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Flyttningar efter universitets-
examen, självselektion och 
regionala lönepremier

S yftet med detta Working paper är att analysera hur 
nyexaminerade universitetsutbildade individers 
flyttningar uppåt och nedåt i den regionala hierar-
kin påverkar individernas bruttolön. Effekter på 

bruttolön används som en indikator på regionala skillnader 
i produktivitet. Resultaten visar på betydande positiva ef-
fekter på lön av flyttningar uppåt i den regionala hierarkin. 
Ju större skillnad i storlek mellan ut- och inflyttningsregio-
nen desto större är löneeffekten. Flyttningar nedåt i den re-
gionala hierarkin är i allmänhet förknippade med negativa 
effekter på lön. Dessa resultat tolkas som en indikation på 
att stora regioner uppvisar produktivitetsfördelar jämfört 
med mindre regioner (på engelska används begreppen 
agglomeration economies och urban wage premium för att 
beskriva detta fenomen). Studien visar också att de större 
regionerna tar emot betydande nettoinflöden av unga 
högutbildade samtidigt som medelstora och små regioner 
uppvisar betydande flyttningsförluster.

Studerade individer och regioner 
Studien baseras på cirka 100 000 individer som exami-
nerades från minst en treårig högskoleutbildning under 
åren 2001-2010. Med utgångspunkt från var individerna 
är bosatta vid 17 års ålder respektive två år efter examen 

klassificerar vi individerna som antingen flyttare eller 
stannare. Den regionala upplösningen baseras på en grup-
pering av 69 lokala arbetsmarknader (LA) i fyra regionty-
per: ”Very large regions” (Stockholms LA med en befolk-
ning på cirka 2,6 miljoner); ”Large regions” (Göteborgs 
and Malmös LA med en befolkning på 1,3 respektive 1,1 
miljoner); ”Medium sized regions” (19 LA med en befolk-
ning på mellan 100 000 och 300 000); ”Small regions” 

(47 LA med en befolkning under 100,000). En stannare är 
alltså en individ som är bosatt i samma regiontyp vid 17 
års ålder och två år efter examen, medan en flyttare har 
bytt bosättningsregion mellan dessa tidpunkter.

Detta är en sammanfattning av Tillväxtanalys working paper (WP) 
2019:03 Graduate migration, self-selection and urban wage pre-
miums across the regional hierarchy. Originaldokumentet, skrivet 
på engelska, finns att ladda ner på www.tillvaxtanalys.se. 
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»...de större regionerna tar 
emot betydande nettoinflöden 
av unga högutbildade samtidigt 
som medelstora och små 
regioner uppvisar betydande 
flyttningsförluster.«
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Stora regioner betydande nettomottagare av unga 
högutbildade 
Tabell 1 redovisar antalet högskoleexaminerade förde-
lade efter bosättningsregion vid 17 års ålder och två år 
efter examen. Av tabellen framgår att endast 24 procent 
(3 410/14 294) stannar kvar i små regioner efter examen. 
Denna siffra ökar med storleken på regionerna och uppgår 
till 88 procent för Stockholmsregionen (den största region-
typen). När det gäller riktningarna på flyttningarna är det 
tydligt att flöden uppåt i den regionala hierarkin dominerar 
kraftigt över flöden nedåt. Det sker alltså en betydande 
omflyttning av högskoleexaminerade från mindre till 
större regioner. Små och medelstora regioner uppvisar en 
nettoförlust motsvarande 59 respektive 34 procent, medan 
de två största regiontyperna redovisar en nettovinst på 21 
respektive 65 procent. 

Flyttare uppåt i den regionala hierarkin – en posi-
tivt selekterad grupp
Figur 1 presenterar andelen flyttare uppåt i den regionala 
hierarkin fördelade efter genomsnittsbetyg i gymnasiet 
och föräldrars utbildningsbakgrund. Det framgår tydligt 

att ju högre gymnasiebetygen är, desto större är andelen 
högskoleexaminerade som flyttar från mindre till större 
regioner. Om vi exempelvis tittar på flyttningar från den 
minsta till den största regiontypen ser vi att 74 procent av 
individerna i den högsta betygsdecilen flyttar, medan det 
i botten av betygsfördelningen endast är drygt 40 procent 
som flyttar. Vi kan också konstatera att andelen som flyttar 
från mindre till större regioner ökar med föräldrars utbild-
ningsnivå. För flyttningar nedåt i den regionala hierarkin 
är mönstret snarast det motsatta (ej redovisat i figur). 
Andelen högskoleexaminerade som flyttar från större till 
mindre regioner tenderar att falla med stigande gymnasie-
betyg och föräldrars utbildningsnivå. 

Metod – att jämföra jämförbara flyttare och stan-
nare 
För att skatta regionala produktivitetsskillnader jämför vi 
bruttolönen för flyttare och stannare i de olika regionty-
perna. Lönen för stannare används som en uppskattning 
av den lön flyttare skulle ha fått om de istället valt att 
stanna, det så kallade kontrafaktiska utfallet (ett utfall som 
vi alltså inte kan observera). För att denna jämförelse ska 

»Det framgår tydligt att ju högre gymnasiebetygen är, desto större är 
andelen högskoleexaminerade som flyttar från mindre till större regioner.«

Figur 1 Andelen flyttare uppåt i den regionala hierarkin fördelade efter gymnasiebetyg och föräldrars utbildningsnivå
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»När det gäller flyttningar till Stockholmsregionen är effekten på lön 
betydligt större för gruppen med höga betyg och lönepremiens storlek för 
denna grupp växer också betydligt snabbare över tid.«

bli meningsfull måste vi ta hänsyn till att gruppen flyttare 
och gruppen stannare skiljer sig åt i olika avseenden. Vi 
har redan kunnat konstatera att personer som flyttar från 
mindre till större regioner är positivt selekterade medan 
flyttare i den motsatta riktningen tenderar att vara negativt 
selekterade.

I studien använder vi flera olika varianter av så kall-
lad propensity score matchning. Metoden går ut på att 
identifiera flyttare och stannare som är så lika som möjligt 
på ett stort antal observerbara egenskaper som kan antas 
påverka både individernas flyttbeslutet och deras lön. 
Förutom grundläggande information som exempelvis kön, 
ålder, härkomst och familjeförhållanden matchar vi på 
gymnasiebetyg, föräldrars utbildning och inkomster, längd 
och inriktning på högskoleutbildning samt en indikator 
på lärosätets kvalitet. Målsättningen med den använda 
metoden är att erhållna resultat ska kunna ges en kausal 
tolkning, det vill säga att eventuella skillnader i lön mellan 
flyttare och stannare i de olika regiontyperna avspeglar 
regionala produktivitetsskillnader snarare än skillnader i 

inneboende produktiv förmåga mellan flyttare och stan-
nare.

Produktivitetsfördelar i stora regioner
Tabell 2 presenterar skattade effekter av att flytta uppåt 
och nedåt i den regionala hierarkin. Resultaten visar på 

betydande positiva effekter på lön av flyttningar uppåt i 
den regionala hierarkin. Ju större skillnad i storlek mellan 
ut- och inflyttningsregionen desto större är löneeffekten. 
Om vi till exempel jämför flyttare från små till medelstora 
regioner med jämförbara stannare i små regioner ser vi en 
initial positiv effekt på lön av flyttning på drygt 10 000 
kronor. Motsvarande siffra för flyttning från små regioner 
till Stockholmsregionen (den största regiontypen) är drygt 
63 000 kronor. Vi kan också skönja en över tid växande 
lönepremie av att flytta till Stockholmsregionen. Det gäller 
för alla flyttströmmar som går till Stockholms LA. Exem-
pelvis ökar lönepremien av att flytta från Göteborgs och 
Malmös LA (den näst största regiontypen) till Stockholms 
LA från drygt 60 000 kronor det första året efter flyttning 
till över 96 000 kronor det femte året efter flyttning.

Flyttningar nedåt i den regionala hierarkin är i allmän-
het förknippade med negativa effekter på lön. Det gäller 
särskilt flyttningar från Stockholmsregionen. De negativa 
effekterna på lön av att flytta från Stockholms LA tenderar 
också att öka över tid.

I studien genomförs också separata analyser av högskole-
examinerade med höga respektive låga betyg från gym-
nasiet (ej redovisat i tabell). Resultaten visar på en positiv 
lönepremie av att flytta från mindre till större regioner för 
båda grupperna. När det gäller flyttningar till Stockholms-
regionen är effekten på lön betydligt större för gruppen 
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med höga betyg och lönepremiens storlek för denna grupp 
växer också betydligt snabbare över tid. 

Diskussion och fortsatta studier 
Sammanfattningsvis visar resultaten i denna studie på 
betydande positiva effekter på lön av flyttningar uppåt i 
den regionala hierarkin medan flyttningar nedåt i hierar-
kin i allmänhet är förknippade med negativa effekter på 
lön. Dessa resultat tolkas som en indikation på att stora 
regioner uppvisar produktivitetsfördelar jämfört med 
mindre regioner. Studien baseras på en delvis annorlunda 
metod än etablerade ansatser inom området, men resulta-
ten överensstämmer i stora drag med vad som framkom-
mit i tidigare svensk och internationell forskning. Likt 
tidigare empiriska analyser inom området är det svårt att 
på grundval av denna studie uttala sig om vilka mekanis-
mer som förklarar varför stora regioner verkar ha särskilda 
produktivitetsfördelar. Den initiala positiva löneeffekt 
som vi finner kan avspegla en effektivare jobbmatchning 
i stora regioner. Att löneeffekten tenderar att växa över 
tid kan tyda på tilltagande kvalitet i jobbmatchning i stora 
regioner. Men det kan också vara en indikation på att stora 

regioner erbjuder bättre förutsättningar för kunskapssprid-
ning och lärande.

Den yttre kontexten för denna studie är en situation 
med tilltagande urbanisering och växande regionala 
skillnader. En utveckling som Sverige delar med många 
andra länder. Välutbildade människor söker sig till de 
dynamiska och mer produktiva storstadsregionerna 
samtidigt som mindre och glesare regioner förlorar viktigt 
humankapital och halkar efter inkomstmässigt. År 2016 
deklarerade den brittiska tidskriften The Economist att “…
territorial inequality has become too politically dangerous 
to ignore”. Det finns goda argument för att politiken bör 
verka för att stärka och utveckla tillväxtförutsättningarna 
i storstadsregionerna. Samtidigt behöver politiken beakta 
de ekonomiska och sociala kostnader som är förknippade 
med tilltagande regional polarisering.

Inom ramprojektet Hur kan staten underlätta utveck-
ling i agglomerationsekonomier som samtidigt bidrar 
till utveckling i omkringliggande områden? planeras fler 
studier. Bland annat initieras en studie som fokuserar på 
geografisk spridning av stora regioners agglomerationsför-
delar till omkringliggande mindre orter.u


