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Förord

Många människor uppfattar arbetsmarknaden och yrkeslivet som något
ganska fast och bestående. Vi har de företag och förvaltningar vi har, vi går
till de jobb vi skaffat oss, år ut och år in. Förändringarna är inte särskilt stora.
Det är fel. Varje år försvinner hundratusentals jobb, men väldigt många
kommer i deras ställe. Omvandlingen tvingar många människor att söka
sig nya arbetsplatser, men ännu fler gör det av fri vilja.
Flödena på arbetsmarknaden har stor betydelse för ekonomin.
Arbetsplatsernas omvandling driver tillväxten, människornas rörlighet är
avgörande för arbetsmarknadens anpassning till förändringar. Bruttoflödet
av nya jobb bestämmer hur många öppningar det finns för ungdomar,
invandrare och arbetslösa att söka sig till.
Därför är det angeläget att fördjupa kunskaperna om flödena och
vad som påverkar dem. I den här skriften redovisar Saco-ekonomen
Helena Persson och hennes kollegor Marie Gartell från Institutet för
Framtidsstudier och Ann-Christin Jans från Försäkringskassan dels uppgifter om flödenas omfattning, dels om utbildningsnivåns betydelse för
dem som rör sig mellan olika arbeten. Det är Saco:s förhoppning att studien ska bidra till att fördjupa och nyansera bilden av näringslivet och
arbetsmarknaden.
Gunnar Wetterberg
Samhällspolitisk chef
Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
Studien har publicerats som rapport 2007:12 från Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering (IFAU).





Sammanfattning

Med hjälp av länkade arbetsställe–arbetstagardata studeras hur jobboch arbetstagarflöden har utvecklats i den svenska ekonomin under
perioden 1986–2002. Flödena studeras dels på aggregerad nivå, dels för
olika utbildningsgrupper. Vi finner att den totala omsättningen av jobb
varit kontracyklisk för de lägst utbildade men procyklisk för de högst
utbildade. Detta resultat kan tolkas som att det är dyrare att säga upp
högutbildad arbetskraft. Vi visar också att både efterfråge- och utbudsförändringar är viktiga för att förklara sysselsättningsförändringar för olika
utbildningsgrupper.
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1. Inledning

Under senare år har det kommit flera empiriska studier över jobb- och
arbetstagarflöden.1 Resultat från olika länder visar att både företag, arbetsställen och arbetstagare är heterogena. Det skapas och försvinner många
jobb samtidigt i ekonomin, liksom det också börjar och slutar ett stort
antal arbetstagare samtidigt på arbetsplatserna. Även vid små förändringar
i den totala sysselsättningen sker det därmed en omfattande omfördelning
av arbetskraften med stora flöden till och från arbetsställen.
En brist med många tidigare studier är att de har omfattat relativt
korta tidsperioder och att de som regel endast har berört en eller ett fåtal
näringsgrenar, vanligen tillverkningsindustrin. Trots att man i de flesta
studier beaktat att arbetsställen och företag är heterogena har arbets
kraften i regel betraktats som homogen. Analyser av jobb- och arbetstagarflöden med utgångspunkt från en homogen arbetskraft kan dock dölja att
flödena skiljer sig väsentligt åt för olika grupper av arbetstagare. Denna
studie bidrar till den tidigare litteraturen genom att vi tar hänsyn till
arbetskraftens heterogenitet med avseende på utbildning, samt att den
baseras på en i dessa sammanhang mycket lång tidsperiod från 1986 till
2002. Perioden täcker både konjunkturuppgångar och den djupa
konjunkturnedgången i början av 1990-talet. Dessutom omfattas hela den
svenska ekonomin.2
Tidigare studier av jobb- och arbetstagarflöden i Sverige har visat att
medan den totala årliga omsättningen av jobb legat på en mer eller mindre
konstant nivå sedan mitten av 1980-talet fram till mitten av 1990-talet, så
minskade omallokeringen av arbetstagare med mer än 15 procent under
samma period. Eftersom tidigare studier omfattat en relativt kort tids
period är det svårt att avgöra om minskningen berott på den djupa låg
konjunkturen i början av 90-talet eller om det handlat om en strukturell
1. Se Abowd & Kramarz (1999) och Davis & Haltiwanger (1999) för en översikt av studier
som behandlar jobbflöden och arbetstagarflöden baserade på länkade arbetsställe–
arbetstagardata. Flöden för arbetstagare presenteras i Hamermesh m fl (1994), Lane m fl
(1996), Belzil (1997), Albæk & Sørenssen (1998), Abowd m fl (1999) och Salvanes & Førre
(2003). För studier baserade på svenska data se Andersson m fl (1998), Persson (1999),
Arai & Heyman (2000), Andersson (2003) och Nordström Skans m fl (2006).
2. Perssons (1999) studie omfattar också hela ekonomin, men en kortare tidsperiod (1986–1995).
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förändring mot minskad rörlighet bland arbetstagare. Genom att använda
data som omfattar en betydligt längre tidsperiod har vi en unik möjlighet
att studera sambandet mellan jobb- och arbetstagarflöden och hur de
varierar med konjunkturens utveckling, data som gör det möjligt att
avgöra om förändringar i rörligheten bland arbetstagare är av strukturell
eller av konjunkturell art.
Frågan om huruvida jobbflöden minskar (är kontracykliska) eller ökar
(är procykliska) i konjunkturuppgångar har diskuterats i tidigare studier.
I de fall man funnit att omsättningen av jobb är kontracyklisk har det ofta
förklarats med att strukturomvandlingstrycket i ekonomin ökar vid
konjunkturnedgångar och att företagen då passar på att göra sig av med
anställda. Sambandet mellan arbetstagarflöden och konjunkturutveck
lingen har endast behandlats i ett fåtal tidigare studier.
De stora flöden av jobb och arbetstagare som empiriska studier har visat
på, har medfört att teoretiska modeller har utvecklats och utvidgats så att
de inkluderar jobbflödenas cykliska mönster. Mortensen & Pissarides
(1994) presenterar en teoretisk matchningsmodell av arbetslöshet, med
endogena flöden av nyskapade och nedlagda jobb. I modellen tar det tid att
fylla vakanser vid högkonjunkturer (att finna en bra matchning) medan
uppsägningar av personal kan ske betydligt snabbare vid lågkonjunkturer.
Resultatet är ett kontracykliskt mönster i omsättningen av arbeten.
Garibaldi (1998) utvecklar Mortensens & Pissarides modell genom att
också ta hänsyn till att kostnader för uppsägningar varierar mellan olika
länder.3 När uppsägningar blir kostsamma och tidskrävande medför det att
det är dyrare att säga upp arbetstagare och flödet av jobb kommer därför
att variera i mindre grad med konjunkturens utveckling. Asymmetrin i
jobbflödenas cykliska mönster försvinner. Förutom att ökade uppsägningskostnader kan resultera i att det cykliska mönstret försvinner, kan de till
och med resultera i att omsättningen av jobb ökar vid konjunktur
uppgångar och minskar vid konjunkturnedgångar, dvs vi får ett procyk
liskt mönster. Man har funnit båda acykliska och procykliska samband i
olika länder.
I den här studien studerar vi också hur flödena varierar för olika utbildningsgrupper. Under de senaste decennierna har, i Sverige precis som i
många andra industrialiserade länder, andelen högutbildade ökat kraftigt
samtidigt som situationen på arbetsmarknaden för lågutbildade har förvärrats. Förändringar i sysselsättningsgraden under de senaste decennierna

3. I fortsättningen gör vi en vid tolkning av uppsägningskostnader som inkluderar kostnader
för nyrekryteringar, utbildning av nyanställda, förlust av företagsspecifikt humankapital m m.
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har varit långt ifrån jämnt fördelad mellan olika utbildningsgrupper. Trots
att utbudet av lågutbildade minskat så har sysselsättningen minskat mer
och arbetslösheten legat på betydligt högre nivåer för lågutbildade än för
högutbildade.
Både jobb- och arbetstagarflöden uppvisar klara konjunkturella variationer, men för att öka vår förståelse för de bakomliggande mekanismerna
till olika utbildningsgruppers relativa sysselsättning behöver vi också studera de långsiktiga strukturella variationerna över tiden. En fråga som tidigare behandlats av Salvanes & Førre (2003) i Norge är i vilken utsträckning
utvecklingen på arbetsmarknaden för olika utbildningsgrupper beror på
att efterfrågan och/eller utbudet av högutbildade har ökat. 1990-talets
omstrukturering kan vara en effekt av att det har skapats nya arbeten,
arbeten där arbetsgivare har efterfrågat nya kunskaper och färdigheter hos
sin personal (efterfrågeeffekt), eller en effekt av att redan existerande
arbeten har fyllts på med högre utbildade arbetstagare (utbudseffekt),
eller en kombination av att både efterfrågan och utbudet av högre utbildade arbetstagare ökat. Vi replikerar Salvanes & Førre med svenska data.
Rapporten är upplagd enligt följande. I kapitel 2 följer en beskrivning
av data. Jobb- och arbetstagarflöden för samtliga arbetstagare och för olika
utbildningsgrupper presenteras i kapitel 3. Den långsiktiga omalloke
ringen för olika utbildningsgrupper analyseras i kapitel 4. En sammanfattning presenteras i kapitel 5.

12

13

2. Data

För att beräkna årliga jobbflöden och arbetstagarflöden har länkade arbetsställe–arbetstagardata skapats med hjälp av IFAU-databasen. De delar av
IFAU-databasen som använts för denna studie består av registerbaserad
information från i första hand företagsregistret (FAD) och arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Genom att länka dessa register har vi fått fram
årlig information om arbetsställen och de arbetstagare som arbetat vid
dessa (för en utförligare beskrivning om de data som används i studien se
Gartell, Jans & Persson (2007)). Den årliga registerinformationen ger en
beskrivning av situationen för arbetsställen och deras anställda såsom den
såg ut i november varje år.
I studien undersöker vi flöden av jobb och arbetstagare till och från
arbetsställen. Observationsenheten är således arbetsstället, den fysiska
enhet där verksamheten sker och är belägen. En fördel med att studera flöden på arbetsställenivå framför företagsnivå (som kan bestå av ett eller
flera arbetsställen) är att vi även kan observera de flöden som sker mellan
arbetsställen inom ett och samma företag. Trots det kommer vi sannolikt
ändå att underskatta de totala flödenas omfattning av två skäl. Dels saknar
vi möjlighet att mäta de flöden av jobb och arbetsstagare som sker inom
arbetsställen, dels kan vi endast beräkna förändringar i antalet sysselsatta
och antalet anställda i november mellan två påföljande år. Det innebär att
vi missar de förändringar som sker under ett år, t ex om ett jobb både skapas och försvinner alternativt om arbetstagare både börjar och slutar mellan mättidpunkterna. En positiv effekt av att sysselsatta observeras i
november är att flödena inte påverkas så mycket av säsongsbetonad sysselsättning eftersom få säsongsanställningar förekommer vid den tiden på
året. Årliga flöden ger en bättre indikation på omallokeringen av den fast
anställda arbetskraften.4
Studien har begränsats till de arbetsställen som i genomsnitt hade
minst fem anställda under den tid de observerades. Avgränsningen innebär
troligen att beräknade flöden underskattas något, eftersom mindre arbets4. Davis m fl (1996) visar att de flesta av de jobb som skapas och försvinner under ett kvartal
består av sysselsättningsförändringar som ändras tillbaka inom ett år. Burgess m fl (2000)
visar att över 20 procent av anställningarna försvinner inom ett kvartal.
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ställen har högre flöden (Persson, 1999). Arbetstagare med flera arbets
givare har kopplats till sin huvudsakliga arbetsgivare, dvs den arbetsgivare
som de mottagit högst ersättning från. Därutöver har arbetstagare med en
årsinkomst på mindre än ett basbelopp exkluderats.5 Tyvärr saknas information om arbetstagarnas arbetstid. Det innebär att arbetstagare deltar
med samma vikt så länge som deras årsinkomst överstiger ett basbelopp.
De data som används i denna studie innehåller sålunda information om
samtliga arbetsställen med i genomsnitt minst fem anställda och deras
anställda i åldern 16–64 år för åren 1986–2002 (för åren 1990–2002 ingår
även 65-åringar). Det innebär att vi har årlig information om totalt cirka
110 000 arbetsställen och cirka 3 000 000 arbetstagare. Styrkan med data
basen är kombinationen av detaljerad information för både arbetsställen
och arbetstagare samt att data omfattar en unikt lång period, en period
som omfattar både en djup lågkonjunktur och perioder av återhämtning.
Tidigare har sådan detaljerad information inte varit tillgänglig för analys
av jobbflöden och arbetstagarflöden på den svenska arbetsmarknaden.

5. Basbeloppet är ett årligt belopp som varierar mellan år. Under den studerade perioden
har beloppet varierat mellan 23 300 kr år 1986 till 37 900 år 2002. År 2002 motsvarade
basbeloppet knappt två genomsnittliga månadslöner för en heltidsanställd.
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3. Jobbflöden och
arbetstagarflöden
Förändringar i sysselsättningen består både av förändringar i utbudet och
i efterfrågan på arbetskraft. Jämfört med den omfattande teoretiska och
empiriska forskning som skett av arbetskraftsutbudet, har forskningen
rörande efterfrågan på arbetskraft varit av mindre omfattning. Den främsta förklaringen är förmodligen svårigheten att få tillgång till relevanta
data över företag och arbetsställen. Sedan början av 1990-talet har dock
flera internationella studier som baseras på stora, länkade arbetsställe–
arbetstagardata publicerats. Studierna visar att företag är heterogena och
att det samtidigt skapas och försvinner en stor andel jobb i alla delar av
ekonomin (sektorer/näringsgrenar), såväl i högkonjunkturer som i lågkonjunkturer. En del av studierna har omfattat både jobb- och arbetstagarflöden. Resultaten från dessa visar att det inte bara skapas och försvinner
många jobb samtidigt, utan att också många individer börjar och slutar
samtidigt på arbetsställen.
Att studera flöden av jobb och arbetstagares flöden till och från arbetsställen är viktigt ur många aspekter. Högre flöden, fler jobb som skapas och
försvinner, fler personer som börjar och slutar en anställning, innebär att en
större del av arbetskraften flyttar mellan olika jobb samtidigt som det medför en högre risk för arbetslöshet på kort sikt (på lång sikt kan det dock medföra att arbetslöshetsrisken minskar).6 För en given sysselsättningsökning
innebär en större andel nyskapade jobb att det blir lättare för nytillträdande
och uppsagda arbetstagare att finna nya jobb, medan en större andel nedlagda/försvunna jobb implicerar en lägre grad av anställningstrygghet.

3.1

Definitioner

Innan vi går in på att beskriva flöden av jobb och arbetstagare så behöver
vi definiera de mått vi använder i studien. Vi följer den praxis som utvecklats inom området av bland annat Davis & Haltiwanger (1990, 1992) och
Burgess m fl (2000) och vi använder samma (engelska) förkortningar som
förekommer i den internationella litteraturen.
6. Davis m fl (1996), s 11.

16

Med ett jobb avses en anställning som uppehålls av en arbetstagare.
Vi använder förändringar i sysselsättningen som ett mått på konjunkturens utveckling.
Antalet nyskapade jobb ges av det totala antalet jobb som skapats vid
nyetablerade arbetsställen och vid arbetsställen där sysselsättningen ökat
mellan två på varandra följande år (från år t–1 till år t). För att få ett relativt
mått divideras det totala antalet nyskapade jobb med medelantalet sysselsatta under de två på varandra följande åren (år t–1 och t). Detta mått på
andelen nyskapade jobb förkortas JCR (Job Creation Rate). Analogt beräknas antalet nedlagda jobb som summan av alla jobb som försvunnit till
följd av att arbetsställen lagts ner eller minskat det totala antalet sysselsatta under två påföljande år. För att få ett relativt mått divideras också
antalet nedlagda jobb med medelantalet sysselsatta. Andelen nedlagda jobb
förkortas JDR (Job Destrution Rate).
Andelen nyskapade jobb (JCR) och andelen nedlagda jobb (JDR) kan
specificeras separat för olika utbildningsgrupper. För varje grupp av individer divideras då summan av den totala sysselsättningsförändringen för respektive grupp med den genomsnittliga sysselsättningen för gruppen. Mer
formellt definieras måtten enligt följande:
JCR(j,t) =

(1)

JDR(j,t)  =

(2)

där
X(i,j,t) = 1/2 (E(i,j,t) + E(i,j,t-1)) ,

(3)

i avser arbetsställe, j avser utbildningsgrupp och t avser år. Ei,j,t är det totala
antalet sysselsätta vid arbetsställe i för utbildningsgrupp j år t. ∆E är förändringen i sysselsättningen mellan två på varandra följande år (t–1 och t),
och X är medelantalet sysselsatta mellan två på varandra följande år (t–1
och t).
Antalet arbetstagare som påbörjat ett nytt arbete (H) ges av det totala
antalet arbetstagare som rekryterats till nyetablerade och redan exis
terande arbetsställen mellan två på varandra följande år (från år t–1 till år t).
För att få ett relativt mått divideras det totala antalet rekryterade arbets
tagare med medelantalet sysselsatta. Detta ger ett mått på andelen rekryte-
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rade arbetstagare som förkortas HR (Hiring Rate). På motsvarande vis
beräknas antalet individer som lämnat ett arbete (S) som summan av alla
arbetstagare som lämnat existerande och nedlagda arbetsställen under två
påföljande år. För att få ett relativt mått divideras också detta antal med
medelantalet sysselsatta. Andelen arbetstagare som lämnat benämns SR
som är en förkortning av Separation Rate. Följande ekvationer används:
HR(j,t)

(4)

SR(j,t)

(5)

Förändringar i sysselsättningen (NET som är en förkortning av Net
Employment) definieras som:
NET(j,t) = JCR(j,t)– JDR(j,t) = HR(j,t)  – SR(j,t).

(6)

Den totala omallokeringen av jobb (JRR som är en förkortning av
Job Reallocation Rate) definieras som:
JRR(j,t) =  JCR(j,t) + JDR(j,t).

(7)

Den totala omallokeringen av arbetstagare (WRR som är en förkortning
av Worker Reallocation Rate) ges av:
WRR(j,t) = HR(j,t) + SR(j,t).

(8)

Relationen mellan omallokeringen av arbetstagare, omallokeringen av
jobb och förändringen av sysselsättningen ges av följande samband:
WRR(j, t) ≥ JRR(j, t)  NET(j, t).

(9)

Slutligen ges överskottsrörligheten (C hR som är en förkortning av
Churning Rate) av skillnaden mellan arbetstagarflöden och jobbflöden.
Den visar hur stor del av arbetstagarflöden som sker utöver vad som är
nödvändigt för att möta förändringar i jobbflöden,
ChR(j, t) =  WRR(j, t) – JRR(j, t).

(10)
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3.2 Förändringar i sysselsättningen
I diagram 1 visas de årliga förändringarna i sysselsättningen, dels för alla
arbetstagare sammantaget, dels för fyra olika utbildningsgrupper: förgym
nasial utbildning, gymnasial utbildning, eftergymnasial utbildning kortare än 3 år och eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (för sifferunder
lag till diagrammet se Gartell m fl (2007)). Totalt ökade sysselsättningen
med i genomsnitt 0,2 procent per år, men med stora förändringar mellan
olika år från 2,6 procent 1999/00 till –4,6 procent 1991/92. Förändringarna
i sysselsättningen har dock inte varit jämnt fördelad mellan olika grupper.
Vad som särskilt framträder är den kraftiga minskningen av sysselsättningen för de lägst utbildade arbetstagarna. Sysselsättningen för arbets
tagare med den lägsta utbildningen minskade med i genomsnitt drygt
3 procent per år. För arbetstagare med eftergymnasial utbildning ökade
däremot sysselsättningen med mer än 2 procent per år och för arbetstagare
med gymnasial utbildning var ökningen i genomsnitt 0,7 procent. Sysselsättningsminskningen för de lägst utbildade började redan innan 1990talets djupa lågkonjunktur, accelererade under lågkonjunkturen och fortsatte att minska även när konjunkturen sedan åter vände uppåt.
Diagram 1: Årlig sysselsättningsförändring, procent, 1986–2002
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Den enda liknande studie vi känner till om flöden för olika utbildningsgrupper är Salvanes & Førre (2003). De presenterar flöden för låg-, medeloch högutbildade inom norsk tillverkningsindustri och finansiell sektor
under perioden 1987–1994. Salvanes & Førre finner liksom vi att förändringarna i sysselsättningen skiljer sig åt mellan olika utbildningsgrupper.
Sysselsättningen minskade med ca 4 procent för lågutbildade i båda
näringsgrenarna medan sysselsättningen för högutbildade ökade med
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ca 5 procent inom tillverkningsindustrin och med cirka 2 procent inom
den finansiella sektorn. Både i Norge och i Sverige har det därmed skett en
substitution från lågutbildad till högutbildad arbetskraft.

3.3 Jobbflöden
Förändringar i sysselsättningen är ett resultat av att det samtidigt både skapas och försvinner många jobb. I genomsnitt uppgick alla nyskapade jobb
till 10,4 procent av den totala sysselsättningen varje år, medan 10,2 procent
av alla jobb försvann, se tabell 1. Tre av fyra av dessa jobb skapades eller försvann i redan existerande arbetsställen, medan nya och nedlagda arbetsställen stod för de återstående 25 procenten. Samma mönster återfinns för
samtliga utbildningsgrupper, vilket betyder att den ökade sysselsättningen
för högutbildade huvudsakligen härrör från sysselsättningsförändringar i
redan existerande arbetsställen, se Gartell m fl (2007).
Det finns motsvarande beräkningar för andra länder. Ett stort problem
med länderjämförelser är dock bristen på internationellt jämförbara data.
Skillnader i definitioner, urvalsram, tidsperiod, vilka sektorer som ingår
m m gör det svårt att jämföra resultaten – särskilt eftersom vi vet från tidigare studier att flöden varierar med avseende på dessa faktorer. I en studie
av Gómez-Salvador m fl (2003) jämförs jobbflöden för tolv europeiska länder, inklusive Sverige. Eftersom studien omfattar företag och inte arbetsställen, exkluderar företag med mindre än tio anställda samt endast inkluderar redan existerande företag, är de redovisade flödena antagligen en
underskattning av de sanna flödena (var och en av de ovan nämnda faktorerna bidrar till en underskattning av jobbflödena).7 Eftersom GómezSalvador m fl använder samma kriterier för samtliga länder i studien, innebär det att de relativa flödena går att jämföra mellan länder. Av de länder
som ingår har t ex Sverige den näst högsta omallokeringen av jobb.8
Genom att studera hur jobb- och arbetstagarflöden har utvecklats för
olika utbildningsgrupper, kan vi få en djupare förståelse för den strukturomvandlingsprocess som skett på den svenska arbetsmarknaden. Andelen
jobb som skapats och lagts ner för arbetstagare med olika utbildnings
bakgrund mellan åren 1986 och 2002 visas i diagram 2 medan medelvärden
7. I Gómez-Salvador m fl uppgår den genomsnittliga andelen nyskapande jobb för Sverige
till 8,1 procent och den genomsnittliga andelen försvunna jobb till 3,6 procent. Motsvarande
siffror för samma period i vår studie, om vi exkluderar de jobb som skapats respektive
försvunnit vid nya och nedlagda arbetsställen, uppgår till 8,7 procent för nyskapade jobb
och till 7,0 procent för försvunna jobb.
8. Den genomsnittliga omallokeringen av jobb för samtliga länder är 9,2 procent, med
den lägsta andelen på 7,9 procent i Österrike och den högsta andelen på 12,1 procent
i Spanien. Omallokeringen av jobb uppgår i Sverige till 11,7 procent.
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för den studerade perioden visas i tabell 1 (för sifferunderlag till diagram
och tabell se Gartell m fl (2007)). En jämförelse av andelen skapade och
nedlagda jobb för olika utbildningsgrupper visar att det både har skapats
färre och försvunnit fler jobb för de lägst utbildade än för övriga utbild
ningsgrupper. För de lägst utbildade försvann under ett typiskt år 11,4 procent av jobben, medan andelen jobb som skapades uppgick till 8 procent.
Uttryckt på ett annat sätt; för varje nedlagt jobb skapades det endast 0,7
nya jobb för gruppen av lägst utbildade arbetstagare; för de med högst
utbildning skapades det däremot 1,3 nya jobb för varje nedlagt jobb. Norge
uppvisar ett liknande mönster.
Diagram 2: Andelen nyskapade jobb (JCR) och andelen nedlagda jobb (JDR) procent,
1986–2002
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Tabell 1: Förändringar i sysselsättningen (NET), andelen nyskapade jobb (JCR), nedlagda jobb
(JDR), och den totala omsättningen av jobb (JRR) för samtliga och efter utbildning, procent,
1986–2002
NET

JCR

JDR

JRR

0,20

10,42

10,22

20,64

Förgymnasial utb.

–3,39

8,03

11,41

19,44

Gymnasial utb.

0,69

11,30

10,61

21,91

Samtliga

Eftergymn. < 3 år

2,12

11,32

9,20

20,52

Eftergymn. ≥ 3 år

2,25

10,09

7,84

17,93

Att det årligen försvunnit fler jobb än vad det skapats för de med enbart
förgymnasial utbildning har lett till att sysselsättningen i genomsnitt
minskat med 3,4 procent årligen. Effekterna av den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-talet för lågutbildade framgår av diagram 2. Andelen
nedlagda jobb ökade kraftigt under lågkonjunkturen medan andelen
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nyskapade jobb inte påverkades i någon större omfattning. För högre utbildade syns inte samma tydliga effekter av lågkonjunkturen på jobbflödena.
Ett mönster som går igen är att andelen nedlagda arbeten minskar med
arbetstagarnas utbildningsnivå.
Även om den svenska och norska utvecklingen påminner om varandra,
finns det en väsentlig skillnad. I Norge har andelen nyskapade jobb varit
högre för högutbildade arbetstagare, medan andelen nedlagda jobb varit
mer eller mindre densamma för alla utbildningsgrupper. I Sverige har istället andelen nedlagda jobb varit betydligt högre för lågutbildade än för högutbildade arbetstagare.

3.4 Jobbflödenas cykliska variation
Frågan om jobb- och arbetstagarflöden minskar (är kontracykliska) eller
ökar (är procykliska) i konjunkturuppgångar har diskuterats i tidigare studier. I tabell 2 visas korrelationer mellan årliga förändringar i sysselsättningen (NET), andelen nyskapade jobb (JCR), andelen nedlagda jobb (JDR)
och den totala omsättningen av jobb (JRR). Korrelationerna visas dels för
alla arbetstagare sammantaget, dels för olika utbildningsgrupper. För samtliga arbetstagare, utan hänsyn till utbildningsnivå, är korrelationen mellan
de årliga förändringarna i sysselsättningen och den totala omsättningen av
jobb negativ och uppgår till –0,56, vilket betyder att den totala omsättningen jobb uppvisar ett kontracykliskt mönster. Andelen nedlagda jobb
varierar också kontracykliskt medan andelen skapade jobb varierar procykliskt, men det cykliska mönstret är mer uttalat för andelen nedlagda
jobb.9 Det framgår också av kvoten mellan variansen för andelen nedlagda
jobb och variansen för andelen nyskapade jobb som uppgår till 3,3.10 Våra
resultat är i linje med Mortensen & Pissarides (1994) matchningsmodell
som predicerar en kontracyklisk variation i omsättningen av jobb. Utifrån
Garibaldis (1998) modell, som även tar hänsyn till anställningstrygghet i
form av fasta kostnader för uppsägningar, innebär det kontracykliska sambandet att kostnaderna för uppsägningar (i vid mening) är låga i Sverige.
Ett flertal studier har analyserat det cykliska mönstret i omsättningen av
9. Det finns inte någon signifikant cyklisk variation vare sig för andelen jobb som skapats vid
nystartade arbetsställen, eller för andelen jobb som upphört vid nedlagda arbetsställen. Det
cykliska mönstret i den totala omsättningen av jobb härrör därmed från omsättningen av
jobb i existerande och fortlevande arbetsställen. Korrelationerna redovisas inte separat för
nya/nedlagda och kontinuerliga arbetsställen i tabell 2, men fås av författarna vid förfrågan.
10. En implikation av att andelen nyskapade jobb varierar i mindre utsträckning än andelen
nedlagda jobb är att den totala omsättningen av jobb blir kontracyklisk. Eftersom JRR är
summan av JCR och JDR, och NET är differensen mellan JCR och JDR, följer att
Cov (JRR,NET) < 0 > Var(JDR) > Var (JCR).
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jobb, andelen nyskapade jobb och andelen nedlagda jobb.11 Resultaten i
dessa studier varierar. Förklaringen till de varierande resultaten kan vara
att data ofta omfattar relativt korta tidsperioder och att en stor del av studierna fokuserat på tillverkningsindustrin.
Tabell 2. Pearsons korrelationskoefficienter, p-värden inom parentes
SAMTLIGA

(JRR, NET):
(JCR, JDR):
(JCR, NET):
(JDR, NET):
a

V(JDR)/V(JCR):

FÖRGYMN.
UTB.

GYMN.
UTB.

EFTERGYMN.
UTB. < 3 år

EFTERGYMN.
UTB. ≥ 3 år

–0,56

–0,79

–0,54

–0,17

0,53

(0,024)

(0,000)

(0,031)

(0,538)

(0,034)

–0,35

–0,57

–0,26

0,22

–0,33

(0,180)

(0,022)

(0,337)

(0,407)

(0,208)

0,69

0,76

0,64

0,54

0,91

(0,003)

(0,001)

(0,007)

(0,031)

(0,000)

–0,92

–0,97

–0,90

–0,70

–0,69

(0,000)

(0,000)

(0,000)

(0,002)

(0,003)

3,3

6,3

3,2

1,4

0,3

a

V(JDR) (V(JCR)) betecknar variansen i andelen nedlagda (nyskapade) jobb.

Resultaten i den här studien visar att samvariationen mellan konjunkturens utveckling och omsättningen av jobb är mycket känslig för om arbetstagare betraktas som homogena eller som heterogena vilket framgår av
tabell 2. Det kontracykliska mönstret som vi ser för den totala
omallokeringen av jobb drivs uteslutande av förändringar i sysselsättningen för lågutbildade. Omsättningen av jobb är starkt kontracyklisk för
personer med förgymnasial utbildning och signifikant kontracyklisk för
de jobb som innehas av gymnasieutbildade personer, dock inte lika starkt.
Omallokeringen av jobb för gruppen med en kortare eftergymnasial
utbildning uppvisar inget cykliskt samband medan omallokeringen av
jobb för gruppen med längre eftergymnasial utbildning till och med uppvisar ett procykliskt mönster.
Samma slutsats kan man dra från det faktum att andelen nedlagda jobb
varierar i högre grad än andelen nya jobb för lägre utbildade än för högre
utbildade. Variansen i andelen nedlagda jobb är sex gånger så stor som variansen i andelen nyskapade jobb för de med en förgymnasial utbildning.
Kvoten minskar med utbildningens längd och är mindre än ett för gruppen
11. Se Davis m fl (1996), Albæk & Sørensen (1998), Baldwin m fl (1998), Foote (1998), Boeri
(1996) och Persson (1999). Se även Gartell, Jans & Persson (2007) för en genomgång av
resultaten i dessa studier.
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med en längre eftergymnasial utbildning. Andelen nedlagda jobb som innehas av de med den lägsta utbildningen varierar i högre grad med konjunkturens utveckling, korrelationen är nästan –1, än andelen nedlagda jobb för
arbetstagare med den högsta utbildningen som har en korrelation på –0,7.
Det som ger upphov till skillnaden mellan de olika utbildnings
grupperna är att de jobb som försvinner för de med lägst utbildning i kon
junkturnedgångar inte kompenseras med att det skapas fler jobb vid kon
junkturuppgångar. Våra resultat är konsistenta med Garibaldi (1998) om vi
antar att de kostnader som är förenade med uppsägningar är högre för högutbildade än för lågutbildade arbetstagare under förutsättning att upp
sägningskostnader tolkas i en vidare mening och inkluderar kostnader för
förlust av företagsspecifikt humankapital, kostnader för nyrekryteringar
och för utbildning av nyanställda m m. Om det är så, är det möjligt att
arbetsgivare använder sig av konjunkturnedgångar för att omstrukturera
personalsammansättningen genom att säga upp lägre utbildad personal
men behålla högre utbildad personal.

3.5 Arbetstagarflöden
Hittills har vi diskuterat jobbflöden. Nu övergår vi till arbetstagarflöden.
Arbetstagarnas flöden mäts som antalet arbetstagare som börjar respektive
slutar på ett arbetsställe under ett år, dvs antalet nyrekryteringar och antalet individer som lämnar en arbetsplats. Även om antalet sysselsatta är
oförändrat mellan två år och det varken har skapats eller försvunnit några
jobb, kan arbetstagare både ha slutat och rekryterats till arbetsstället. Det
är dessa personer som utgör skillnaden mellan jobb- och arbetstagarflöden.
Till rekryteringar räknas både de individer som anställts för att ersätta
arbetskraft som slutat och de individer som anställts till nya jobb. Bland de
arbetsstagare som lämnat arbetsstället ingår både de individer som slutat
på egen begäran och de individer som av olika skäl fått lämna arbetsplatsen
till följd av uppsägningar. I diagram 3 visas arbetstagarnas flöden till (HR)
och från (SR) arbetsställen i Sverige under perioden 1986–2002 (för sifferunderlag till diagram och tabell se Gartell m fl (2007)). Notera att skillnaden mellan andelen arbetstagare som rekryterats och andelen arbetstagare
som slutat är densamma som skillnaden mellan andelen nya och andelen
nedlagda jobb i diagram 1, dvs förändringen i sysselsättningen.
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Diagram 3: Andelen arbetstagare som påbörjat (HR) respektive avslutat (SR) en anställning
under året, procent, 1986–2002
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Tabell 3: Förändringar i sysselsättningen (NET), andelen arbetstagare som påbörjat en ny
anställning (HR) och/eller avslutat en anställning (SR), kvoten mellan HR och JCR, kvoten
mellan SR och JDR samt den totala omallokeringen av arbetstagare som börjat och/eller
avslutat en anställning (WRR), procent, 1986–2002
NET

HR

SR

HR / JCR

SR / JDR

WRR

0,20

23,54

23,34

2,26

2,28

46,88

Förgymnasial utb.

–3,39

18,44

21,83

2,30

1,96

40,27

Gymnasial utb.

0,69

25,07

24,38

2,23

2,35

49,45

Eftergymn. < 3 år

2,12

26,93

24,81

2,39

2,74

51,74

Eftergymn. ≥ 3 år

2,25

24,40

22,15

2,43

2,86

46,55

Samtliga

I genomsnitt uppgick andelen arbetstagare som börjat vid ett arbetsställe
(HR) till 23,5 procent årligen, medan andelen arbetstagare som slutat uppgick till 23,3 procent (se tabell 3). Båda andelarna är drygt dubbelt så höga
som andelen nyskapade och nedlagda jobb. Den totala andelen arbets
tagare som började och/eller slutade på olika arbetsställen under ett år
(WRR) uppgick i genomsnitt till 46,9 procent av den totala sysselsätt
ningen. Existerande och fortlevande arbetsställen svarade för drygt
89 procent av alla rekryteringar och separationer, medan nya och nedlagda
arbetsställen svarade för de återstående 11 procenten.12
Endast ett fåtal studier omfattar både jobbflöden och arbetstagar
flöden. Ett undantag är Albæck & Sørensen (1998) som studerar jobb- och
arbetstagarflöden inom dansk tillverkningsindustri under perioden 1980
12. Se Gartell m fl (2007).
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till 1991. De finner att arbetstagarflödena, precis som i Sverige, är mer än
dubbelt så höga som jobbflödena. I studien uppgår andelen rekryterade i
genomsnitt till 28,5 procent per år (HR) medan andelen som lämnat uppgår till 28,0 procent (SR). Ett mer jämförbart mått mellan länder är kvoten
mellan andelen nyrekryterade personer och andelen nya jobb (HR/JCR),
samt kvoten mellan andelen personer som lämnat och andelen nedlagda
jobb (SR/JDR). För Danmarks del uppgår båda dessa kvoter till 2,4. För
Sverige uppgår motsvarande kvot till 2,3 för båda måtten, se tabell 3.
Att arbetstagarflöden till och från arbetsställen skiljer sig mellan olika
utbildningsgrupper framgår av diagram 3. Effekterna av lågkonjunkturen
framgår tydligast för arbetstagare med förgymnasial utbildning eller gymnasieutbildning, år då andelen arbetstagare som lämnat klart överstiger
andelen arbetstagare som rekryterats, medan det är svårt att finna mot
svarande mönster för arbetstagare med högre utbildning. Av tabell 3 framgår att antalet nyrekryterade arbetstagare per nyskapat jobb uppgick till
2,3 för arbetstagare med förgymnasial utbildning, till 2,2 för gymnasie
utbildade arbetstagare och till 2,4 för de med eftergymnasial utbildning.
Antalet arbetstagare som slutat i förhållande till antalet nedlagda jobb har
varierat i högre grad och är lägre för lågutbildade än för högutbildade.
Kvoterna uppgick till 2,0 för lågutbildade, 2,4 för gymnasieutbildade, 2,7
arbetstagare med kortare eftergymnasial utbildning och 2,9 för arbets
tagare med längre eftergymnasial utbildning.
Den årliga totala omallokeringen av arbetstagare (WRR), summan av
de som börjat (HR) och/eller lämnat (SR), är hög för alla grupper oavsett
utbildningsnivå. Mer än 40 procent av alla arbetstagare antingen lämnade
och/eller påbörjade ett nytt jobb varje år under den observerade perioden.
De högsta flödena återfinns hos arbetstagare med en kortare eftergymnasial
utbildning (52 procent) medan de lägsta flödena återfinns hos arbetstagare
med den lägsta utbildningsnivån (40 procent). Motsvarande siffror för
arbetstagare med gymnasieutbildning och längre eftergymnasial utbildning
är 49 respektive 47 procent. Norge uppvisar ett liknande mönster, den totala
årliga omsättningen av arbetstagare uppgick där till 42 procent för låg
utbildade och till över 50 procent för arbetstagare med högre utbildning.

3.6 Överskottsrörligheten
på arbetsmarknaden
Den totala andelen arbetstagare som årligen börjar och/eller lämnar
arbetsställen (WRR) är större än vad som krävs för att matcha de flöden
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som uppstår till följd av att jobb skapas och läggs ner (JRR). Den rörlighet
som sker utöver vad som krävs för att matcha den totala omallokeringen av
jobb, överskottsrörlighet eller ”churning rate” på engelska, utgörs av skillnaden mellan den totala omallokeringen av arbetsstagare (WRR) och den
totala omallokeringen av jobb (JRR). Detta kan inte direkt tolkas som ”frivillig rörlighet” eftersom det kräver att man frågar personerna i fråga varför de börjat/slutat en anställning. Det är dock rimligt att anta att ”frivillig
rörlighet” utgör en stor andel av rörligheten. I diagram 4 visas överskottsrörligheten (C hR) för samtliga arbetstagare och för arbetstagare till
hörande olika utbildningsgrupper (för bakomliggande sifferunderlag se
Gartell m fl (2007)). Överskottsrörligheten uppgick för samtliga arbets
tagare i genomsnitt till 26 procent, se tabell 4. En stor andel av de flöden
som sker till och från arbetsställen i den svenska ekonomin kan därmed
inte förklaras av sysselsättningsförändringar som beror på nyskapade och
nedlagda jobb.
Diagram 4: Den totala årliga överskottsrörligheten (ChR), procent, 1986–2002
1SPDFOU


'zSHZNOBTJBM



(ZNOBTJBM
&GUFSHZNOlS



&GUFSHZNOlS



4BNUMJHB




















Tabell 4: Förändringar i sysselsättningen (NET), den totala omallokeringen av jobb (JRR),
arbetstagare (WRR) och överskottsrörligheten (ChR), procent, 1986–2002
NET

JRR

WRR

ChR

0,20

20,64

46,88

26,24

Förgymnasial utb.

–3,39

19,44

40,27

20,59

Gymnasial utb.

0,69

21,91

49,45

27,54

Eftergymn. < 3 år

2,12

20,52

51,74

31,22

Eftergymn. ≥ 3 år

2,25

17,93

46,55

28,62

Samtliga
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Som framgår av diagrammet och tabellen är överskottsrörligheten högre
för högutbildade, andelen uppgick till ca 30 procent för arbetstagare med
eftergymnasial utbildning. För arbetstagare med förgymnasial utbildning
var överskottsrörligheten betydligt lägre och uppgick till ca 20 procent.
Den rörlighet som inte kan motiveras utifrån förändringar i jobb ökar därmed med arbetstagarnas utbildningsnivå.

3.7 Arbetstagarflödenas
cykliska variation
Medan den totala omsättningen av jobb ökat i lågkonjunkturer finner vi
inte samma mönster för den totala omallokeringen av arbetsstagare.
Korrelationerna mellan arbetstagares flöden över tiden visas i tabell 5. Korrelationen mellan den totala omallokeringen av arbetstagare (utan hänsyn
till arbetstagarnas utbildningsnivå) och förändringen i sysselsättningen är
positiv men inte signifikant (0,42). Korrelationen är positiv för samtliga
utbildningsgrupper men endast signifikant för arbetstagare med den högsta utbildningen, vilket innebär att de mest högutbildade arbetstagarna
både börjar och slutar i större utsträckning under konjunkturuppgångar
än under konjunkturnedgångar.
Tabell 5: Pearsons korrelationskoefficienter, p-värden inom parentes
SAMTLIGA

(WRR, NET):
(ChR, NET):
(HR, SR):
(HR, NET):
(SR, NET):
a

V(SR)/V(HR):
a

FÖRGYMNASIAL GYMNASIAL
UTBILDNING
UTBILDNING

EFTERGYMN.
UTB. < 3 ÅR

EFTERGYMN.
UTB. ≥ 3 ÅR

0,42

0,18

0,43

0,27

0,80

(0,108)

(0,512)

(0,096)

(0,304)

(0,000)

0,61

0,61

0,63

0,39

0,84

(0,011)

(0,012)

(0,009)

(0,136)

(0,000)

0,43

0,17

0,40

0,71

0,80

(0,093)

(0,538)

(0,127)

(0,002)

(0,000)

0,76

0,72

0,78

0,59

0,91

(0,001)

(0,002)

(0,000)

(0,017)

(0,000)

–0,25

–0,56

–0,27

–0,15

0,48

(0,345)

(0,023)

(0,313)

(0,574)

(0,062)

0,4

0,7

0,4

0,7

0,2

V(SR) (V(HR)) betecknar variansen i andelen arbetstagare som slutar (påbörjar) ett nytt jobb.
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Av tabell 5 framgår också att fler personer börjar sina anställningar under
konjunkturuppgångar medan det saknas en signifikant korrelation mellan
antalet personer som lämnar sina anställningar och konjunkturutvecklingen.
En möjlig förklaring är att individer är försiktiga med att byta jobb under
sämre tider och att de som ändå slutar, gör det för att de inte har något val. I
stället väljer arbetstagare att söka nya och kanske bättre jobb när konjunkturen är god. Den signifikant positiva korrelationen mellan överskottsrörligheten (ChR) och förändringen i sysselsättningen (NET) ger stöd för en sådan
tolkning; korrelationen är positiv för alla grupper – även om den är insignifikant för de med kortare eftergymnasial utbildning – vilket innebär att den
omallokering av arbetskraft som sker utöver vad som krävs på grund av att
jobb skapas och läggs ner, är större vid konjunkturuppgångar än vid konjunkturnedgångar. Det starkaste sambandet återfinns för arbetstagare med den
högsta utbildningen.
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4. Utbildning och arbets	 kraftens omallokering
på lång sikt
Under 1980- och 1990-talet försämrades arbetsmarknadssituationen för
lågutbildade; sysselsättningen minskade och arbetslösheten ökade. Detta
skedde samtidigt som utbudet av lågutbildad arbetskraft minskade och
utbudet av högutbildad arbetskraft ökade. Frågan är vad utvecklingen på
arbetsmarknaden under de senaste decennierna mot en större andel högutbildade beror på.13 Strukturomvandlingen under de senaste två decennierna kan ha orsakats av att efterfrågan på högutbildade ökat (dvs att
högutbildade har rekryterats till nya jobb som kräver högre utbildning),
av ett ökat utbud av högutbildade (dvs att högutbildade har rekryterats till
gamla jobb som tidigare innehades av lägre utbildade arbetstagare), eller
av en kombination av utbuds- och efterfrågeeffekter.
Tidigare studier som behandlat strukturomvandlingen i Sverige har
konstaterat att efterfrågan på högutbildade har ökat. Studierna har dock
varit baserade på andra datamaterial än länkade arbetsställe–arbetstagardata och använt metoder som fokuserat uteslutande på efterfrågeeffekter.
Eftersom kapital och högutbildad arbetskraft visat sig vara komplement kan en förklaring till att efterfrågan på högutbildade har ökat vara
ökade investeringar i nyare och mer effektivt kapital. En annan förklaring
till den ökade efterfrågan kan vara den ökade globaliseringen som medfört
en ökad handel med utvecklingsländer. 14
En studie som har använt sig av länkade arbetsställe–arbetstagardata är
Salvanes & Førre (2003) som studerar sysselsättningsförändringar i Norge.
Även i Norge har det skett en förskjutning mot en större andel högutbil
dade i arbetskraften. Salvanes & Førre försöker skilja på utbuds- och efterfrågeeffekter genom att följa utvecklingen för olika kohorter och där
igenom fixera arbetstagarnas utbildningsnivå, dvs fixera utbudet av
utbildning. De undersöker sedan hur sysselsättningen förändrats för olika
utbildningsgrupper inom en given kohort. Författarna menar att om syssel
sättningen ökat mer för högutbildade än för lågutbildade inom såväl yngre
13. Se Salvanes & Førre (2003) för en studie av den norska arbetsmarknaden. Utvecklingen i
Norge uppvisar stora likheter med utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden.
14. Se Lindquist (2005), Mellander (1999) och Hansson (2000) för studier av effekterna av
”skill biased” teknisk utveckling. Hansson mäter även effekterna av en ökad handel.
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som äldre kohorter så ger det stöd för att det är en ökad efterfrågan på högutbildade som lett fram till att sysselsättningen ökat relativt sett för denna
grupp. Om det, å andra sidan, endast är högutbildade från yngre kohorter
(där utbudet av högutbildade är större) som har en högre sysselsättning än
lågutbildade så ger det stöd för att utvecklingen på arbetsmarknaden är en
följd av ett ökat utbud av högutbildade. Enligt Salvanes & Førres studie
förklaras sysselsättningsförändringarna på den norska arbetsmarknaden
av att både utbudet och efterfrågan på högutbildade har ökat.
Vi följer Salvanes & Førres ansats och delar upp arbetstagarna i sex
stycken två-års kohorter.15 Kohorterna följs från och med det år individerna fyller 30 år och vi antar därmed att utbildningsnivån är konstant
från och med 30 års ålder (Salvanes & Førres följer kohorterna från och
med att individerna fyllt 25 år). Vi inkluderar endast data som består av
arbetstagare som är 30 år eller äldre 1986, som också är det första året i vår
panel. Därefter undersöker vi hur sysselsättningen har utvecklats för våra
fyra olika utbildningsgrupper inom var och en av kohorterna. Eftersom
arbetstagarna ännu inte hunnit uppnått 30 års ålder år 1986 i de två yngsta
kohorterna, följs dessa kohorter från och med 1989 respektive 1993.
Följande kohorter definierades:
kohort 1, födda 1942–43, 43–44 år 1986,
kohort 2, födda 1946–47, 39–40 år 1986,
kohort 3, födda 1950–51, 35–36 år 1986,
kohort 4, födda 1954–55, 31–32 år 1986,
kohort 5, födda 1958–59, 30–31 år 1989,
kohort 6, födda 1962–63, 30–31 år 1993.

För varje kohort antar vi att utbildningsnivån är given inom kohorten.16
Om förändringarna i sysselsättningen för de olika kohorterna uppvisar
samma mönster som det generella mönstret för samtliga kohorter (utan
kontroll för förändringar i utbildningsnivåer över tiden) indikerar det att
strukturomvandlingen på den svenska arbetsmarknaden är en följd av att
efterfrågan på högutbildade har ökat. Det kan mycket väl förekomma
skillnader i sysselsättningens utveckling mellan kohorter, t ex beroende
15. Salvanes & Førre delar upp arbetstagarna i fyra stycken tio-års kohorter. För att bättre
kontrollera att utbildningsnivåerna inte förändras inom en given kohort, har vi valt två-års
intervall i stället för tio-års intervall.
16. Utbildningsnivån är relativt konstant inom varje kohort. Inom de två äldsta kohorterna
uppgår andelen med eftergymnasial utbildning till 31 respektive 33 procent, inom de övriga
fyra kohorterna uppgår andelen till cirka 37 procent. Se Gartell m fl (2007) för de olika
utbildningsandelarna inom varje kohort och för samtliga år som studien täcker.
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på att äldre arbetstagare byter arbetsgivare i mindre utsträckning än yngre
arbetstagare. Skillnader i andelen nyskapade jobb (netto) mellan utbildningsgrupper inom kohorter innebär däremot att förändringar i arbets
kraftsefterfrågan är en viktig förklaringsfaktor. 17
Tabell 6: Genomsnittliga sysselsättningsförändringar efter utbildning och kohort,
procent, 1986–200218
ALLA

F. 1942/43

F. 1946/47

F. 1950/51

Förgymnasial utbildning

–3,39

–1,98

–1,14

–0,79

Gymnasial utbildning

0,69

–1,80

–0,84

–0,25

Eftergymnasial utb. < 3 år

2,12

–1,22

–0,36

0,21

Eftergymnasial utb. ≥ 3 år

2,65

–1,24

–0,52

0,03

F. 1954/55

F. 1958/59

–0,56

–0,44

0,04

–0,01

1,24

0,53

1,14

1,98

0,69

1,30

2,87

F. 1962/63

1,16

Not: Beräkningar av genomsnittliga sysselsättningsförändringar för kohorter födda mellan
1958/59 och 1962/63 baseras på färre observationer, eftersom dessa kohorter följs från och
med 1989 och 1993.

I tabell 6 presenteras de genomsnittliga sysselsättningsförändringarna,
dels för samtliga kohorter utan kontroll för utbildningsnivå, dels för de sex
olika kohorterna (för årliga sysselsättningsförändringar se Gartell m fl
(2007)). Av tabellen framgår att det har skapats fler jobb (alternativt försvunnit färre jobb) för högutbildade än för lågutbildade såväl totalt som i
var och en av de sex studerade kohorterna. Följaktligen har det funnits en
17. Även om alla arbetstagare med fast anställning i Sverige omfattas av Lagen om
anställningsskydd (LAS) så ger lagen ett starkare anställningsskydd till äldre än till yngre
arbetstagare. Turordningsreglerna (sist in, först ut) vid uppsägningar, generösare beräkning
av anställningstiden för äldre och längre uppsägningstider ger äldre högre anställningstrygghet. Dessutom har arbetstagare som är 40 år eller äldre och som varit anställda under minst
fem år rätt till avgångsvederlag. Lagstiftningen implicerar att äldre arbetstagare som slutar
för att påbörja ett nytt arbete hos en annan arbetsgivare inte bara löper större risk att bli
uppsagd om uppsägningar skulle bli aktuella på den nya arbetsplatsen, utan att de även
förlorar rätten till avgångsvederlag. Ur arbetsgivarsynpunkt medför regleringarna att
uppsägningskostnaderna ökar med arbetstagarnas ålder och leder därmed troligen till en
minskad efterfrågan på äldre arbetskraft (se Calleman (1999) och Jans (2002)).
18. Genomsnittliga sysselsättningsförändringar har även beräknats för kortare tidsperioder för
att kunna jämföra utfallet för olika perioder av konjunkturcyklerna. Resultaten från dessa
beräkningar visar att det har skapats fler nya jobb för högutbildade än för lågutbildade
även under dessa perioder (se Gartell m fl (2007)).
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skillnad i efterfrågan mellan högutbildade och lågutbildade, en skillnad
som åtminstone delvis kan förklara den relativa sysselsättningsutvecklingen för de olika utbildningsgrupperna i diagram 1.
Efterfrågans betydelse för utvecklingen på arbetsmarknaden kan också
undersökas mer formellt med hjälp av Spearmans rang korrelationer. Om
en ökad efterfrågan av högutbildade har varit en viktig förklaringsfaktor,
bör rangordningen av utbildningsgruppernas sysselsättningsförändringar
inom kohorterna vara nära korrelerad med motsvarande rangordning i
aggregatet (alla kohorter sammantaget). Som framgår av tabell 7 är korrelationerna både positiva och signifikanta, vilket kan tolkas som ett stöd för
att efterfrågan på högutbildade har ökat under den observerade perioden.
Tabell 7: Spearmans korrelationskoefficienter, p-värden inom parentes
KOHORTER

KORRELATIONER
(P-VÄRDEN)

ANTAL
OBS.

1942–1943

0,50 (0,001)

64

1946–1947

0,65 (0,001)

64

1950–1951

0,65 (0,001)

64

1954–1955

0,52 (0,001)

64

1958–1959

0,51 (0,001)

52

1962–1963

0,49 (0,002)
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Not: Sysselsättningsförändringarna för de olika utbildningsgrupperna inom varje kohort
har rangordnats för varje år under observationsperioden. Korrelationer mellan kohorterna
och aggregatet har därefter testats med hjälp av Spearmans rank korrelation test under
nollhypotesen att det inte finns någon korrelation.

Även om de relativa skillnaderna i de olika utbildningsgruppernas syssel
sättningsförändringar återfinns inom samtliga kohorter finns det även
skillnader i nivåer mellan kohorterna, vilket framgår av tabell 6. Syssel
sättningsförändringarna är större för yngre än för äldre kohorter, och
större för högutbildade än för lågutbildade. Skillnaderna mellan kohorterna indikerar att det ökade utbudet av högutbildade har varit en viktig
förklaring till sysselsättningsförändringarna på den svenska arbetsmarknaden. Dessa skillnader kan också delvis bero på att äldre arbetstagare i
större utsträckning lämnat arbetskraften (pension, tidigarelagd pension),
av en mindre efterfrågan på äldre arbetstagare (till följd av kunskaper som
inte längre efterfrågas, högre uppsägningskostnader) och av att unga
nytillträdande arbetstagare har en högre utbildningsnivå generellt sett.19
19. Se Riksförsäkringsverket (2000) för referenser till studier som berör ålderspension, äldre
arbetstagare som lämnar arbetskraften i förtid och arbetsgivares negativa attityder till att
rekrytera äldre arbetskraft.
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Till skillnad mot Salvanes & Førre som fann att sysselsättningen för låg
utbildade minskade i ungefär samma omfattning inom samtliga kohorter,
finner vi att minskningen i sysselsättningen är större för lågutbildade i
äldre kohorter än i yngre. För den yngsta kohorten finner vi till och med
att sysselsättningen har ökat med i genomsnitt 1,2 procent. En förklaring
till att efterfrågan ökat även på lågutbildade kan vara att investeringar i ny
teknologi har lett till att produktionen ökat generellt och därmed efter
frågan på arbetstagare från alla utbildningsgrupper, även om efterfrågan
ökat relativt sett mer på högutbildade. En annan förklaring kan vara att
det stora antalet jobb som försvann för lågutbildade under den djupa låg
konjunkturen i början av 1990-talet skapat ökad efterfrågan på yngre låg
utbildade arbetstagare.
Sammantaget finner vi stöd för att den relativa sysselsättnings
ökningen av högutbildade åtminstone delvis beror på en ökad efterfrågan
på högutbildade. Resultaten tyder dock på att även det ökade utbudet av
högutbildade har haft betydelse för utvecklingen på arbetsmarknaden
under de senaste decennierna. Resultaten för den svenska arbetsmark
naden i denna studie ger dock mindre stöd för att utvecklingen skall ha
orsakats ett ökat utbud20 av högutbildade än de resultat som presenteras av
Salvanes & Førre för den norska arbetsmarknaden.

20. Om det ökade utbudet av högutbildade har varit en viktig förklaringsfaktor till utvecklingen
på den svenska arbetsmarknaden, borde detta ha avspeglat sig i en högre rangordning för
högutbildade i yngre än i äldre kohorter. Beräkningar av hur rangordningen för
högutbildade förändrar sig mellan kohorter visar dock på högre rangordning för
högutbildade för endast två av de sexton år som observeras i studien. Rangordning över
kohorter ger därmed litet stöd för utbudseffekter Se Gartell m fl (2007) för rangordning av
de med eftergymnasial utbildning i olika kohorter under tidsperioden 1987–2002.
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5. Sammanfattning

För att få en djupare förståelse för den strukturomvandling som skett på
den svenska arbetsmarknaden under perioden 1986–2002 har vi undersökt
hur flöden av jobb och flöden av arbetstagare till och från arbetsställen
utvecklats, dels på aggregerad nivå, dels för olika utbildningsgrupper.
I jämförelse med tidigare studier har vi data för en unikt lång period, en
period som omfattar både uppgångar och nedgångar i svensk ekonomi.
Vi har dessutom haft tillgång till ett mycket rikt datamaterial som täcker
hela den svenska ekonomin.
Resultaten visar att både jobb- och arbetstagarflöden är av betydande
storlek, men också med stora variationer över åren. Medan den totala
omsättningen av jobb har varit relativt konstant under perioden har den
totala omsättningen av arbetstagare varierat mer. Varken omsättningen av
jobb eller arbetstagare uppvisar dock någon trendmässig ökning eller
minskning. Vi finner därmed inget stöd för att jobb- eller arbetstagar
flöden i Sverige skulle ha minskat över tiden. Davis m fl (2005) finner motsatt resultat för USA, där omallokeringen av jobb har uppvisat en ned
åtgående trend. Inte heller är flödena lägre i Sverige än i andra länder, något
som ibland har hävdats i den allmänna debatten. Våra resultat visar också
att såväl jobbflöden som flöden av arbetstagare domineras av flöden till och
från existerande och fortlevande arbetsställen, medan flöden till och från
nya och nedlagda arbetsställen endast utgör en mindre del. Det är ett resultat man också funnit i tidigare studier.
Analyser av jobb- och arbetstagarflöden som tar hänsyn till att arbetstagare är heterogena ger en fullödigare bild. Vi bidrar till ny kunskap inom
området genom att beräkna jobbflöden och arbetstagarflöden för olika
utbildningsgrupper. Av resultaten framgår att flödena till och från arbetsställen varierar mycket mellan utbildningsgrupper, inte bara med hänsyn
till flödenas storlek och variation mellan grupperna utan även i vilken riktning flödena har utvecklats.
Under de senaste två decennierna har det inte bara skapats färre jobb
för lågutbildade utan det har även försvunnit fler jobb för lågutbildade än
för högutbildade. Medan den årliga andelen jobb som försvinner minskar
med utbildningsnivå, följer den årliga andelen nyskapade jobb ett mer
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komplext mönster. Skillnaden mellan jobbflöden och arbetstagarflöden
består i antalet arbetstagare som rekryteras för att ersätta personal som av
olika skäl slutar. Arbetstagareflödena är mer än dubbelt så höga som jobb
flödena för samtliga utbildningsgrupper. Lågutbildade uppvisar den lägsta
totala omsättningen av arbetstagare (summan av personer som börjar och
slutar varje år), medan högutbildade har den högsta överskottsrörligheten,
dvs den omallokering av arbetstagare som sker utöver vad som är nödvändigt
för att matcha de arbetsstillfällen som årligen har skapats och läggs ner.
I ett flertal tidigare studier har man funnit att omallokeringen av jobb
är kontracyklisk, vilket ofta förklaras med att lågkonjunkturer är perioder
som kännetecknas av en intensiv omstrukturering av arbetskraften, där
företagen passar på att göra sig av med överflödig personal. Våra resultat
bekräftar detta på en aggregerad nivå och stödjer därmed den modell som
utvecklats av Mortensen & Pissarides (1994) i vilken den totala omallok
eringen av jobb är kontracyklisk. Enligt Garibaldi (1998) implicerar en
kontracyklisk omallokering av jobb att arbetsgivarnas uppsägnings
kostnader är relativt små. När vi studerar hur omallokeringen av jobb
varierar med konjunktur för olika utbildningsgrupper får vi däremot helt
andra resultat. Vi finner då endast ett kontracykliskt samband för de jobb
som innehas av lågutbildad arbetskraft. För jobb som innehas av arbets
tagare med den högsta utbildningsnivån är sambandet till och med procykliskt. Dessa resultat är konsistenta med Garibaldis modell om vi antar att
uppsägningskostnaderna (i vid bemärkelse) är högre för högutbildade än
för lågutbildade.21 Det i sin tur implicerar att lågkonjunkturer är perioder
som arbetsgivare använder för att i första hand säga upp lågutbildad personal medan de i större utsträckning behåller den högutbildade personalen.
Den totala omallokeringen av arbetstagare uppvisar, till skillnad från
omallokeringen av jobb, inget samband med konjunkturvariationerna.
Antalet individer som börjar på en arbetsplats ökar under högkonjunk
turer, medan antalet individer som av olika skäl lämnar arbetsställen inte
uppvisar något konjunkturellt samband. En förklaring kan vara att individer är försiktiga med att säga upp sig vid lågkonjunkturer, och bara slutar
om de måste. Istället föredrar de att byta jobb när tiderna är bättre. Det
finns även en del skillnader mellan utbildningsgrupperna. Den totala
omallokeringen av arbetstagare med den högsta utbildningen uppvisar ett
starkt procykliskt samband, beroende på att både rekryteringar och separationer ökar vid högkonjunkturer. För lågutbildade, å andra sidan, ökar
antalet separationer vid lågkonjunkturer signifikant.

21. Notera att kostnader förenade med en uppsägning kan inkludera kostnader för
nyrekryteringar, utbildning av nyanställda, förlust av företagsspecifikt humankapital etc.
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På samma sätt som Salvanes & Førre (2003) undersöker vi även vad som styr
den långsiktiga omallokeringen av jobb med hänsyn till arbetstagarnas
utbildningsnivå. För att komma fram till huruvida allokeringen av arbetskraften orsakats av en ökad efterfrågan på högutbildade, ett ökat utbud av
högutbildade eller av en kombination av både utbuds- och efterfråge
effekter, undersöktes hur sysselsättningen inom olika kohorter utvecklats
för olika utbildningsgrupper. Resultaten indikerar att den ökade syssel
sättningen för högutbildade delvis drivits av att efterfrågan på högutbildade har ökat, men också att det ökade utbudet av högutbildade kan ha
varit en förklaring till utvecklingen på arbetsmarknaden under de senaste
decennierna. Efterfrågans relativa betydelse för sysselsättningen har varit
starkare i Sverige än i Norge.
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