende i 

kommuner med 

arbetslöshet över 

genomsnittet 

 

    95 % CI  

 Andel  n = RR Lower Upper p 

Förgymnasial     17,9% 101166 1,252 1,246 1,259 <0,001 

Män 19,8% 56963 1,242 1,234 1,251 <0,001 

Kvinnor 16% 44203 1,265 1,255 1,274 <0,001 

Deltagare Under 51,5% 290481 ,726 ,723 ,729 <0,001 

Män 51,4% 148015 ,725 ,721 ,729 <0,001 

Kvinnor 51,7% 142466 ,727 ,723 ,731 <0,001 

Kostnader Under 67,1% 378583 ,753 ,750 ,756 <0,001 

Män 67,2% 193521 ,754 ,750 ,759 <0,001 

Kvinnor 67,1% 185062 ,751 ,746 ,755 <0,001 

Nettokostnad Under 51,7% 291573 ,589 ,586 ,591 <0,001 

Män 51,9% 149513 ,591 ,588 ,594 <0,001 

Kvinnor 51,5% 142060 ,586 ,583 ,589 <0,001 

Företag Under 74,1% 418005 2,623 2,610 2,636 <0,001 

Män 74,3% 213070 2,620 2,602 2,639 <0,001 

Kvinnor 73,9% 203935 2,625 2,606 2,644 <0,001 

Nyföretagande Under 84,6% 476882 7,103 7,058 7,149 <0,001 

Män 84,7% 244071 7,099 7,036 7,164 <0,001 

Kvinnor 84,4% 232811 7,108 7,043 7,173 <0,001 

Resultat Under 53,8% 303095 ,754 ,751 ,757 <0,001 

Män 53,6% 154419 ,746 ,742 ,750 <0,001 

Kvinnor 53,9% 148676 ,762 ,758 ,767 <0,001 

 

När det gäller andelen deltagare i kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärder är risken 

signifikant större att arbetslösheten ökar i kommuner som ligger under genomsnittet för 

arbetslöshet. Detta under förutsättning att andelen deltagare även är lägre än den 

genomsnittliga andelen deltagare. Det är nämligen 1,24 gånger högre risk för boende i en 

kommun med låg arbetslöshet och lågt deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder att 

hamna i arbetslöshet än för personer boende i kommuner som överstiger genomsnittet för 

arbetslöshet (RR=1,238, CI 1,235–1,242). Av tabell 6 nedan framgår att denna relativa risk är 

likartad för såväl män som kvinnor. Vidare kan det konkluderas att personer som bor i 

kommuner med hög arbetslöshet inte påverkas nämnvärt om deltagandet i kommunala 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder är lågt. Det kan således hävdas att det snarare är andra 

faktorer i dessa kommuner som har en inverkan på arbetslöshetsnivåerna. Vad beträffar 

kostnader och nettokostnader för kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärder framträder en 

liknande bild. För personer som bor i kommuner vars arbetslöshet är lägre än den 

genomsnittliga arbetslösheten är risken för arbetslöshet 1,22 gånger högre om kommunen 

investerar en lägre summa pengar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (RR= 1,224, CI 1,220–

1,228). Det innebär således att risken är 22 procent högre för boende i dessa kommuner att 

hamna i arbetslöshet än för boende i kommuner som överstiger den genomsnittliga 
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arbetslösheten. En sådan riskökning är signifikant för såväl män som kvinnor. I kommuner 

med låg arbetslöshet kan det därmed konkluderas att det är av betydelse att investera pengar i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att minimera risken för en växande arbetslöshet.  

 
Tabell 6. Förgymnasial utbildningsnivå i kommuner. Deltagare i arbetsmarknadsåtgärder i kommuner som ligger under 

snittet, Kostnader för arbetsmarknadsåtgärder i kommuner som ligger under snittet. Nettokostnader för 

arbetsmarknadsåtgärder i kommuner som 

   För kohort boende i 

kommuner med 

arbetslöshet under 

genomsnittet 

 

    95 % CI  

 Andel  n = RR Lower Upper p 

Förgymnasial     12,9% 114056 ,848 ,845 ,852 <0,001 

Män 14,5% 65054 ,854 ,849 ,859 <0,001 

Kvinnor 11,3% 49002 ,841 ,836 ,847 <0,001 

Deltagare Under 64,4% 569720 1,238 1,235 1,242 <0,001 

Män 64,4% 289240 1,241 1,236 1,246 <0,001 

Kvinnor 64,5% 280480 1,236 1,231 1,240 <0,001 

Kostnader Under 76,9% 679503 1,224 1,220 1,228 <0,001 

Män 76,8% 345058 1,223 1,218 1,229 <0,001 

Kvinnor 76,9% 334445 1,225 1,219 1,231 <0,001 

Nettokostnad Under 72,7% 642683 1,464 1,459 1,469 <0,001 

Män 72,8% 326720 1,463 1,457 1,470 <0,001 

Kvinnor 72,6% 315963 1,465 1,458 1,472 <0,001 

Företag Under 38,2% 337958 ,566 ,565 ,568 <0,001 

Män 38,5% 172677 ,566 ,564 ,568 <0,001 

Kvinnor 38% 165281 ,567 ,565 ,569 <0,001 

Nyföretagande Under 17,4% 153726 ,273 ,272 ,274 <0,001 

Män 17,6% 79215 ,274 ,273 ,276 <0,001 

Kvinnor 17,1% 74511 ,271 ,270 ,273 <0,001 

Resultat Under 65,1% 575096 1,208 1,204 1,211 <0,001 

Män 65,3% 293440 1,218 1,213 1,223 <0,001 

Kvinnor 64,8% 281656 1,197 1,192 1,202 <0,001 

 

Även när det gäller nettokostnader är det kommuner som understiger den genomsnittliga 

arbetslösheten vars boende löper en signifikant högre risk att hamna i arbetslöshet jämfört 

med kommuner med en arbetslöshet högre än genomsnittet. Att utläsa av tabell 6 ovan är den 

relativa riskökningen för arbetslöshet 46 procent i dessa kommuner (RR= 1,464, CI 1,459–

1,469). En sådan ökad risk förutsätter att kommunens nettokostnader för 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder understiger den genomsnittliga nettokostnaden för den 

studerade kohorten. Det tycks därmed inte enbart vara av betydelse för kommuner med låg 

arbetslöshet att totalt sett investera pengar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att minimera 

risken för en ökad arbetslöshet. Det kan även hävdas att det i kommuner med låg arbetslöshet 

förutsätts att kommunen, utöver bidrag och övriga finansieringar, själva investerar en högre 

summa pengar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det i syfte att minimera den ökade risken 

för arbetslöshet. Beträffande skillnader mellan män och kvinnor vad gäller kostnader och 

nettokostnader är dessa skillnader så pass små att de inte är av betydelse att lyfta fram. Män 

och kvinnor löper således likvärdig risk att hamna i arbetslöshet boendes i kommuner med en 
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lägre arbetslöshet och med lägre kostnader såväl som nettokostnader för 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder.   

 

I tabell 6 presenteras även hur resultatet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder har en inverkan 

på arbetslöshet i de kommuner vilka har en arbetslöshet som understiger genomsnittet. 

Personer som bor i en kommun med en låg arbetslöshet i kombination med ett resultat som 

understiger genomsnittet för arbetsmarknadspolitiska åtgärder löper 1,21 gånger större risk att 

hamna i arbetslöshet än personer som bor i kommuner med en arbetslöshet högre än 

genomsnittet (RR= 1,208, CI 1,204–1,211). Sammantaget medför detta att desto färre 

personer som efter deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har börjat studera eller 

arbeta, desto signifikant högre är risken för arbetslöshet för de personer som bor i kommuner 

med låga arbetslöshetsnivåer. Riskökningen för boendes i dessa kommuner är signifikant för 

såväl män som kvinnor. Däremot är risken för män boendes i en kommun med en lägre 

arbetslöshet än genomsnittet och en låg andel personer som börjat studera eller arbeta efter att 

ha deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder något högre jämfört med kvinnorna boendes i 

dessa kommuner (RR= 1,218, CI 1,213–1,223). Ovanstående resultat indikerar på att 

personer, boende i kommuner vars arbetslöshetsnivåer är högre än genomsnittet, inte tycks 

påverkas i lika stor utsträckning av låga resultat av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I dessa 

kommuner är det snarare andra faktorer som i högre utsträckning utgör en risk för hög 

arbetslöshet.  

 

Av samtliga riskfaktorer som lyfts fram i tabell 5 är nyföretagande den faktor vars inverkan på 

arbetslöshet är signifikant störst för kommuner med arbetslöshet som överstiger genomsnittet 

(RR= 7,103, CI 7,058–7,149). Det gäller för såväl män som kvinnor. Det framgår emellertid 

att personer som bor i kommuner med en högre arbetslöshet än genomsnittet löper 7,10 

gånger så stor risk att drabbas av arbetslöshet än personer som bor i kommuner med en 

arbetslöshet som understiger genomsnittet. Det gäller under förutsättning att andelen 

nystartade företag är färre än genomsnittet i dessa kommuner. Av tabell 5 framgår att det är 

kvinnor som i något högre grad än männen löper en ökad risk för att bli arbetslös (RR= 

7,108). Det gäller för de kvinnor som bor i kommuner med hög arbetslöshet i kombination 

med få nystartade företag. Även riskfaktorn företagande har betydelse för en ökad risk för 

arbetslöshet för personer som lever i kommuner med en hög arbetslöshet. Den relativa risken 

är däremot inte lika hög i detta fall. Till skillnad från personer som bor i kommuner vars 

arbetslöshet är lägre än genomsnittet, löper personer boende i kommuner med arbetslöshet 

som överstiger genomsnittet och i kombination med det har en låg andel privata arbetsplatser, 

2,62 gånger så stor risk att bli arbetslösa. Beträffande riskfaktor företagande föreligger 

däremot inte några stora betydande skillnader mellan män och kvinnor. Män boendes i 

kommuner med en hög arbetslöshet och få privata arbetsplatser löper således en likvärdig risk 

som kvinnorna. Dessa resultat kan sammantaget sägas peka i en riktning där ett högt 

företagande, i synnerhet nyföretagande, i kommuner med hög arbetslöshet har en stor 

betydelse för att minimera risken för de boendes att hamna i arbetslöshet. För personer som 

bor i kommuner med en arbetslöshet som understiger genomsnittet är en låg andel privata 

arbetsplatser såväl som en låg andel nystartade företag inte två riskfaktorer i den bemärkelsen 

att de riskerar att öka arbetslösheten.  
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5.3 Logistisk regressionsanalys 

Med utgångspunkt i de riskfaktorer som enskilt uppvisat störst effekt i de relativa 

riskanalyserna studeras om det föreligger samband mellan arbetslöshet och varje enskild 

riskfaktor i följande avsnitt. Det sker med hjälp av logistiska regressionsanalyser. Därigenom 

kan det urskiljas vilken eller vilka faktorer som enskilt eller i kombination med varandra tycks 

öka sannolikheten för arbetslöshet. Mot bakgrund av att det i de relativa risktesterna inte var 

möjligt att urskilja några större skillnader mellan män och kvinnor så avser vi inte längre att 

fokusera på könsmässiga skillnader. Fokus kommer snarare i de logistiska 

regressionsanalyserna att riktas mot de kommuner som har en arbetslöshet högre än 

genomsnittet. I analyserna har inte endast riskfaktorer med högst riskvärden inkluderats utan 

fokus har riktats mot samtliga riskfaktorer. Enligt Caria och Galanti (2012) möjliggör en 

regressionsanalys att sambandet mellan en utfallsvariabel och flera olika förklarande variabler 

studeras. 

 

Ett möjligt sätt att tolka resultaten i tabell 7, 8 och 9 är genom att se till de siffror som 

presenteras i kolumnen Exp(B). Tabachnick och Fidell (2006) beskriver att en oddskvot anger 

huruvida sannolikheten ökar eller minskar gällande att tillhöra en utfallskategori när det sker 

en ökning med en enhet i den oberoende variabeln. I tabell 7 nedan är oddskvoten högre än 1 

för samtliga riskfaktorer. Dessa oddskvoter uppvisar även signifikans. Slutsatsen som kan 

dras är således att det föreligger ett positiv samband mellan respektive oberoende variabel så 

som utbildningsnivå, företagande och nyföretagande och den beroende variabeln som är 

arbetslöshet över genomsnittet. En tolkning av riskfaktorn förgymnasial utbildning är således 

att personer med förgymnasial utbildning i kommuner med högre arbetslöshet än genomsnittet 

ökar sannolikheten för att arbetslöshetsnivåerna stiger. Oddset är nämligen 52 procent högre 

för personer med denna utbildningsnivå jämfört med personer med gymnasial eller 

eftergymnasial utbildning.  
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Tabell 7. Sannolikheten för arbetslöshet över genomsnittet i relation till riskfaktorer grupp 1. 

        95% CI, Exp(Β) 

Riskfaktor -2 Log 

R2 

(Cox & 

Snell) 

R2 

(Nagelkerke) Β SE Sig. df Lower Exp (Β) Upper 

 1250206.13 .377 .512        

Utbildningsnivå (Gymn/efterg= 0, Förgymn =1)    .418 .006 .000 1 1.500 1.519 1.538 

Företag i kommunen (Över = 0, Under =1)    .045 .005 .000 1 1.035 1.046 1.057 

Nystartade företag i kommunen (Över = 0, Under =1)    3.239 .005 .000 1 25.231 25.501 25.773 

Constant    -2.206 .004 .000 1  .110  
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Av tabell 7 ovan framgår även att oddskvoten är 1,046 för riskfaktorn företag i kommunen, 

vilket innebär att för kommuner med andelen privata arbetsplatser lägre än genomsnittet är 

oddset för ökad arbetslöshet 1,05 gånger högre jämfört med kommuner där andelen privata 

arbetsplatser överstiger genomsnittet (OR= 1,046). En sådan ökad signifikant sannolikhet 

gäller för kommuner med en arbetslöshet som överstiger genomsnittet (p <0,001). Däremot 

var riskfaktorn nystartade företag i kommunen den faktor som innehade störst inverkan på 

sannolikheten att arbetslösheten ökar i kommuner med arbetslöshetsnivåer över genomsnittet. 

För kommuner där andelen nystartade företag understiger genomsnittet är oddset 25 gånger 

högre att arbetslösheten ökar jämfört med för kommuner där andelen nystartade företag 

överstiger genomsnittet (OR= 25,501, p <0,001). I analysen nedan, se tabell 8, har följande 

riskkategorier bytts ut till de faktorer som berör arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

 

I tabell 8 nedan är det kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder som har störst effekt på 

risken för ökad arbetslöshet. Det är endast denna faktor som har ett oddskvotvärde över 1. Det 

innebär att det föreligger ett positivt signifikant samband mellan kostnader för 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och arbetslöshet över genomsnittet (p <0,001). För 

resterande variabler föreligger snarare ett signifikant negativt samband (p <0,001). För 

kommuner med en kostnad för arbetsmarknadspolitiska åtgärder som understiger 

genomsnittet och med en arbetslöshet som är högre än genomsnittet är sannolikheten 3 gånger 

så stor att arbetslösheten ökar jämfört med personer som bor i kommuner vars kostnad 

överstiger genomsnittet (OR= 3,009). Vad beträffar faktorerna deltagare i kommunala 

arbetsmarknadsåtgärder (OR= 0,474), resultat (OR= 0,553) och nettokostnader (OR= 0,215) 

för sådana åtgärder är det mindre sannolikt att dessa skulle ha en negativ inverkan på 

arbetslöshet i kommuner vars arbetslöshet är högre än genomsnittet. Det med anledning av att 

oddskvoten understiger 1 och således indikerar på ett negativt samband. Dessa faktorer skulle 

snarare kunna tänkas vara faktorer som har en negativ påverkan på arbetslöshet i kommuner 

med en arbetslöshet som är lägre än genomsnittet. 
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Tabell 8. Sannolikheten för arbetslöshet över genomsnittet i relation till riskfaktorer grupp 2. 

        95% CI, Exp(Β) 

Riskfaktor -2 Log 

R2 

(Cox & 

Snell) 

R2 

(Nagelkerke) Β SE Sig. df Lower Exp (Β) Upper 

 1809279.50 .084 .114        

Deltagare i kommunala arbm.åtgärder (Över = 0, Under =1)    -.747 .005 .000 1 .469 .474 .478 

Kostnader för arbm.åtgärder (Över = 0, Under =1)    1.101 .009 .000 1 2.957 3.009 3.062 

Nettokostnader arbm.åtgärder (Över = 0, Under =1)    -1.538 .007 .000 1 .212 .215 .218 

Resultat vid avslutade arbm.åtgärd (Över = 0, Under =1)     -.593 .004 .000 1 .548 .553 .558 

Constant    .506 .005 .000 1  1.659  
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Slutligen presenteras samtliga riskfaktorer i tabell 9 nedan. I tabell 9 har samtliga riskfaktorer 

förts in samtidigt för att studera vilken eller vilka av dessa faktorer som har en avgörande 

betydelse för ökade arbetslöshetsnivåer. Av tabellen framgår att det är riskfaktorn 

förgymnasial utbildning som utgör en avgörande signifikant betydelse för förekomsten av 

arbetslöshet (p <0,001). Förgymnasial utbildning utgör den enskilt viktigaste variabeln som 

ökar sannolikheten för arbetslöshet i kommuner med arbetslöshet högre än genomsnittet. Av 

tabell 9 framgår att en sådan sannolikhet är 1,4 gånger så stor i kommuner med en 

arbetslöshet högre än genomsnittet. Vad beträffar övriga riskfaktorer var det ingen av dessa 

som uppvisade signifikans och har emellertid inte någon påverkan på arbetslöshet i negativ 

mening.  
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Tabell 9. Sannolikheten för arbetslöshet över genomsnittet i relation till samtliga riskfaktorer. 

        95% CI, Exp(Β) 

Riskfaktor -2 Log 

R2 

(Cox & 

Snell) 

R2 

(Nagelkerke) Β SE Sig. df Lower Exp (Β) Upper 

 567269.653 .611 .829        

Utbildningsnivå (Gymn./efterg = 0, Förgymnasial =1)    .309 .009 .000 1 1.338 1.362 1.387 

Företag i kommunen (Över = 0, Under =1)    .250 74.656 .997 1 .000 1.283 4.527E+63 

Nystartade företag i kommunen (Över = 0, Under =1)    40.764 78.718 .605 1 .000 5.053E+17 5.105E+84 

Deltag i kommunala arbm.åtgärd. (Över = 0, Under =1)    -.414 74.656 .996 1 .000 .661 2.330E+63 

Kostnader för arbm.åtgärd (Över = 0, Under =1)    1.768 140.975 .990 1 .000 5.859 5.832E+120 

Nettokostnader arbm.åtgärd. (Över = 0, Under =1)    -21.714 64.637 .737 1 .000 .000 3.883E+45 

Resultat avslutade arbm.åtgärd. (Över= 0, Under =1)     -20.254 58.126 .727 1 .000 .000 4.791E+40 

Constant    -.541 81.990 .995 1  .582  
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5.4 Slutsatser & tolkning av slutsatser 

De statistiska analyserna påvisar att utbildningsnivå är den enskilt viktigaste faktorn som ökar 

sannolikheten för arbetslöshet i kommuner med arbetslöshet över genomsnittet. På basis av 

den statistik som presenterades inledningsvis i resultatavsnittet (se tabell 2) är det möjligt att 

utläsa att en hög arbetslöshet sammanföll med en hög andel personer med förgymnasial 

utbildningsnivå. Det innebar således att kommuner med en arbetslöshet över genomsnittet 

även placerade sig över genomsnittet vad gäller andelen lågutbildade. De kommuner som i 

synnerhet urskilde sig beträffande en hög andel med förgymnasial utbildningsnivå var 

Södertälje (M= 27,8 % och K= 21,9%), Helsingborg (M= 21,2 %), Borlänge (M= 20,8 % och 

K= 19,2%) och Eskilstuna (M= 20,1% och K= 18,3 %). Samtliga av dessa kommuner 

placerade sig även över genomsnittet för arbetslöshet, även om Eskilstuna och Södertälje i 

större utsträckning var utmärkande. Således kan det konkluderas att dessa kommuner också 

sannolikt löper en ökad risk för fortsatt hög arbetslöshet jämfört med andra kommuner. 

 

Resultatet visar att låg utbildningsnivå ökar sannolikheten för arbetslöshet. En rimlig tolkning 

är att utbildningssystemet i detta avseende kan sägas bidra till att reproducera sociala 

positioner i form av över- och underordning. Bourdieu lyfter nämligen fram 

utbildningssystemet som ett system för reproduktionen av sociala positioner i ett samhälle 

(Carle, 2015). Mot bakgrund av utbildningssystemet skapar strukturer i ett samhälle i form av 

över- och underordning är en möjlig tolkning att det kulturella kapitalet, inte minst 

bildning, även bidrar till en sådan reproducering. Det kan därmed tänkas att stärkandet av ett 

kulturellt kapital genom utbildning är ett sätt att skapa en ny positionering i ett samhälle. 

Ytterligare faktorer som kan sägas bidra till att det sker en reproduktion av över- och 

underordnade sociala positioner i ett samhälle är det ekonomiska och sociala kapitalet. Det 

kan därmed tolkas som att en avsaknad av ett starkt socialt nätverk i kombination med att 

befinna sig i en underordnad position kan bidra till att befästa en sådan position i ett samhälle. 

På motsvarande sätt kan en avsaknad av materiella tillgångar försvåra möjligheten att ta sig ur 

en redan befintlig positionering. Enligt Bourdieu är det ekonomiska, kulturella och sociala 

kapitalet ytterligare faktorer som förklarar hur sociala positioner vidmakthålls i samhället. Ett 

fördelaktigt socialt kontaktnät såväl som ekonomiska tillgångar är emellertid av värde för en 

individ. Bourdieu lyfter även fram det kulturella kapitalet i form av bildning som värdefullt 

(Carle, 2015).   

 

Ett sätt att angripa en social positionsförändring kan vara att stärka de olika formerna av 

kapital. Mot bakgrund av att det i ett samhälle sker en ständig reproduktion av över- och 

underordning kan det finnas en svårighet att ändra sin klassmässiga position. En rimlig 

förklaring till detta kan tänkas vara att det inte endast handlar om att stärka de olika formerna 

av kapital, utan att det även handlar om att ändra sitt sätt att se på och förstå världen. Det kan 

förmodas kräva att individer rör sig i nya sociala fält för att ta del av andra handlingsmönster 

och förhållningssätt. Att göra inträde i ett nytt socialt fält kan däremot inte sägas vara en 

garanti för att individer ändrar sitt redan befintliga habitus. Det kan snarare hävdas att det 

krävs ett aktivt förändringsarbete för att anta ett nytt habitus. Således kan individer aktivt 

behöva sträva efter att positionera sig inom fältet och anpassa sig till de spelregler som råder. 

Till följd av den över- och underordning som råder i ett samhälle blir följden dock att 

individen har skilda möjligheter att göra detta förändringsarbete. Bourdieu lyfter även fram att 

individer i olika sociala miljöer tillgodogör sig olika förhållningssätt och handlingsstrategier, 

även kallat habitus. Det sociala ursprunget inverkar på individers möjligheter att förändra sitt 

habitus, vilket sker igenom konkurrens av sociala positioner i det som kallas för sociala 

konkurrensfält (Carle, 2015).   
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Ovanstående tolkningar kan vara ett sätt att förstå de bakomliggande orsakerna till att 

arbetslöshet kvarstår i ett samhälle. Det kan vidare utgöra en förklaring till varför människor 

med låg utbildning inte väljer att utbilda sig vidare, trots att utbildning enligt följande studies 

slutsatser är en betydande faktor i ett samhälle. Detta i sin tur kan förstås som en konsekvens 

av att det i samhället finns strukturer som ständigt reproducerar sig.   

6 Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur strukturella faktorer så som 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, företagsklimat och utbildningsnivå är associerade med 

arbetslöshet på kommunal nivå. Följande studie har visat på att utbildningsnivå är den enskilt 

viktigaste faktorn som ökar sannolikheten för arbetslöshet i kommuner med en arbetslöshet 

över genomsnittet. En rimlig tolkning som belysts är att utbildningssystemet i detta avseende 

kan sägas bidra till att reproducera sociala positioner i form av över- och underordning. Det 

kan därmed tänkas att stärkandet av ett kulturellt kapital genom utbildning är ett sätt att skapa 

en ny positionering i ett samhälle. En sådan slutsats visar på att utbildning har en betydelse för 

att inte hamna i arbetslöshet. Det kan ses som en konsekvens av att samhället 

har förändrats till att bli allt mer utbildningsorienterat. Följden av detta blir i sin tur att det i 

större utsträckning efterfrågas kompetenser som förutsätter högre utbildning och därmed ett 

högre kulturellt kapital. En sådan efterfrågan kan vara till nackdel för de personer som 

befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Det till följd av att de inte möter de krav som 

arbetsmarknaden efterfrågar. Risken för att hamna i långtidsarbetslöshet kan emellertid sägas 

öka för dessa personer. Ytterligare en faktor som tolkats bidra till att denna reproduktion av 

sociala positioner sker är det sociala kapitalet. Ett större socialt kapital kan för personer som 

befinner sig längre bort från arbetsmarknaden emellertid vara av betydelse. Det med 

anledning av att dessa personer i högre utsträckning kan tänkas vara beroende av sociala 

kontakter för att finna ett arbete. De sociala kontakterna kan således vara en väg in i ett arbete 

som inte ställer samma krav på kompetens som andra yrken och som individen inte annars 

hade erbjudits. Därigenom ökar även förutsättningarna för att stärka den egna positionen inom 

det fält som individen befinner sig i. Även Thomsen (2009) lyfter fram att ett socialt nätverk 

är betydande i den meningen att det kan vara en väg in i arbete.   

  

Att kompetens är viktigt i strävan efter att få ett arbete blir även synligt i såväl statliga som 

kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Forskning lyfter fram att humankapitalet hos 

arbetslösa individer försämras efter en tid i arbetslöshet (Edin & Gustavsson, 2008). Det har 

dock påvisats att det finns en svårighet att förbättra individers humankapital (Thomsen, 2009). 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder syftar huvudsakligen till att få ut arbetslösa på 

arbetsmarknaden. En förutsättning för att lyckas med detta kan sägas vara att stärka 

humankapitalet hos arbetslösa, något arbetsmarknadspolitiska åtgärder syftar till att investera 

i. Tidigare forskning styrker även att arbetsmarknadspolitiska åtgärder är ett sätt att stärka 

humankapitalet (Card et al., 2018; Nordlund & Strandh, 2008; Thomsen, 2009). Det har visats 

att yrkesutbildningar endast till viss del har varit framgångsrika i arbetet med att få ut 

människor på arbetsmarknaden. Dessa resultat kan förmodas grunda sig i den svårighet som 

existerar gällande att stärka kompetenser och färdigheter hos individer (Card et al., 2018; 

Thomsen, 2009). Följande studie har inte kunnat påvisa att arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

har en signifikant påverkan på arbetslöshet i den studerade kohorten. Således kan det tänkas 

att arbetsmarknadspolitiska åtgärder heller inte har en negativ påverkan på arbetslöshet. Detta 

styrks av tidigare studier som har visat på att arbetsmarknadspolitiska åtgärder har en liten 

positiv effekt på arbetslöshet (Card et al., 2010; Filges, Smedslund & Kling Jørgensen, 2018; 
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Strandh & Nordlund, 2008; Thomsen, 2009). Sammantaget tyder detta på att det för 

arbetslösa individer är bättre att delta i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd snarare än att befinna 

sig i öppen arbetslöshet. Följande studies resultat kan dock sägas peka mot att det för 

individer i arbetslöshet är mer fördelaktigt att börja studera på egen hand snarare än att delta i 

en arbetsmarknadsutbildning. Det i syfte att koma ur arbetslöshet.  

 

I samhället har det skett ett skifte i den bemärkelsen att det förr i tiden inte förelåg samma 

krav på utbildning för att få ett arbete. Det mot bakgrund av att utbildning tidigare inte har 

varit en förutsättning för att dels bli anställd, dels utvecklas rent karriärmässigt. 

Arbetslivserfarenhet kan snarare hävdas ha varit av betydelse för att avancera sin position på 

arbetsmarknaden. I dagens samhälle är det snarare utbildning som tycks vara en förutsättning 

för att tillägna sig arbetslivserfarenhet, vilket också styrks av följande studies slutsatser. Det 

har i sin tur förändrat strukturen inom arbetsmarknaden som snarare kan efterliknas vid en 

spelplan. För att ta del av denna spelplan krävs en anpassning efter de regler som strukturen 

sätter upp. Det vanligaste sättet är att acceptera dessa regler och välja utbildning som en väg 

att gå. Det betyder emellertid inte att det är den enda vägen att få inträde till en sådan 

spelplan. Fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic är ett av flera exempel på detta. Det med 

anledning av att han har växt upp under enkla förhållanden och med hjälp av sin talang 

snarare än utbildning tillägnat sig en hög social position i samhället. Detta sätt att ta sig in på 

spelplanen kan sägas vara en extraordinär väg, även om det är en väg flertalet personer 

drömmer om att ta som små. Denna väg in är sålunda inte för alla. Alternativet blir att 

antingen prioritera utbildning eller riskera att hamna i utanförskap. Till följd av den 

förändring som har skett i samhället kan det därmed finnas en svårighet i att gå i samma 

fotspår som den äldre generationen. Däremot kan det äldre synsättet att utbildning inte är 

avgörande för arbete leva kvar även bland dagens generation. Erfarenheter av att ha sett sina 

föräldrar lyckas utan utbildning kan vara något som individer tillägnat sig och förhåller sig 

till. Detta sätt att tänka kring utbildning som mindre betydelsefullt för att finna ett arbete kan 

emellertid vara oförenligt med de krav som ställs på arbetsmarknaden gällande utbildning. 

Det kan i sin tur även förmoda öka risken för att någon gång i livet hamna i arbetslöshet. För 

dessa personer kan en möjlig lösning tänkas vara att det sker en omformning av redan 

befintliga habitus i syfte att finna nya angreppssätt för att ta sig ur en sådan position.  

 

Vid en första anblick var det snarare ett lågt företagande och inte utbildningsnivån som 

tycktes ha betydelse för en ökad risk för arbetslöshet i kommuner med en arbetslöshet över 

genomsnittet. Forskning har visat att det föreligger ett samband mellan företagsamhet och 

sysselsättning (Henreksson & Johansson, 2010). I ett senare skede var det däremot i följande 

studie inte möjligt att finna stöd för att företagsamhet är den faktor som har störst inverkan på 

arbetslöshet. Det är dock viktigt att påpeka att detta inte utesluter att företagsamhet är av 

betydelse. Det med anledning av att företagande, och inte minst nyföretagande, är ett sätt att 

skapa arbetstillfällen och således få in människor på arbetsmarknaden. Problemet som återstår 

är dock kravet på utbildning och kompetens som en del företag kan ställa. Det kan bidra till 

att svårigheten för personer med en lägre utbildningsnivå att finna ett arbete fortfarande 

kvarstår, trots skapandet av nya arbeten. En sådan problematik uppstår inte minst i perioder av 

strukturell arbetslöshet.  

 

Viktigt att ta i beaktande är att föreliggande studies slutsatser endast kan sägas gälla för de 

kommuner som har studerats, även om utbildningsnivån förmodligen är av betydelse för 

arbetslöshet i Sverige som stort. En begränsning skulle därmed kunna ses i studiens 

urvalsmetod. Visserligen är studien en totalundersökning av de aktuella kommunerna. 

Däremot har inte urvalet skett på ett slumpmässigt sätt. Om samtliga av Sveriges kommuner 
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hade inkluderats i urvalsramen och haft lika stor möjlighet att komma med i stickprovet hade 

möjligheten ökat att få ett mer representativt urval. Det i sin tur hade skapat förutsättningar att 

generalisera resultatet utöver den studerade kohorten. En styrka är däremot att resultaten är 

representativa för de 21 valda kommuner som har studerats. Ytterligare en styrka som studien 

har är att det har varit möjligt att studera flertalet olika strukturella faktorer i de aktuella 

kommunerna. Det bidrar till att studien inte har tvingats avgränsas till att endast titta på 

exempelvis arbetsmarknadspolitiska åtgärder och faktorer relaterade till dessa. Det är till följd 

av användandet av offentlig statistik som detta kan sägas ha blivit möjligt rent tidsmässigt. Att 

genomföra en studie som bygger på sekundärdata ökar även replikerbarheten. Det mot 

bakgrund av att följande statistik är offentlig och således tillgänglig för alla. Fördelen att 

arbeta med offentlig statistik är vidare att de inte uppstår några större etiska dilemman. Att 

publicera denna studie kommer således inte medföra några men för de personer som 

statistiken berör, vilket ytterligare kan ses som en styrka.  

 

Ytterligare en begränsning med studien är att den endast fokuserar på statistik från 2017. Det 

går därmed inte att uttala sig om resultatet hade blivit detsamma om fokus hade riktats mot 

andra årtal. Det är vidare inte möjligt att uttala sig om studiens slutsatser är giltiga även över 

tid. Det skulle därmed tänkas vara i forskares intresse att studera arbetslöshet på kommunal 

nivå ur ett longitudinellt perspektiv. Det i syfte att studera om dessa mönster även gäller över 

tid i de studerade kommunerna. Vidare skapar det förutsättningar att fånga in andra 

omständigheter så som konjunkturförändringar, flyktingströmmar och dylikt som skulle 

kunna tänkas ha en inverkan på arbetslöshet. Det hade även varit intressant att få ta del av 

forskning som utgår från samtliga av Sveriges kommuner för att se om följande studies 

resultat även är giltiga för Sverige som stort.  

6.1 Slutord 

Mot bakgrund av att klassamhället ständigt reproducerar sig självt, vilket utbildningssystemet 

är en bidragande faktor till, är vi av tanken att de kommuner som i föreliggande studie är 

överrepresenterade även fortsättningsvis kommer att vara det. Det kan tänkas gälla i 

synnerhet för de kommuner som både uppvisar höga arbetslöshetsnivåer såväl som en stor 

andel lågutbildade. Det går dock inte att med säkerhet dra en sådan slutsats. Däremot kan 

sannolikheten sägas vara stor mot bakgrund av den ständiga reproduktion som sker i form av 

över- och underordning i ett samhälle. Att andelen lågutbildade i Södertälje skulle minska 

utan en omfattande strukturell förändring är således enligt vår tolkning osannolikt. Mot 

bakgrund av att arbetsmarknaden sålunda är så beroende av utbildningssystemet och 

utbildningssystemet är så beroende av klassamhället, är då arbetsmarknaden verkligen för 

alla?  
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