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Sammanfattning: 

 
Bakgrund:  Ungdomsarbetslösheten har blivit ett allt mer uppmärksammat problem under 

senare tid. Vissa hävdar att en av orsakerna är mismatch på arbetsmarknaden, 

dvs. att arbetssökande och lediga jobb inte hittar varandra. Denna utsaga 

intresserade oss och ligger till grund för vår valda frågeställning. Dessutom har 

vi under de senaste två åren sett tecken på en konjunkturuppgång men 

samtidigt en eftersläpning i sysselsättningen, däribland ungdomar.    

Syfte:  Syftet med denna uppsats är om man kan förklara den ökade 

ungdomsarbetslösheten under åren 2001-2005 med hjälp av att studera 

matchningsineffektiviteter på arbetsmarknaden.  

Metod:  Detta gör vi med hjälp av att data över vakanser och arbetslöshet i åldrarna 20-

24. Dessa använder vi som underlag när vi skall skatta den s.k. 

Beveridgekurvan som vi använder oss av som teoretisk referensram. Denna 

kurva studerar sambandet mellan vakanser och arbetslöshet. Utifrån denna 

studerar vi hur antalet vakanser påverkar arbetslösheten. Gör den inte det så 

har vi en förändring av sambanden mellan vakanser och arbetslösa som kan 

tolkas som matchningsineffektiviteter på arbetsmarknaden mellan våra två 

tidsperioder. Vi har också en jämförelsegrupp: arbetslösa i åldrarna 25-44 för 

att titta på relativa skillnader mellan båda grupperna gällande relativlöner. Vi 

har även valt studera data på utbildningsnivån hos ungdomar. Vi har även 

reflekterat över lagstiftningens påverkan. 

Resultat:  Vi har observerat en ökad mismatch i perioden 2001-2005 jämfört med 1992-

2000 bland ungdomar i åldrarna 20-24 år. Bland de vuxna gruppen i åldrarna 

25-44 år har vi sett en förbättrad matchning i samma jämförande perioder.  

Slutsatser: Den viktigaste slutsatsen är att de ökade matchningsineffektiviteterna på 

arbetsmarknaden kan hjälpa till att förklara den senaste tidens (2001-2005) 

ökade ungdomsarbetslöshet. Vi kan dock inte helt och hållet säkerställa 

överförbarheten i dessa resultat då vi har problem i vårt dataunderlag.   

Lagstiftningar som medför mindre flexibla anställningsformer kan också hjälpa 

till att förklara eftersläpningarna under konjunkturcyklerna.  
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1. Problembakgrund / Problemformulering  
 

Detta avsnitt har som målsättning att presentera den bakgrund som är vår utgångspunkt till 

denna uppsats. Bakgrunden inrymmer även orsaker till ungdomsarbetslöshet som har florerat 

i debatten de senaste 10-15 åren. Vi berättar också vad det var som gjorde att vi valde detta 

ämne samt varför vi har valt att studera fenomenet. Vi redogör även för vårt syfte med 

uppsatsen samt vår avgränsning. Slutligen så går vi igenom uppsatsens upplägg genom att 

presentera dess disposition.      

 
Sedan början av 1970-talet har vi sett en stadigt ökande arbetslöshet i åldrarna 16-19 samt 20-

24 år1 för att sedan sjunka under början av 90-talet för att stadigt öka igen fram till idag. 

Arbetslöshet med sina orsaksfaktorer i alla åldrar, är en fråga som genomsyrar den 

ekonomiska och politiska debatt nästan dagligen. De senaste åren så har 

ungdomsarbetslösheten belysts oftare än vanligt. Från olika håll hör man allt från 

institutionella hinder med för hård lagstiftning, utbildningens påverkan till att företagen har 

svårt att kunna identifiera rätt kompetens som kommer att genererar ett humankapital. Det 

sistnämnda, dvs. svårt att identifiera ”rätt” kompetens var den initiala gnistan som ledde vårt 

intresse till ungdomsarbetslöshetsfrågan. Svenskt Näringsliv gjorde i maj 2001 en 

enkätundersökning som genererade 2485 synpunkter från deras medlemsföretag gällande 

arbetsförmedlingens kvalité. Denna rapporterade att de större företagen väljer alternativa 

rekryteringsvägar istället för arbetsförmedlingen, då den är ineffektiv och ger diffus 

information om de arbetssökandes egenskaper. Rapporten visar ett samband mellan hur 

missnöjda företagen är med arbetsförmedlingen och arbetslösheten och samband mellan 

företagens rekryteringsproblem och andel som anser att arbetsförmedlingen fungerar dåligt 

eller mycket dåligt.2 Är det verkligen så att det finns lediga jobb men arbetsgivarna når inte 

fram till de jobbsökande? Dessa tankar låg bakom vår frågeformulering. ”Beror den ökade 

ungdomsarbetslösheten på matchningsineffektiviteter på arbetsmarknaden?”. Vi kunde med 

hjälp av denna mer snäva frågeställning inte bara belysa vårt nationalekonomiska problem 

som vi finner intressant och vars grupp vi är en del av, utan också belysa den ur en intressant 

frågeställning. Dessutom är detta en fråga som även genomsyrar oss studenters dagliga 

diskussioner om tankar om framtida karriärmöjligheter, arbetstillfällen m.m. Vore det så att 

                                                 
1 Edin, Per-Anders, Forslund, Andreas och Holmlund Bertil ”The Swedish Youth Labour Market in Boom and Depression” – ”Youth 
Employment and Joblessness in Advanced Countries (ed) Blanchflower G. David 
2 Rapport från Svenskt Näringsliv ”Brister i arbetsmarknadspolitiken bromsar tillväxten” 2001-06-13. De 2485 synpunkterna från företagen 
utgjorde en svarsfrekvens på 40 %.  



 
 
   
 
 

5  

arbetslösheten mer beror på för få jobb, ökade utbildningskrav, samt arbetslivserfarenhet  

el dyl. så är det kanske inte så konstigt att vi ser en arbetslöshet bland ungdomar. Kan den 

ökade ungdomsarbetslösheten bero på matchningsineffektiviteter dvs. vakanser (nyanmälda 

lediga jobb med mer än 10 dagars varaktighet) och arbetslösa som inte hittar varandra, så 

anser vi, att då är det mer intressant att ta reda på om det verkligen är en betydande faktor.   

 

1.1 Syfte/Avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att identifiera om vi kan se om den ökade ungdomsarbetslösheten 

i Sverige mellan åren 2001-2005 delvis kan förklaras av matchningsineffektiviteter på 

arbetsmarknaden. Vi är även särskilt av att titta på denna period därför att den inrymmer den 

senaste tidens ekonomiska återhämtning. Dock har vi inte sett några effekter på 

arbetslösheten. Vi har valt att avgränsa oss till arbetsmarknaden inom den privata sektorn. För 

det första är den privata sektorn präglad av en större heterogenitet bland företagen. Det finns 

en massa olika branscher, idéer och synsätt samt att olika branscher är mer 

konjunkturkänsliga än andra. Inom den offentliga sektorn kan däremot resurser påkallas och 

således skapa fler arbetstillfällen som inte är lika konjunkturkänsliga som arbeten inom den 

privata, mer resultatbaserade sektorn. Företagen inom den privata sektorn står även dagligen 

inför ett starkare omvandlingstryck än verksamheter inom den offentliga. Då heterogeniteten i 

den privata sektorn uttrycks som en hög grad av specialisering bland dessa företag, så borde 

det vara svårare att hitta den arbetskraft man efterfrågar. Att hitta ”rätt” kompetens borde 

således vara svårare i den privata sektorn än t.ex. i en vårdverksamhet inom den offentliga 

sektorn.   

 

1.2 Disposition 

Denna uppsats kommer först att ta upp teorier om arbetslöshetens orsaker genom att försöka 

belysa detta via nationalekonomiska teorier om utbuds – och efterfrågemekanismer på 

arbetskraft. Men också titta på den mindre empiriska grunden om ungdomsarbetslöshetens 

orsaker vilket rör diskussioner om tänkbara orsaksfaktorer specifikt för den gruppen i 

samhället. Diskussioner och institutionella hinder som arbetsrättslagstiftningens påverkan på 

just ungdomsarbetslöshet kommer också att tas upp lite senare. Efter det kommer att data över 

löneutveckling, arbetslösa efter ålder och utbildningsnivå, data över vakanser att presenteras 

och diskuteras. Därefter kommer vi med hjälp av ekonometriska metoder skatta problemet ur 

vår frågeställnings synpunkt genom en laggad regressionsmodell. Detta gör vi för att se om 

matchningsineffektiviteter är en bidragande orsak till ungdomsarbetslösheten. 



 
 
   
 
 

6  

Analysresultaten och variationerna i ungdomsarbetslösheten kommer också att diskuteras i 

ljuset av de faktorer som vi har vi sidan om fluktuationer i matchningsineffektiviteter. Dessa 

är: Relativlöneutvecklingen, arbetsrättslagstiftningen och de anställningskostnader de medför 

som socialförsäkringsavgifter m.m. samt utbildningens påverkan.      

 

2. Metodavsnitt 
Här redogörs det för våra vetenskapliga val av strategier och metoder. Vi motiverar varför vi 

har valt strategin surveyundersökning samt metoderna observationer av sekundärdata. Vi 

förklarar också våra definitioner på ungdomar; kvinnor och män i åldrarna 20-24 år. Vår 

jämförelsegrupp är kvinnor och män 25-44 år.  Vi definierar även arbetslöshet, vakanser och 

vad vi menar med matchningsineffektiviteter. Vi kommer att även ifrågasätta vårt 

dataunderlag. 

 

2.1 Metodologiska vägval 

Vi har valt att analysera stora mängder sekundärdata från SCB och AMS. Således anser vi att 

en kvantitativ strategi är att föredra i form av en surveyundersökning.3 Vi är också medvetna 

om att det finns en hel del sociala orsaker som kan ligga bakom en relativt utbredd 

arbetslöshet bland ungdomar. Har t.ex. en ungdom fått avslag på en hel del olika arbeten så 

prognostiserar dessa sina möjligheter att få arbete i framtiden mycket sämre än annars. Att 

genomföra enkätundersökningar på dessa ungdomar eller alternativt intervjua dessa skulle 

inte vara möjlighet med tanke på att tiden i vårt fall är en starkt begränsad faktor. Dock skulle 

metodtriangulering vara intressant för att få en bredare, mer nyanserad bild av vad som kan 

ligga bakom ungdomsarbetslösheten. Likväl är vi inte ute efter att titta på vilka faktorer som 

ligger bakom den ökade ungdomsarbetslösheten totalt sett, utan istället titta på om det beror 

på matchningsineffektiviteter på arbetsmarknaden. Empirin är alltså istället baserad på en 

kvantitativ utgångspunkt som vi finner mer lämpligt i vårt fall. Vi vill studera 

ungdomsarbetslöshet som den oberoende variabeln och utbudet av vakanser som den 

beroende. Detta i enlighet med teorin om hur Beveridgekurvan studerar detta samband. Detta 

redogörs det för mer i teoriavsnittet. Vår population utgörs av samtliga invånare i Sverige som 

är kapabla att ta ett arbete eller redan arbetar i åldrarna 20-24 år respektive 25-44 år.  

 

 

                                                 
3 Denscombes, Martyn. ”Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna” Studentlitteratur 2000 
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2.2 Dataunderlaget  

Dataunderlaget som vi tagit del av är vakanser vilket vi fått från statistik avdelningen på 

AMS. Vi har tagit fram våra siffror över arbetslösheten, löner och utbildning genom SCB. 

Lönerna över arbetare respektive tjänstemän inom privat sektor har vi räknat fram med hjälp 

av böckerna ”Löner, privat sektor” och ”Statistiska meddelande” AM57 och AM62 från 

SCB:s bibliotek. 

 

2.2.1 Dataproblem  

Data som vi har att tillgå är sekundärdata från SCB och AMS. Det är endast öppen 

arbetslöshet som ingår i data. Den tar således inte upp ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder, 

studerande som jobbar vid sidan av studierna. Dessutom tar den heller inte upp studenter som 

letar arbete vid sidan om studierna, eller som hellre skulle arbeta på heltid om de fick tillfället. 

Det kan finnas politiska intressen att inte ha med individer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 

heltidsstuderande för att de officiella siffrorna inte skall bli lika höga. Så om kommande 

forskning inom området med ett annat dataunderlag som inte bara innehåller den öppna 

arbetslösheten utan även data innehållande ett tvärsnitt från alla Sveriges studenter som letar 

arbete vid sidan om studierna eller istället för studierna, så skulle rimligen resultatet i den 

studien ha blivit annorlunda.  

 

Dessutom stötte vi på problem när vi vårt dataunderlag gällande vakanser. Problemet är att 

det är svårare att se vad som hör till privat respektive offentlig sektor då uppgifterna är 

uppdelade i branschområden. Vi valde därför att göra en avvägning och tog bort de vakanser 

inom olika branschkategorier som vi misstänker inte hör till den privata sektorn. Dessa 

kategorier är Samfärdsel, Offentlig förvaltning, försvars- och polisverksamhet, undervisning 

och forskning, hälso- sjuk och socialvård och intresseorganisationer, kulturell service m.m. 

AMS har inga andra sektoruppdelade siffror till förfogande. Reliabiliteten i våra data kan 

utifrån denna punkt diskuteras. Data som vi har att tillgå är sekundärdata från SCB och AMS 

som går att ifrågasätta.  

Vi stötte på ett annat dataproblem i sammanställningen av data som ligger bakom diagrammet  

”Ungdomar med och utan arbete efter utbildningsnivå”. Från SCB har vi haft tillgång till 

siffror över ”personer i arbetskraften efter utbildningsnivå och ålder” men vi har ej haft detta 

över de arbetslösa enligt den officiella definitionen4. Vi har därför för egen hand räknat fram 

dessa siffror genom att subtrahera bort de ”personer i arbetskraften efter utbildningsnivå och 
                                                 
4 Definitionen av ”öppet arbetslösa” presenteras i avsnittet ”Definitioner av centrala begrepp”. 
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ålder” från ”befolkningen efter utbildningsnivå och ålder”. Detta resulterar i att vi har en 

arbetslöshet vilket inkluderar även ungdomar som befinner sig i andra instanser exempelvis 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller i fortsatt utbildning. Vi måste reservera oss för dessa 

siffror då de arbetslösa i detta diagram har en annan betydelse än vad som definieras nedan. 

Denna statistik producerades inte innan 1993, detta gör att ett år (1992) i vår period 

försvinner. Denna statistik finns heller inte tillgänglig för år 2005, då den i skrivande stund 

ännu inte har kommit ut.   

 

2.2.2 Definitioner av centrala begrepp 

Den grupp som vi benämner som ungdomar är individer från 20-24 år. Dessa ställer vi mot 

resterande arbetslösa som vi har valt att avgränsa till 25-44 år. Matchningsineffektiviteter 

definierar vi enligt teorin som ligger bakom Beveridgekurvan. När vi definierar arbetslösa 

ungdomar respektive de vuxna arbetslösa menar vi öppet arbetslösa i respektive åldersgrupp 

ovan. Öppet arbetslösa definierar vi som de individer (1) som vill arbeta, (2) kan börja ett 

arbete inom två veckor och (3) har sökt arbete under de senaste fyra veckorna eller inväntar 

att börja nytt arbete inom fyra veckor efter mätveckan. Vakanser definierar vi som ”lediga 

jobb med mer än 10 dagars varaktighet”.  

 

3. Teoretiska referensramar  

Teoriavsnittet redogör för den utgångspunkten vi har för att belysa vår frågeställning. Detta 

belyses teoretiskt via den s.k. Beveridgekurvan som skattar förhållandet mellan antalet 

arbetslösa och antalet vakanser. Denna går vi igenom grundligt men vi lyfter även fram det 

centrala i modellen på ett begripligt sätt. Efter det tas de teorier som svarar på frågan om vad 

som gör att företagen efterfrågar arbetskraft. Vi tittar också på utbudssidan. Vidare kommer 

teorier om relativlöneutvecklingen mellan ungdomar och övriga åldersgrupper presenteras.  

 

3.1 Matchningsfunktionen och Beveridgekurvan 

Om antalet jobb ökar borde det innebära att arbetslösheten sjunker. För att belysa 

arbetsmarknadens funktionssätt kan man använda sig av Beveridgekurvan även kallad UV-

kurvan. Den säger att ju effektivare matchningen av ett givet antal vakanser och arbetslösa är, 

desto snabbare är utflödet ur arbetslösheten och desto närmare origo ligger kurvan i ett 

diagram. Man kan även använda Beveridgekurvan till att tolka förändringar av arbetslösheten 

och vakanser. När det blir en konjunkturuppgång kan man se att antalet arbetslösa minskar för 
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att sedan öka vid en konjunkturnedgång. Om arbetslösheten ökar samtidigt som vakanstalen 

minskar är detta en rörelse utmed Beveridgekurvan och kan tolkas som en konjunkturmässigt 

minskad efterfrågan på arbetskraft vilket vi kan se i figur 1, vilket är rörelsen från A till B.  

 

 
Figur 1 Bevridgekurvan/ UV-kurvan 

 

Strukturella förändringar mellan konjunkturcyklerna på arbetsmarknaden kan däremot skifta 

hela kurvan vilket vi kan se om vi följer pilarna i figur 1. Detta kan indikera t.ex. på att vi har 

en ökning av både arbetslöshet och vakanser vilket tyder på en försämrad effektivitet i 

matchningsprocessen. Men problemet uppkommer även om enbart vakanserna ökar och man 

inte ser någon anmärkningsvärt skift i arbetslösheten, eller vice versa. Enligt riksbanken 

kunde de mellan perioden 1991 till 1995 se en ökad arbetslöshetsgrad (då på hela 

befolkningen) med nästan 5 procentenheter samtidigt som vakansgraden var i stort sett 

oförändrad. Vilket kan tolkas som att effektiviteten i matchningen av arbetslösa och vakanser 

försämrades.1 

 

UV-kurvan beskriver således matchningsfunktionen mellan antalet arbetslösa och antalet 

vakanser. Beteckningar; antalet anställningar (A), vakanser (V) och arbetslösa (U). Får vi 

sambandet: 

A=A(V, U)  

vilket säger att desto fler vakanser (lediga jobb) som finns ute på arbetsmarknaden desto fler 

arbetslösa ska ha det lättare att hitta en anställning. Man kan anta att matchningsfunktionen 

                                                 
1 Riksbankens inflationsrapport 2002:3 http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rutor_IR/IR02_3_ruta6.pdf   
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utmärks av en såkallad konstant skalavkastning, vilket innebär att antalet anställningar ökar 

proportionellt med antalet vakanser. Det vill säga, ökar antalet vakanser och arbetslösa med 5  

% kommer även antalet anställningar att öka med 5  %. Detta samband kan vi se genom:  

A=θVγU1-γ    

θ = Parameter som visar på hur många som kommer ur arbetslösheten vid ett x antal vakanser. 

Vidareutvecklar man ekvationen ovan kan vi se att matchningsfunktionen förknippas med 

Beveridgekurvan, genom att man inför en symbol som anger anställningsfrekvensen (α) dvs. 

antalet anställningar i förhållande till antalet arbetslösa.  Tar vi ekvationen ovan och delar den 

med U, får vi: 

 

 α= θVγU1-γ  = θ(V/U) γ = θ(υ/u) γ   
           U  

α= anställningsfrekvensen  

 

Nu har vi anställningsfrekvensen som en växande funktion av kvoten mellan antalet vakanser 

och antalet arbetslösa. Alltså desto fler vakanser det finns per arbetslös desto lättare ska det 

vara att finna en anställning. Detta gäller även att det är svårare att hitta en anställning ju färre 

vakanser det finns.  

 

Om vi tar ekvationen ovan och kombinerar den med den relativa arbetslöshetsekvationen  

(α * u) = φ(1-u) får vi:  

θ(υ/θ)γ * u = φ(1-u) 

υ = Det relativa vakanstalet 

φ = Parameter som visar på hur många som blir arbetslösa när vakanserna försvinner.  

 

Vilket kan skrivas om till: 

 

υ= (φ/θ)1/γ * (1-u) 1/γ  * u(γ-1)/γ 

 

Här har vi nu ett samband som är konvex och som säger oss att om θ5 är stor ligger kurvan 

närmare origo. Denna parameter säger oss även hur snabbt matchningarna produceras vid ett 

                                                 
5 Den grekiska bokstaven ”theta” uttalas ”thita” 
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givet antal vakanser och arbetslösa, dvs. visar hur många som kommer ur arbetslösheten. φ6 

visar det motsatta, dvs. hur många som går in i arbetslösheten, desto större φ ju längre är vi 

ifrån origo. Om arbetslösheten och vakanserna ökar visar detta på en försämrad 

matchningseffektivitet på arbetsmarknaden och vi kan se ett skift utåt av kurvan. Vilket 

kommer visas som en förskjutning av Beveridgekurvan.7 Matchningsineffektiviteter på 

arbetsmarknaden uppstår alltså när vakanser och arbetslöshet ökar samtidigt eller när någon 

av variablerna står konstant men den andra ökar. Nedan under rubriken Regressionsmodell 

kommer vi göra en förlängning av ekvationen ovan för att kunna estimera den enligt teorin. 

 

3.2 Utbudet på arbetskraft 

Utbudet på arbetskraft består av alla i arbetsför ålder och som är villiga att ta sig ett jobb. 

Detta utbud består även av ungdomar. När man tittar på utbudssidan kan man titta på två olika 

sidor. Det första är benägenheten hos dessa människor att ta ett jobb. Det andra är kvalitén på 

arbetsutbudet dvs. på de som tar ett jobb. Vi kommer att titta på arbetsutbudets kvalité vilket i 

sin tur består av två delar, utbildning och arbetslivserfarenhet. Dessa två har en stor inverkan 

på ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden, då dessa varken har en längre utbildning eller 

arbetslivserfarenhet. Beslut gällande utbildning kommer enligt teorierna att påverka deras 

förmåga att hitta arbete. För desto färre vakanser det finns desto hårdare blir det på 

arbetsmarknaden. Detta gör att lågutbildade personer, däribland ungdomar lätt blir 

bortträngda. Således är arbetslivserfarenhet och utbildning viktigt att titta på, både på utbuds – 

och efterfrågesidan. Däremot finns det en sida som säger att detta utbud oftast består av en 

billigare arbetskraft vilket kan vara att föredra för företagen om jobben inte kräver någon 

form av utbildning eller erfarenhet. Utbildningsbeslutet kan ses i ljuset av humankapitalteorin 

som säger att utbildningsbeslutet baseras på individens förväntningar av framtida 

inkomstförbättringar och kan ses som ett investeringsbeslut. 8 

 

3.3 Efterfrågan på arbetskraft 

Utgångspunkten i vad som bestämmer efterfrågan på arbetskraft är företagets preferenser. 

Efterfrågan på arbetskraft härleds ur efterfrågan på varor och tjänster som man producerar. 

Ökar efterfrågan på varor och tjänster leder det till en ökad efterfrågan på arbetskraft. Hur 

mycket arbetskraft som efterfrågas beror på produktionssambanden och priserna på de olika 

                                                 
6 Den grekiska bokstaven ”phi” uttalas ”fi” 
7 Björklund, Edin, Holmlund, Wadensjö. ”Arbetsmarknaden” 2:a rev. Upplagan SMS Förlag (2000) 
8 ibid 
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produktionsfaktorerna. Dessa priser innefattar även priset på arbetskraften dvs. lönen. 

Ungdomar har i regel en relativt lägre lön än vuxna, vilket borde innebära att dessa efterfrågas 

mer. Men produktionssambanden beskrivs även med hjälp av en produktionsfunktion, där 

produktionsfunktionens storlek beror på produktionsfaktorernas insats. Som vi sade ovan har 

inte ungdomar samma "kvalité" som de äldre vilket innebär att de ej kan göra samma insats 

som en med mer utbildning eller med längre erfarenhet. Produktionsfaktorerna kan 

kombineras på olika sätt och generera i samma produktion. Produktion som leder till 

ineffektivitet, då man skulle kunna reducera några produktionsfaktorer men ändå producera 

samma mängd innebär ofta att man drar ned på arbetskraft som produktionsfaktor. När det 

exempelvis kommer in en ny teknologisk utveckling på arbetsmarknaden, påverkar den 

arbetskraften så att den inte behövs i samma utsträckning som tidigare vilket påverkar 

efterfrågan på arbetskraft. Priset på arbetskraften är en viktig faktor för företagens efterfrågan 

och kan därför påverkas av institutionella regler från staten och fackförbunden, då dessa 

instanser bestämmer i regel nivåerna på löner och anställningskostnader.9   
  
3.4 Teorier om relativlöner 

Ålder anses som ett mått på erfarenhet från arbetsgivarsidan. Generellt säger löneteorier att 

om en äldre person i gruppen kostar lika mycket i lön som en yngre person, så föredrar en 

arbetsgivare att anställa den äldre personen då man anser att ålder är ett mått på 

arbetslivserfarenhet. I början av 70-talet utjämnades nyinträddas relativlöner på 

arbetsmarknaden och började konvergera mot övriga åldersgruppers löner.10 Lönebildningen 

har under 60-70 talen varit starkt präglade av centraliserade förhandlingssystem men 

ambitionen att minska lönespridningen på arbetsmarknaden. Under mitten av 80-talet 

luckrades dessa centraliseringar upp och lönespridningen fick en större utbredning genom 

hela ekonomin. Under början av 90-talet och fram till idag har lönerna, inklusive ungdomars 

nominella löner, legat på en någorlunda stabil och oförändrad nivå.11 

 

 

4. Dataavsnitt 
I följande avsnitt finnes presentation av vårt dataunderlag baserat på uppgifter från SCB och 

AMS. Detta presenteras utförligt och överskådligt i diagram. 

                                                 
9 ibid. 
10 Ibid. 
11 Se diagram ”Relativlöneutveckling”. 
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4.1 Vakanser, ungdomsarbetslöshet och vuxenarbetslöshet 

Vuxenarbetslöshet, Ungdomsarbetslöshet och Vakanser
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Diagrammet ovan visar på hur vakanser, ungdomsarbetslöshet och vuxen arbetslöshet har sett 

ut (i hela tal) under vår period. Redan här kan vi i vissa perioder utläsa 

matchningsineffektiviteter. De mest anmärkningsvärda perioderna vad det gäller företeelser 

som kan tolkas som matchningsineffektiviteter, är när ungdomsarbetslösheten och vakanserna 

samvarierar uppåt parallellt, som exempelvis i kvartal 3 och 4 under år 2001. Detta kan vi 

även se vid kvartal 4 period 2003 till kvartal 1 period 2004. Detta kan dock vara svårt att se då 

diagrammen är så små. 

 

4.2 Ungdomar med och utan arbete efter utbildningsnivå 

Ungdomar 20-24 innanför resp. utanför arbetskraften efter utb. 
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I diagrammet ovan kan vi se hur antalet ungdomar i respektive utanför arbetskraften efter 

utbildningsnivå har förhållit sig genom åren. I den kategori som är i arbetskraften med 
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gymnasieutbildning, så ser vi en stadig minskning från och med 1995-2000 för att sedan 

stabilisera sig något. I kategorin med endast förgymnasial utbildning ser vi en någorlunda 

stabil utveckling. Denna kategori tar, med andra ord, inte över dessa jobb. Detta kan vi tolka 

som att fler väljer en högre utbildning och därmed försvinner från arbetskraften. 

Utbildningsbeslutet för dessa individer kan rimligen förklaras med hjälp av ökade 

utbildningskrav från utbudssidan, dvs. att företagen i allt större utsträckning allt mer kräver 

minst gymnasiekompetens för anställning.   

 

4.3 Relativlöner 
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* Y/W= relativ lön för ungdomar uppdelat i arbetare och tjänstemän. 

 

Lönediagrammet ovan ger oss en bild över hur ungdomars löner har fluktuerat gentemot 

vuxnas löner över tiden, där har vi räknat ut ett index (1992=100). Vi räknar ut månadslönen 

på en heltidsanställd som 40 timmar i veckan, 4 veckor i månaden. Vi har även tagit med ett 

index över hur den relativa ungdomsarbetslösheten har sett ut gentemot den totala 

arbetslösheten, vi kan tex. se att ifrån slutet av 1998 har den relativa ungdomsarbetslösheten 

sjunkit för att sedan öka igen i slutet av år 2000. Detta har vi gjort för att vi vill kunna jämföra 

om löner har fluktuerat i samma grad som ungdomsarbetslösheten och därmed se hur stor 

påverkan denna faktor har.  
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5.  Regressionsavsnitt 
Nedan ger vi en presentation över de data som vi nyttjar i regressionsmodellen. Vidare följer 

en presentation av en regressionsmodell som vi har utformat så att den dels skall passa vår 

frågeställning och alltså utgöra en skattning av Beveridgekurvan. Vi har valt att jämföra 

perioderna 1992-1998 med perioderna 1999-2005 och 2001-2005. För att titta på förändrade 

matchningsineffektiviteter mellan dessa.  

 
5.1 Regressionsmodell 

Syftet med våran uppsats är att identifiera om vi kan se om matchningsineffektiviteter på 

arbetsmarknaden kan vara en bidragande faktor till den ökade ungdomsarbetslösheten i 

Sverige under perioden 2001-2005. Vi ställer denna period mot en jämförelseperiod (1992-

2000). Vi tittar även på perioden 1999-2005 som vi jämför med 1992-1998. Vi bedömer och 

analyserar matchningen på arbetsmarknaden genom Beveridgekurvan som besitter de 

grundläggande variablerna: arbetslöshet och vakanser.  

 

(1) lnUYt= ln k + β1lnVpst + β2 lnVpst-1, 

 

Vi logaritmerade värdena i vår regressionsmodell då Beveridgekurvan är en icke-linjär 

funktion. De logaritmerade variablerna; UY står för ungdomsarbetslöshet, Vps åsyftar 

vakanser i privat sektor och k är en konstant. Lilla t innebär tidsperioden som går från 1 till n. 

Arbetslösheten antas bero på antalet vakanser i landet. Detta är en såkallad laggad 

regressionsmodell vilket innebär att det förmodas finnas en viss eftersläpning i vakanserna, 

vad gäller anmälda vakanser och den tidpunkt vakanserna tillsätts (Vpst-1). Variabel Vpst-1 tar 

hänsyn till eftersläpningen av tillsättningen av vakanser.12 β1 och β2 är de skattade 

koefficienterna för vakans variablerna. Dessa variabler, i sin logaritmerade form, får 

egenskapen att de kan tolkas som elasticiteter. 

  

För att kunna påvisa matchningsineffektiviteter på arbetsmarknaden måste vi dock lägga till 

en dummyvariabel för att vi ska kunna titta på de tidsperioder vi vill skatta. Men även för att 

avgöra om en statistisk signifikans kan fastställa om det råder ökade 

matchningsineffektiviteter eller inte. Man lägger in en dummyvariabel som antar värdet 0 för 

(period 1) och värdet 1 för (period 2). β3 är den skattade koefficienten för dummyvariabeln.  

Regressionsmodellen uttrycks då: 

                                                 
12 Här måste vi framför allt ta hänsyn till den första perioden som kommer tappas på grund av att vi tappar den i regressionsmodellen. 
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(2) lnUYt= k + β1lnVpst + β2lnVpst-1 + β3 D + u 

 

u är en så kallad stokastisk variabel som fångar upp den del av arbetslösheten som inte kan 

förklaras av vakanser eller period. Symbolen ”k” är fortfarande konstant, men beskriver den 

initiala positionen av Beveridgekurvan. I regressionsresultaten får man ut konstantens 

logaritmerade form, vilket innebär att ett lågt värde på k gör att kurvan ligger nära origo, anti-

loggar vi värdet får vi ett högt värde, detta tolkas allmänt som: ett lågt värde på k indikerar att 

vi har en effektivare matchningsprocess. 

 

Vi använder oss av en laggad modell på grund av att vi vill fånga upp fördröjningen som 

uppstår när vakanser och matchning av vakanser tillsätts. Vi anser att en god approximation 

av verkligheten är att det tar en tid för de utannonserade vakanserna på arbetsförmedlingen 

skall upptäckas i tillräckligt stor omfattning för att det skall påverka arbetslösheten nämnvärt.  

Det uppstår en fördröjning på grund av att människor inte förändrar sina vanor på en gång. 

Man kan även tänka sig att människor har för vana att vänta tills det kommer mer jobb ut på 

marknaden eller för att de väntar på ett speciellt jobb de vill ha eller att de väntar på en 

kommande konjunkturuppgång. Tänkbart är aven det finns förväntningar på att företagens 

efterfrågan på arbetskraft kommer öka. Faktorer som påverkar möjligheten att matcha de 

arbetslösa med de tillgängliga lediga arbetena – vakanserna gör att Beveridgekurvan skiftar 

till vänster och reducerar därmed jämviktsarbetslösheten. 

Regressionsmodell 2 kommer att skattas för både ungdomar (20-24) och vuxna (25-44). 

Motiveringen till att vi även tittar på om den vuxna arbetslösheten beror på 

matchningsproblem, är för att se om dessa matchar vakanserna bättre än ungdomar.  

 

5.1.1 Tolkning av estimaten 

Teorierna säger oss att om antal vakanser ökar påverkar detta arbetslösheten positivt, dvs. fler 

hittar ett jobb. Detta innebär att vi kommer ha ett negativt värde på β1 och β2 om de övriga 

variablerna hålls konstanta, pga. att en ytterliggare ökning av vakanserna kommer leda till att 

arbetslösheten minskar. Genom Vakansvariabelns (lnVps) koefficient (β1) kan man bestämma 

inbuktningen på kurvan. Ett högt värde på β1 innebär att arbetslösheten kommer reagera 

påtagligt när vakanserna ökar och därmed göra så att kurvan får en flackare lutning men även 

att effekten på ett ökande vakanstal leder till en starkare effekt på arbetslösheten. Det 

omvända resonemanget gäller om vi har ett lågt värde på β1, då kurvan blir mer brant. Den 
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laggade vakansvariabelns (lnVpst-1) koefficient (β2) är i vårt fall ett mått på hur länge ett 

eftersläpande kvartal (i vårt fall) har på arbetslösheten. Dvs. hur stor vikt den laggade 

variabeln har på dagens arbetslöshet. Matchar arbetslösa och vakanser varandra kommer vi ha 

ett relativt lågt värde på β2. Är den laggade variabelns koefficient (β2) högre än 

vakansvariabeln (β1) innebär det att det tar längre tid för de nytillkomna jobben att tillsättas 

och att arbetslösheten berörs mer av de vakanser som inkom perioden innan. Detta kan vara 

ett tecken på att det finns svårigheter på arbetsmarknaden för de arbetslösa att upptäcka de 

nya lediga jobben, arbetsmarknaden släpar efter vid en konjunkturuppgång. Det kan även 

tolkas som att företagen har det svårt att hitta rätt arbetskraft. Ser man en tydlig fördröjning av 

vakanserna, innebär det att de laggade vakanserna nästan har lika stor vikt som de vakanserna 

som kommer ut i period t.13 

 

5.2 Regressionsresultat 

Test för nollhypotesen av β3 när; 

H0:β3=0 matchningsineffektiviteterna är inte större i den senare perioden än den tidigare 

perioden, den alternativa hypotesen säger då;   

H1: β3≠0 matchningsineffektiviteterna är större i den senare perioden än den tidigare perioden.  

För att kunna se om nollhypotesen är den ”sanna” tittar vi först på det framräknade t-värdet 

och ser om det ligger innanför eller utanför det kritiska t-värdet.14 För att verkligen vara säkra 

på att t-värdet ligger innanför intervallet tar vi också hjälp utav p-värdet.15 Detta visar 

sannolikheten för att de observerade mätvärdena om nollhypotesen vore sanna. Med p-värdet 

som grund bestämmer vi sedan om vi skall förkasta nollhypotesen eller behålla den. Att 

förkasta nollhypotesen innebär att anse att den alternativa hypotesen är mest trolig. 

Tabell 1, D=1 för period 1999-2005, D=0 för period 1992-1998 

 

 

  

 

 

 

                                                 
13 Walette Mårten”Ökad mismatch på den svenska arbetsmarknaden?”, Magisteruppsats, Lunds Universitet VT´99 
14 kritiska t-värdet: signifikansnivån ligger på α=0,05, observationer 56, kritiska t-värdet = 2,000  
15 p-värdet: antar p ett värde under α=0,05 gör att vi kan förkasta nollhypotesen annars inte.  
16 Ungdomsarbetslöshet 

Beroende variabel: Uy16 (1)         (2)  (3)           (4) 

Variabler    k            β1                 β2               β3 

Ungdomar 
(t-värde) 

(p-värde) 

 

3,233      -0,162       -0,046      0,056       
49,482        -2,934           -0,793     1,211            

 0,0          0,005  0,431     0,232 
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k: påvisar ett signifikant resultat och är utgångsläget för Bevridgekurvan. Ju lägre värde desto 

närmare origo ligger kurvan. Ju närmare origo kurvan ligger desto mer effektiv matchning 

och lägre arbetslöshet har vi på arbetsmarknaden. 

β1: negativt värde påverkar Uy negativt, påvisar ett signifikant resultat, liten (0,5 %) chans att 

vi förkastar nollhypotesen felaktigt.  

β2: negativt värde, påverkar Uy negativt, påvisar ett icke signifikant resultat. 

β3: positivt värde, påverkar kurvan genom strukturellt skift mellan de två tidsperioderna. Om 

vi tittar på t-värdet visar det ett icke signifikant resultat vilket gör att vi ej kan förkasta 

nollhypotsen, vilket även p-värdet vittnar om. 

 

Tabell 2, D=1 för period 1999-2005, D=0 för period 1992-1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

k: signifikant resultat, lågt positivt värde, påvisar hur nära kurvan ligger origo. 

β1: negativt värde, påverkar Uv negativt; påvisar ett icke-signifikant resultat. 

β2: negativt värde, påverkar Uv negativt; påvisar ett icke-signifikant resultat på 5% nivån.18 

β3: negativt resultat, kurvan skiftat nedåt mot origo, signifikant resultat, p-värdet har ett lågt 

värde och indikerar på att det är en 0,2  % chans att den ligger innanför intervallet, att vi 

förkastar nollhypotesen felaktigt. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
17 Vuxen arbetslöshet 
18 Observera att detta resultat är signifikant på 10% nivån. 

Beroende variabel: 

Uv17 

(1)         (2)  (3)           (4) 

Variabler    k            β1                 β2               β3 

Vuxna 
(t-värde) 

(p-värde) 

 

3,979      -0,014       -0,027   -0,041       
219,161       -0,883         -1,652          -3,185          

0,0          0,381          0,105           0,002 
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Tabell 3 D=1 för period 2001-2005, D=0 för period 1992-2000 

 

 

 

 

 

 

 

k: signifikanta resultat, påvisar hur nära origo kurvan ligger. 

β1: negativt värde som påverkar Uy negativt, signifikanta resultat, p-värdet ger oss 0,5 % 

chans att vi förkastar nollhypotesen felaktigt.  

β2: negativt värde som påverkar Uy negativt, icke signifikanta resultat. 

β3: positivt värde, indikerar på att kurvan skiftat utåt ifrån origo. Detta resultat är signifikant.  

 

Tabell 4, D=1 för period 2001-2005, D=0 för period 1992-2000 

Beroende variabel: Uv (1)         (2)  (3)           (4) 

Variabler  k            β1                 β2               β3 

Vuxna 
(t-värde) 

(p-värde) 

4,001      -0,024       -0,031   -0,026       
263,445        -1,532          -1,930    -2,707            

0,0        0,132            0,059     0,009 
 

 

k: signifikanta resultat, påvisar hur nära origo kurvan ligger.  

β1: negativt värde som påverkar Uv negativt. Icke signifikanta resultat. 

β2: negativt värde som påverkar Uv negativt. Icke signifikanta resultat. 

β3: negativt värde vilket indikerar på att kurvan skiftat inåt gentemot origo. Detta resultat är 

signifikant. 

 

 

 

 

 

Beroende variabel: Uy  (1)         (2)  (3)           (4) 

Variabler    k            β1                 β2               β3 

Ungdomar 
(t-värde) 

(p-värde) 

 

 3,254       -0,139      -0,087    0,130       
70,636         -2,941         -1,762     4,418            

0,0          0,005          0,084       0,0 
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6. Bidragande faktorer 
Detta diskussionsavsnitt är en del av vår dataanalys. Vi kommer att väva in dessa i 

kommande analysavsnitt för att få en djupare tolkning till våra regressionsresultat. De 

centrala delarna nedan är olika bidragande faktorer: Utbildningens, 

relativlöneutvecklingens, arbetsrättslagstiftningens och anställningskostnadernas påverkan 

på efterfrågesidan i form av sociala avgifter. Dessa faktorer i sin tur påverkar antingen 

efterfråge –eller utbudssidan och i vissa fall båda två som får effekter på variationer i 

ungdomsarbetslösheten som kommer att förklaras mer i andra delen av analysavsnittet. 

 

Vi är medvetna om att de faktorer vi presenterar nedan inte bara är bidragande faktorer till 

ungdomsarbetslösheten överlag. De är också bidragande orsaker till vad som kan ligga bakom 

matchningsineffektiviteterna i sig. Exempelvis är svårigheter för företagen att identifiera 

lämplig arbetskraft som konstateras i Svenskt näringslivs rapport att de arbetssökande inte 

svarar mot företagens krav på kompetens och därmed är utbildningsaspekten den bidragande 

faktorn till själva matchningsineffektiviteten.  

 
6.1 Faktor 1 - Utbildning 

En av de primära orsakerna i litteraturen till arbetslösheten bland ungdomar mellan 18-24 år 

är utbildningsaspekten. En central punkt i det empiriska underlag som presenteras av 

författarna är för det första att ungdomars val av utbildning är avgörande för hur de kommer 

att klara sig på arbetsmarknaden. Ungdomar med ingen eller kortare högskoleutbildning 

klarar sig sämre än ungdomar med en längre högskoleutbildning. Beträffande val av 

utbildning bland ungdomar har även samma studie gjorts av SCB mellan åren 1986-1997. 

Den påvisar att ungdomar med arbetarbakgrund tenderar att inte söka sig till högre utbildning 

medan ungdomar vars föräldrar har en akademisk bakgrund söker sig till högre utbildningar.19 

Annan litteratur hävdar liknande, där man ser att ungdomar med föräldrar som har en låg 

utbildning inte heller ger sina barn incitament till att fortstätta sina studier. Detta leder till att 

de som hoppar av sina studier om det inte finns en bakomliggande uppmuntran från t.ex. 

föräldrar eller vänner.20 Detta kan även vara gångbart på valet av att påbörja gymnasiestudier 

eller inte. Beslutet för ungdomar som precis har slutat grundskolan och påbörja 

gymnasiestudier kan ses utifrån humankapitalteorin. Beslutet baseras på de framtida högre 

                                                 
19 Edin, Per-Anders, Forslund, Andreas och Holmlund Bertil ”The Swedish Youth Labour Market in Boom and Depression” – ”Youth 
Employment and Joblessness in Advanced Countries (ed) Blanchflower G. David 
20 Radetzki, Marian: Klarspråk om arbetslöshet, 1996 
AMS: Arbetsmarknad & Arbetsliv, nr 2/1998 
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inkomstmöjligheter som blir en avkastning från att investera i en gymnasieutbildning. Detta 

gör individen mer attraktiv på efterfrågesidan.21 Vår tolkning på hur det påverkar 

ungdomsarbetslösheten tas upp i vårt analysavsnitt.  

I regeringens tiopunktsprogram i kamp mot att motverka ungdomsarbetslösheten bland 

ungdomar i åldrarna 20-25 så har en av punkterna som målsättning att ge en mer 

arbetslivsorienterad utbildning redan på gymnasiet. Lärlingsutbildningar på gymnasium skall 

även ge högskolebehörighet. Regeringen skall tillsätta en yrkesutbildningsdelegation som 

skall förbättra kvalitén på dessa gymnasieutbildningar.22 

 

6.2 Faktor 2 - Relativlöneutveckling 

En annan aspekt att påpeka är löneutvecklingen. Relativlöneutvecklingen bland ungdomar har 

ökat nämnvärt under 1970–1980 talet för att sedan sjunka något i början av 90-talet i 

synnerhet bland arbetare 20-24. Från och med början av 1993 och fram till idag har 

ungdomars nominella löner legat på en stabil nivå relativt de vuxnas. Enligt data från SCB så 

har lönerna för arbetare i åldrarna 20-24 från och med år 1993 fram till idag legat på ca 90 % 

av åldersgruppens (25-44) löner. Tjänstemän i åldrarna 20-24 har i genomsnitt legat på 70 % 

av den andra åldersgruppens (25-44) löner från och med 1993 och framåt (se diagram 4.3 i 

dataavsnittet).  Dock finns det inget empiriskt underlag på att denna variabel starkt kan 

förklara ungdomsarbetslöshet till skillnad från exempelvis utbildning.23 Den ringa 

arbetserfarenheten i gruppen 20-24 kan också vara en bidragande orsak till 

ungdomsarbetslöshet. 

 

6.3 Faktor 3 - Arbetsrättslagstiftning 

Införandet av Lagen om anställningsskydd 1974  innebar bl.a. att turordningsprincipen ”sist-

in-först-ut”, uppsägningsorsakerna måste vara ”sakligt grundade” samt att vissa kriterier 

måste vara uppfyllda för tidsbegränsat arbete. Vissa studier visade att företagen tog 5-10 % 

längre tid på sig att anställa än perioder innan lagen trädde i kraft. 24 Dock kunde man inte 

säkerställa några starka effekter på sysselsättningen bland ungdomar. Däremot kunde man 

påvisa ett minskat arbetslöshetsinflöde då uppsägningar på arbetsgivarens initiativ minskade. 

Dvs. en påverkan på arbetsmarknadens efterfrågesida. I en enkätstudie rörande svenska 

                                                 
21 Björklund, Edin, Holmlund, Wadensjö:  ”Arbetsmarknaden” 2:a rev. Upplagan SMS Förlag (2000) 
22 “Tio åtgärder för att minska ungas arbetslöshet” – Artikel “Göteborgs-posten” 2005-05-13 
23 Edin, Per-Anders, Forslund, Andreas och Holmlund Bertil ”The Swedish Youth Labour Market in Boom and Depression” – ”Youth 
Employment and Joblessness in Advanced Countries (ed) Blanchflower G. David 
24 SOU 1997:40 ”Unga och arbete” 
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personalchefers och lönehandläggares uppfattning om LAS, så visar denna att en klar 

majoritet att lagen leder till att företaget gör mer noggranna prövningar av de arbetssökandes 

egenskaper än om inte lagen hade funnits. Det finns empiriska undersökningar som tyder på 

att arbetsrättslagstiftningen har en viss påverkan på sysselsättningen. Dock går meningarna i 

debatten och forskningen inom ämnet isär om det verkligen går att påvisa påtagliga effekter 

på sysselsättningen över konjunkturcykeln p.g.a. arbetsrättslagstiftningen.25 Studiernas 

viktigaste slutsatser som vi vill uppmärksamma är dock följande: Länder som inte har lika 

omfattande anställningsskydd uppvisar större variationer i arbetslöshet och sysselsättning 

över konjunkturcyklerna. Analogt, så visar de länder som har omfattande anställningsskydd 

genom lagstiftning, en mindre variation i sysselsättning och arbetslöshet över 

konjunkturcyklerna. För det andra så kan högre uppsägningskostnader leda till en högre 

genomsnittlig sysselsättningsgrad vid en annalkande konjunkturnedgång. Höga 

anställningskostnader kan också leda till en lägre genomsnittlig sysselsättning vid en 

kommande högkonjunktur. Det bör dock påpekas att det i studien görs en jämförelse över tio 

olika länder under tidsperioden 1960-1987 och där sambanden mellan lagstiftning och 

sysselsättning varierar starkt mellan olika tidsperioder. Det finns även andra studier som tyder 

på liknande resultat. Därför kan man säga att det inte finns något starkt och entydigt empiriskt 

material som svarar på frågan huruvida arbetsrättslagstiftningen anmärkningsvärt påverkar 

sysselsättningen.26  

SAF27 hävdade 1997 att den stela arbetsrätten ger inlåsningseffekter. De som har arbete 

stannar där, medan de som är arbetslösa har svårt att komma in. De rådande institutionella 

förhållandena innebär att det är dyrt för företagen att säga upp felrekryterade och detta 

motverkar i sin tur anställning av relativt oerfarna och oprövade ungdomar. Det krävs mer 

flexibla anställningsformer som t.ex. tidsbegränsade anställningar. SAF hänvisade till tidigare 

forskning som pekade på att mer flexibla anställningsförhållanden resulterar i en högre 

sysselsättningsgrad i samband med en konjunkturuppgång. Orsaken till detta är de dynamiska 

omvärldsförhållandena som möter företagen och medför en hög anpassningsförmåga. Framför 

allt hos de företagen med kundanpassade produkter och snabb service. LO hävdar motsatsen 

och pekar på studier som inte visar samband med en hög grad av anställningsskydd och en 

hög arbetslöshet.28 I regeringspropositionen 1996/1997:16 ”En arbetsrätt med ökad tillväxt” 

med ambitionen att bl.a. ändra Lagen om anställningsskydd (1982:80). – Ny möjlighet till 

                                                 
25 Björklund, Edin, Holmlund, Wadensjö. ”Arbetsmarknaden” 2:a rev. Upplagan SMS Förlag (2000) 
26 SOU 1997:40 ”Unga och arbete” 
27 ”SAF” – Sveriges arbetsgivarförening, som tillsammans med Sveriges industriförbund bildade ”Svenskt Näringsliv” 2001.  
28 Ibid. 
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tidsbegränsad anställning som bl.a. innebär att t.ex. ett företag som tidigare inte har haft några 

anställda kan sluta avtal med den anställde på en visstidsanställning på högst 18 månader 

(1996:1424 trädde i kraft 1 jan 1997). Syftet är att underlätta nyanställningar vid en 

uppgående konjunktur. Paragraf 5a infördes enligt lagen (1996:1424) som säger att ”En 

arbetsgivare får vid en och samma tidpunkt ha högst fem arbetstagare anställda med 

överenskommen visstidsanställning.”29 – Möjligheten att göra avvikelser från LAS 

turordningsregler och utvidga lokala kollektivavtal. – Uppsägningstiden sätts i relation till 

anställningstidens längd och inte arbetstagarens ålder. För att skydda t.ex. att ungdomar blir 

förbisedda av arbetsgivaren. Denna har inte gått igenom utan §22 säger att om två anställda 

med olika åldrar har anställts under samma tid så har den äldre personen företrädesrätt i 

turordningsreglerna.30  – Tiden för företrädesrätt till återanställning för en uppsagd förkortas 

från tolv till nio månader (trädde i kraft med lag 1996:1424).  Detta för att motverka att 

arbetsgivare avvaktar för länge med nyanställningar. Regeringen anser att denna process bör 

påskyndas för att motverka eftersläpningar i arbetslösheten under konjunkturcyklerna.31   

 

6.4 Faktor 4 - Anställningskostnader  

Anställningskostnader definierar vi som de kostnader som kommer utöver lön till den 

anställde i form av sociala avgifter. Dessa är: sjukförsäkringsavgifter, 

föräldraförsäkringsavgifter, ålderspensionsavgifter, efterlevandepensionsavgifter, 

arbetsmarknadsavgifter och arbetsskadeavgifter. Utöver det skall även en allmän löneavgift 

erläggas enligt lag.32 Den diskussion som följer är om de lagstiftningar om de sociala 

avgifternas finansiering från arbetsgivarens sida påverkar efterfrågesidan på arbetsmarknaden 

genom att det medför förändrade anställningskostnader. Vi har valt att belysa denna aspekt 

hur det påverkar enmansföretag.   

 

6.4.1 Sociala avgifter för enmansföretag 

Den nuvarande regeringen anser att arbetsgivaravgifterna drabbar inte bara mindre företag 

utan i synnerhet enmansföretag som blir omotiverade att anställa och utöka till en till. Detta 

påvisas av en undersökning av Nutek och Almi Företagspartner AB som gjordes på uppdrag 

av den nuvarande regeringen. Resultaten visade att endast tre procent av de tillfrågade hade 

                                                 
29 Citat från Lag (1982:80) Lagen om anställningsskydd https://www2.infotorg.se/rb (kräver inloggningsuppgifter)  
30 Lag (1982:80) Lagen om anställningsskydd https://www2.infotorg.se/rb 
31 Regeringens proposition 1996/97:16 ”En arbetsrätt för ökad tillväxt” http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/80/4f210146.pdf  
2006-05-19  
32 Enligt ”Lag om allmän löneavgift” (1994:1920) som stipulerar att arbetsgivare och enskilda näringsidkare måste erlägga en avgift på 4,4  
% per år som beräknas på underlagen av de totala sociala avgifterna.   
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tidigare haft en anställd. Den visade även att de företag som redan har haft en anställd är mer 

benägen att anställa. Alltså om man anställer en person och därmed kommer över tröskeln, 

så är man mer benägen att anställa igen.33 I propositionen 2005/06:164 ”Löneskatter för 

enmansföretag”, motiverar regeringen en lönekostnadssänkning med att det ger 

enmansföretaget ett större incitament till att anställa en extra person. ”En nedsättning av 

löneskatterna för enmansföretag när de anställer en person ökar incitamenten hos dessa 

företag att anställa. Nya arbetstillfällen i dessa företag kan leda till minskad arbetslöshet 

och ökad sysselsättning.”34 Denna lag trädde i kraft den 1 juni 2006. Ändringar i lagen 

innebär att ett enmansföretag endast betalar ålderspensionsavgift på lönen som inte får 

överstiga mer än 25000 kr i månaden och under högst tolvmånader.35  

Regeringen försöker med deras nya tiopunktsprogram för att få bukt med 

ungdomsarbetslösheten att uppmana unga att starta företag. Detta skall ske genom ett 

treårigt nationellt gymnasieprogram för att främja entreprenörskap och att få fler att 

intressera sig för företag.36 Vår egen reflektion är att en kombination med sänkta 

anställningskostnader enligt propositionen i kombination med tiopunktsprogrammet är 

att det kan få en betydande effekt på sysselsättningen bland ungdomar. Ungdomar med 

nya affärsidéer har borde få bättre föresättningar i och med att de får lättare att anställa 

till sitt egna företag. 

 
7. Analysavsnitt 
Vi kommer nedan att först tolka resultaten från regressionsmodellen och därefter försöka att 

sätta en ekonomisk mening till den utifrån vår frågeställning. Vidare kommer vi att fördjupa 

tolkningen på ungdomsarbetslöshetens utveckling genom att använda de bidragande faktorer 

som vi presenterade i avsnittet ovan.  

 
7.1 Analys av regressionsresultaten 

Tabell 1 och 2 studerar perioden 1999-2005 medan Tabell 3 och 4 studerar perioden 2001-

2005.  

 

                                                 
33 ”Den första anställningen – Hinder och möjligheter för soloföretag att anställa en första person” Nutek och Almi företagspartners rapport 
R 2005:01 
34 Citat från proposition 2005/06:164 ”Löneskatter för enmansföretag” 
35 2005/06:164 ”Löneskatter för enmansföretag” 
36 ”Tio åtgärder för att minska ungas arbetslöshet”: Artikel Göteborgs-Posten 2005-05-13. Finnes även på 
http://www.regeringen.se/sb/d/5193/a/44386 
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I tabellerna ovan kan man konstatera allmänt att konstanten k säger oss hur nära origo kurvan 

kommer att befinna sig i utgångsläget. Vi kan även säga något allmänt om koefficienterna β1 

och β2. Dessa kommer att i alla våra regressionstabeller att påvisa negativa värden då dessa 

kommer att ha en negativ effekt på arbetslösheten (positiv effekt i vårt fall då vi vill mäta 

effekten av vakansernas påverkan på arbetslösheten). Dessa koefficienter kommer även att 

anta formen som elasticiteter. Teorin sa oss att om vakanser ökar med 5 % kommer 

arbetslösheten sjunka med 5 %, om det är god matchning på arbetsmarknaden.37 Detta kan vi 

påvisa men ej med samma magnitud. I tabell 3 kan vi se att om vi håller de andra variablerna 

konstanta så kommer en enprocentig ökning av att vakanserna minska ungdomsarbetslösheten 

med -0,16 %38 vilket vi kan se på estimatet β1. β3 är för vår dummy som antar värde 0 för 

perioderna 1992-1998 (tabell 1 och 2) och 1992-2000 (tabell 3 och 4) samt värde 1 för 

perioderna 1999-2005 (tabell 1 och 2) och 2001-2005 (tabell 3 och 4).  

 

Fortsätter vi med tabell 1 ser vi att estimatet β1 är statistiskt signifikant då det ligger utanför 

det kritiska t-värdet (runt 2). β2 däremot säger oss att fördröjningsprocessen på 

arbetsmarknaden dvs. tiden det tar mellan vakansens utannonsering och till dess att den blir 

upptäckt av den arbetssökande, inte har någon signifikant påverkan. Vi tolkar det som att de 

vakanser som utannonseras i period t (dvs. under ett kvartal) utallokeras relativt omgående så 

att en dominerande del av dessa redan är allokerade till arbetssökande ungdomar så att nästa 

period inte innehåller lika många vakanser. Tittar vi på båda estimaten samtidigt kan vi se att 

denna tolkning stämmer. β1 har ett högre värde än β2 vilket i ekonomisk tolkning innebär att 

vakanser och arbetslösa matchar varandra bättre i period t (dvs. första kvartalet medräknat). 

Dummyvariabeln i β3 är i detta fall positivt för ungdomsarbetslösheten, vilket innebär att 

dummyn som antar värde 1 för period 1999-2005 uppvisar en 5,6 % skift utåt från origo av 

Bevridgekurvan än perioden 1992-1998. T-värdet på 1,211 är icke-signifikant vilket gör att vi 

ej kan förkasta nollhypotesen att den senare perioden medför en sämre matchning än den 

tidigare. Tittar vi på p-värdet som i detta fall är högt (23,2 %) innebär det att vi återigen 

styrker att vi ej kan förkasta nollhypotesen då detta inte uppvisar ett värde på under 5 %.  

 

Om vi däremot tittar i tabell 2 så ser vi för det första att β1 sänker arbetslösheten bland den 

vuxna arbetslösheten med 1,4 %. Dock kan vi se att β2 sänker den vuxna arbetslösheten med 

                                                 
37 Björklund, Edin, Holmlund, Wadensjö. ”Arbetsmarknaden” 2:a rev. Upplagan SMS Förlag (2000) 
38 Tolkning utifrån att vi tolkar som elasticiteter (dU/U)= -0,16*(dV/V) = -0,16 * 0,01= -0,0016 =0,16 %. Dvs. en enprocentig förändring i 
vakansgraden minskar ungdomsarbetslösheten med 0,16%. 
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2,7 %. Att β2 är högre än β1 indikerar på att fördröjningen har en större påverkan och att det 

tar tid för vakanserna att bli upptäckta av den vuxna gruppen. Båda är dock icke signifikanta, 

vilket uppvisar en god matchning. Däremot kan vi säga mer om β3. Detta estimat uppvisar att 

det har skett en effektivare matchningsprocess mellan perioderna i den vuxna öppna 

arbetslösheten. Vi har en 4,1 % bättre matchningseffektivitet på arbetsmarknaden. Detta är ett 

signifikant resultat, som har mera naturliga förklaringar. För de första är denna grupp större 

till antalet vilket gör att den suger upp vakanserna till större utsträckning. Dessutom har denna 

grupp högre utbildning och arbetslivserfarenhet vilket gör de mer attraktiva för 

efterfrågesidan. Men de senaste tre åren har också uppvisat en konjunkturuppgång där de 

ökade anställningarna troligtvis är mer påtagliga i den vuxna gruppen relativt ungdomarna. 

Ser vi dock tillbaka till våra båda vakanskoefficienters t-värde, så ger de indikationer på en 

matchningsineffektivitet över hela perioden 1992-2005, dvs. en relativ förbättring i period 

1999-2005. Detta kan vi även statistiskt säkerställa.  

 

I tabell 3 som undersöker ungdomar i perioden 2001-2005 kan vi se om vi tittar på estimatet 

β1 att vi har en positiv effekt av vakanserna på ungdomsarbetslösheten med 0,139 % vid en 

enprocentig andelsökning om vi håller de andra variablerna konstanta. Detta är även statistiskt 

signifikant. β2 däremot uppvisar ett icke signifikant värde vilket innebär att det inte finns 

något samband mellan de fördröjda vakanserna och ungdomsarbetslösheten. Detta kan 

innebära att desto längre en vakans ligger kvar desto svårare är det att tillsätta den. β3 

uppvisar en sämre matchningsprocess då estimatet intar ett positivt värde. Värdet indikerar på 

att Beveridgekurvan skiftar ut från origo för den senare perioden. Detta innebär en större 

matchningsineffektivitet. Resultatet är statistiskt signifikant, vilket innebär att resultatet i β3 

ger ett skift i Beveridgekurvan.  

 

Tabell 4 som undersöker den vuxna gruppen under samma period. I denna tabell har vi som 

tidigare nämnts, negativa värden i vakanskoefficienterna. Dessa värden antar icke signifikanta 

resultat vilket gör att vi kan statistiskt säkerställa, att det råder matchningsineffektivitet 

mellan vakanser och arbetslösa. Men vi kan dock se ett negativt värde i estimatet i β3 (2,6 %), 

vilket borde indikera en förbättrad matchning mellan vakanser och de arbetslösa vuxna. Detta 

resultat uppvisar däremot signifikanta resultat och vi kan egentligen inte påvisa någon 

matchningseffektivitet.  
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7.2 Analys med de bidragande faktorerna 

 

7.2.1 Utbildningens påverkan 

Som vi redan redogjort för ovan så påverkar individens utbildningsbeslut hur väl man 

kommer att klara sig på arbetsmarknaden. Det vi kan utläsa är att från och med 1994 har vi en 

neråtgående utveckling i gruppen arbetslösa med enbart förgymnasial utbildning. Men 

eftersom vi inte ser en lika stark uppgång i den kategorin som har arbete och därmed kan 

påvisa att de arbetslösa med förgymnasial utbildning väljer att ta arbete, så kan vi konstatera 

att de istället väljer att vidareutbilda sig eller kanske påbörjar arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder. Nästa anmärkningsvärda period startar i början av 1999 där vi ser en neråtgående 

utveckling bland ungdomar med förgymnasial utbildning. Dessa verkar i kontrast med 

föregående neråtgående utveckling istället sugas upp av anställningar då vi kan se en 

uppåtgående trend i den kategorin (som har arbete med förgymnasial utbildning). Däremot ser 

vi i början av 2001 en kraftig nedgång av dem som har arbete med förgymnasial utbildning 

parallellt med en uppåtgående utveckling med den gruppen som är arbetslösa med 

förgymnasial utbildning. Efter 2003 kan vi skönja en neråtgående trend i båda kategorierna, 

dom som har arbete med förgymnasial utbildning och de arbetslösa. Det innebär att det verkar 

som att fler utbildar sig i båda grupperna som enbart har förgymnasial utbildning och baserar 

detta beslutet på en framtida förbättring av deras position i arbetslivet. Med detta som 

underlag kan man tänka sig att företagen i framtiden kommer att ställa ökade krav på 

kunskaper och utbildning.  

 

Det kan vid första anblicken förefalla motsägelsefullt att de arbetslösa med gymnasial 

utbildning ökade kraftigare än de med arbete. Detta kan dock bero på att eftersom de 

arbetslösa innehåller ungdomar som även utbildar sig vidare, kan det vara rimligt att anta att 

det är fler med gymnasial utbildning som utbildar sig vidare än de med enbart förgymnasial. 

Därför blir de arbetslösa enligt vår definition i det här fallet. Vi kan dock inte säga så mycket 

om diagrammet då de arbetslösa med gymnasial utbildning inte korrelerar med de med arbete. 

7.2.2 Relativlönens påverkan 

I diagrammet 4.3 kan vi se att relativlönerna för både tjänstemän och arbetare i åldrarna 20-24 

år har legat på en någorlunda stabilnivå i förhållande till de vuxnas. Vi har emellertid under 

hela perioden sett en fluktuerande ungdomsarbetslöshet och det är svårt att påvisa denna 

variation med hjälp av relativlönens utveckling. Lönernas stelhet tolkar vi som de starka 

fackförbundens påverkan.  
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7.2.3 Arbetsrättslagstiftningens påverkan 

Studier om lagstiftningarnas påverkan på sysselsättningen visar bl.a. att de länder som 

omfattas av höga anställningskostnader har en trögrörlig utveckling på sysselsättningen vid en 

annalkande konjunkturuppgång. Det mest uppenbara exemplet enligt oss är det senaste årets 

trögrörliga sysselsättning som i hög grad innefattar ungdomar. Att arbetslösheten inte rör sig 

nedåt trots senaste tidens konjunkturuppgång är ett allmänt känt problem. Detta trots tidigare 

identifierade indikatorer på konjunkturuppgång efter 2001 års avmattning i ekonomin. 

Sverige har relativt omfattande anställningskostnader, jämfört med andra länder vilket kan 

hjälpa till att förklara den senaste tidens ökade ungdomsarbetslöshet. Efter finanskrisen 1992 

uppvisar enligt våra siffror (se diagram 4.1) en relativ envishet, som kan förklaras med att 

företagen inte är särskilt benägna att anställa p.g.a. av inflexibiliteten i anställningen i 

samband med en dyster prognostisering av framtiden. Efter lagstiftningarna som träddes i 

kraft fr.o.m. jan 1997 medförde, enligt vår tolkning, mer flexibla anställningsformer som: 1. 

Möjligheten att tillsvidareanställa på högst 18 månader om man tidigare inte har haft anställda 

2. Att man kunde ha upp till fem anställda under en tillsvidareanställning på högst 18 månader 

(vilket är fler än tidigare). 3. Den gav möjligheten att skriva lokala avtal och göra undantag 

från LAS. Diagrammet 4.1 visar en kraftigare nedgång i den vuxna arbetslösheten än i 

ungdomsarbetslösheten efter 1997. Ur detta perspektiv så kan denna lag ha påverkat 

sysselsättningsgraden men dock inte ungdomar i samma utsträckning. Vi ser alltså en 

undanträngningseffekt här. Detta kan vi anta bero på att företagen väljer att dra större fördel 

av de mer flexibla anställningsformerna och anställer vuxen, mer erfaren arbetskraft. 

 

7.2.4 Sociala avgifters påverkan 

Sociala avgifters påverkan kan också med en stor sannolikhet hjälpa till att förklara 

eftersläpningarna i sysselsättningen över konjunkturcyklerna om man ser till enmansföretag. 

Men här finns inte de starka empiriska underlag, mer än Nuteks rapport som man skulle vara 

intressanta sträva. Slutsatser i detta fall dras med fördel efter den nya lagens testperiod. Vi är 

inte främmande för att det kan finnas andra företag i större storlekar vars efterfrågan i form av 

anställningsbeslut kan påverkas av sociala avgifter men dessa har vi inte studerat av 

avgränsnings – och utrymmesskäl. 

 

8. Slutsatser 
Matchningsineffektiviteter verkar vara ett mer framträdande inslag på arbetsmarknaden för 

ungdomar i perioden 2001-2005 jämfört med perioden 1992-1998. Perioden 2001-2005 visar 
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en försämring i matchningen på arbetsmarknaden med 13 %. Enligt våra observationer kan vi 

alltså den senare periodens ökade mismatch hjälpa till att förklara den senaste tidens 

ungdomsarbetslöshet. Vad det gäller den vuxna arbetslösheten under samma 

jämförelseperioder så har matchningen förbättrats med 4,1  %. Matchningen är dock inte 

teoretiskt optimala och kan förbättras. Vakanserna sänker inte den vuxna arbetslösheten 

proportionerligt.  Dock kan vi se att de fördröjda vakanserna påverkar vuxna arbetslösheten 

mer och att det därmed dröjer för den vuxna gruppen att upptäcka vakanserna till en viss mån. 

 

Vi måste dock vara försiktiga med att dra några överförbara slutsatser utifrån våra 

regressionsresultat då vi inte anser att den speglar verkliga förhållanden. Detta motiverar vi i 

de brister i data som vi tog upp i avsnittet ”Dataproblem”. Vi tror mer på att de bidragande 

faktorerna samt andra faktorer påverkar både ungdomsarbetslösheten totalt sett och delvis 

matchningsineffektiviteterna i sig. Det är istället dessa som är relevanta för om en arbetslös 

ungdom/vuxen tillsätts på en arbetsplats. 

  

Utifrån vår analys av relativlönernas utveckling mellan åldersgrupperna under våra valda 

perioder, så drar vi slutsatsen att de inte har påverkat ungdomsarbetslösheten nämnvärt. 

Lönerna har legat på en stabil nivå de senaste tjugo åren, med hjälp av starka fackförbund.  

 

Utbildning påverkar i den mån att gymnasiekompetens påverkar individens framtidsutsikter 

på arbetsmarknaden positivt. På den senaste tiden har det påvisats en nedgång i både individer 

som har arbete med gymnasiekompetens och de som inte har. Ur detta drar vi slutsatsen att 

individer allt mer beslutar sig för att skaffa sig gymnasiekompetens och ser det som 

investeringsbeslut för en förbättrad ställning på arbetsmarknaden. Ökade krav på 

gymnasiekompetens inom den privata sektorn kan vara en stark bidragande faktor till den 

senaste tidens ungdomsarbetslöshet. Men vi drar även slutsatsen utifrån ett antagande att de 

kan ligga bakom matchningsineffektiviteterna i sig.  

 

Lagstiftningens påverkan på nedgången i den vuxna sysselsättningen verkar enligt våra data 

vara framträdande under året 1997 och förändringarna i LAS. Dock sker den senare bland 

ungdomar. Vi drar utifrån detta slutsatsen att lagstiftningen verkar ha en större påverkan på 

vuxna än på ungdomar därför att företagen väljer vuxna mer erfarna i första hand. 

Eftersläpningarna i den senaste tidens sysselsättning kan möjligtvis också förklaras med hjälp 
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av lagstiftningarnas påverkan genom att de kan förklara trögrörligheten i anställningarna i 

annalkande konjunkturuppgång som också tidigare studier visar.  

De sociala avgifternas påverkan kan också hjälpa till att förklara eftersläpningen under 

konjunkturcyklerna. Då vi emellertid har valt ur att analysera lagstiftningens påverkan på 

enmansföretag som kommer ur en väldigt ny proposition, så är det ännu för tidigt att dra 

några slutsatser ur den aspekten.  
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