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Sammanfattning: 
 
Sverige har under många år kämpat med en hög ungdomsarbetslöshet. Att ungdomar inte 

kommer in på arbetsmarknaden är även ett hett diskussionsämne bland experter och politiker 

vilket ofta leder till att olika lösningsförslag kommer fram. Regeringen valde år 2006 att 

försöka göra någonting åt ungdomsarbetslösheten genom att sänka arbetsgivaravgiften på 

anställda upp till 25 år. Men många experter och undersökningar visar på att effekterna 

uteblivit. 

Denna uppsats kommer försöka reda ut om regeringens subventioner gett någon 

sysselsättningseffekt på ungdomar genom att nya jobb skapats eller att arbetskraft bytt plats. 

Jag kommer att använda två regressionsmodeller med en beroende ”difference in difference”-

variabel där sysselsättningsförändringen hos ungdomar jämförs med 

sysselsättningsförändringen hos den efterföljande åldersgruppen. 

 

Resultatet visar på att subventionerna inte gett någon positiv effekt på ungdomarnas 

procentuella sysselsättningsförändring i förhållande till den efterföljande åldersgruppen.  
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Abstract: 
Sweden has for years been struggling with high youth unemployment. The problem is also a 

hot topic of discussion among experts and politicians, often leading to different proposals to 

solve the problem. The government chose in 2006 to do something about youth 

unemployment by lowering payroll taxes for employees up to 25 years. But many experts and 

studies show that the effects failed to materialize. 

This study will try to find out if the government subsidies have given any effect on the youth 

unenployment either by new jobs created or by movement in the labor force. I will use a 

regression model with an dependent, "difference in difference" variable where the change in 

the number of employed young people are compared to the change in the number of employed 

in the subsequent age group. 

 

The results show that subsidies are not given any positive effect on the youth employment rate 

in relation to the subsequent age group. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Den stigande ungdomsarbetslösheten har länge varit ett problem för ”välfärdslandet” Sverige. Enligt t.ex. 

DN så har Sverige än idag högst ungdomsarbetslöshet i Norden (DN, 2010). Regeringen vill såklart reda ut 

detta problem och på något vis skapa fler arbetstillfällen åt ungdomarna, åldern 18-25, därför har 

regeringen tagit fram två propositioner som ska göra ungdomar mer attraktiva hos arbetsgivare. Den första 

propositionen kom 2006 och heter, 2006/07:84 ”Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 

men inte 25 år, och innebär i enkla drag att man sänkte skatten för arbetskraft under 25 år med ca 25%.  

Eftersom effekterna av den första subventionen inte ansågs tillräckliga tog regeringen fram ytterligare 

skattelättnader genom proposition 2008/09:7 ”Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga”. Genom 

denna lagändring hoppades regeringen på att den effekt som man hoppades på genom första lagändringen 

skulle bli verklighet. Totalt sänkte regeringen genom dessa lagändringar arbetsgivaravgiften för ungdomar 

mellan 18-25 år med 50 %, från drygt 30 % till ca 15 %.  

Många rapporter visar på att dessa åtgärder inte har åstadkommit den önskade effekten. Ekonomifakta 

skriver bland annat att ungdomsarbetslösheten i Sverige steg markant under finanskrisen 2009 och att 

Sverige i jämförelse med de andra länderna inom EU-27 har klart högre ungdomsarbetslöshet 

(Ekonomifakta, 2012). Detta är såklart inte önskvärt för ett välfärdsland som anses vara bland de länder 

som har högst levnadsstandard. 

Eftersom en ökad arbetslöshet leder till högre kostnader för staten samtidigt som dess intäkter minskar blir 

resultatet att den minskade arbetsstyrkan måste betala för de ökade kostnaderna. Oftast sker detta genom 

högre beskattning. Denna kombination är inte bra för ekonomin eftersom ökade skatter leder till minskad 

konsumtion och minskad konsumtion till minskad efterfråga på arbetskraft osv. Därav bör man sträva efter 

att hålla den naturliga arbetslöshetsnivån som är den nivå som krävs för att hålla inflation och tillväxt 

konstant över en längre tid. 

Ifall denna politiska makroåtgärd inte har haft önskad effekt innebär det att de som tjänar på denna åtgärd 

är de befintliga företag som har fått skattereduktioner på den befintliga arbetskraften. Eftersom det leder till 

en minskad inkomst för staten som måste tas igen genom andra inkomstkällor, andra skatter eller avgifter.   
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Tanken från regeringens sida var att besparingar från minskad arbetslöshet samt intäkter från fler som 

jobbar skulle göra att man trots minskad arbetsgivaravgift skulle få ökade intäkter.  

Om subventionerna givit önskade effekter, alltså att det blivit fler arbetstillfällen, har inte intäkterna till 

staten minskat, eftersom fler får jobb minskar kostnaderna för A-kassa samtidigt som fler betalar in 

arbetsgivaravgiften. Alltså kan en minskad arbetsgivaravgift leda till en positiv effekt för alla medborgarna, 

dock krävs det att effekterna är tillräckligt stora. 

Uppsatsen blir intressant eftersom den till skillnad från tidigare studier som redovisas i denna uppsats tar 

med ett längre tidsperspektiv och därmed de båda nedsättningarnas inträde på arbetsmarknaden. Min 

förhoppning är att detta ska leda till att ett mer sanningsenligt resultat kan presenteras eftersom den databas 

som ligger till grund för undersökningen är från ett så pass stort tidsintervall.  

1.2 Problemformulering 

Har regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar givit någon effekt på 

ungdomsarbetslösheten i landet? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om den sänkta arbetsgivaravgiften har ökat efterfrågan på 

ungdomsarbetskraft och därmed minskat ungdomsarbetslösheten. Jag kommer att försöka göra skillnad på 

ifall nya arbeten skapats eller om det skett förflyttningar inom befintliga arbetstillfällen. Jag kommer också 

försöka ta hänsyn till ekonomins konjunkturer.  
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2. Tidigare studier 

2.1 Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, har nedsättningen gett en positiv sysselsättningseffekt? 

I denna uppsats tar Eklöf och Sandmark (2009) upp frågan ifall något resultat kommit fram av regeringens 

2006/07:84 ”Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år” de använde data fram 

till 2008 för att få fram ett resultat.  Deras undersökning visade inte på något signifikant samband men de 

påpekar under ”Förslag på vidare forskning” att det vore en bra idé att göra om en liknande studie efter 

regeringens andra proposition 2008/09:7 ”Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga” där 

arbetsgivaravgiften sänkts ytterligare. Dessutom påpekas att den data som undersökningen bygger på kan 

vara hämtad för nära inpå införandet utav nedsättningarna, då denna uppsats undersökte data fram till 2008 

och den första nedsättningen började gälla första juli 2007.  

2.2 Är sänkta arbetsgivaravgifter ett effektivt sätt att öka sysselsättningen? 

Bennmarker m.fl. (2008) har i denna rapport för IFAU (institutet för arbetsmarknadspolitiska 

utvärderingar) utvärderat effekterna av den sänkta arbetsgivaravgiften (10 %) i Norrlands inland och en del 

av Svealands inland. Det resultat som framkommer är att det inte finns någon statistiskt säkerställd 

påverkan i jämförelse med närliggande områden. Däremot fann man en statistiskt säkerställd påverkan på 

lönen som steg. Man erfor även en positiv påverkan på antalet nystartade företag och att fler mindre företag 

överlevde, vilket gav en ökning av antalet jobb. Detta var endast svagt statistiskt säkerställt och gav således 

enbart ett fåtal jobb som kostade i snitt 800 tkr per jobb. Alltså fann Bennmarker m.fl. att en sänkt 

arbetsgivaravgift inte gav önskat resultat och att det inte var ett effektivt sätt att öka sysselsättningsgraden.  

2.3 Regeringens proposition 2006/07:84- Fler unga i arbete eller bortslängda miljarder? 

I denna uppsats utreder Aydin och Hivén (2008) via intervjuer med arbetsgivare inom detaljhandeln ifall 

deras vilja att anställa ungdomar förändrats i och med den nya lagen.  Det resultat som framkommer visar 

på att arbetsgivarnas inställning till nyanställning inte har förändrats då de värdesätter erfarenhet högre än 

en sänkt arbetsgivaravgift. På grund av att arbetsgivarna anser att kostnaden för en felrekrytering är alltför 

hög för att våga anställa en ung person utan erfarenhet. Detta leder enligt författarna till en obefintlig effekt 

och en dödviktskostnad, då fler inte anställs utan arbetsgivarna har endast sparat pengar och därmed ökat 

sina vinster. Pengarna går alltså från staten direkt till företagen. Dödviktskostnaden uppstår eftersom 

arbetsgivaren inte nyanställer fler utan behåller befintlig personalstyrka dock med en minskad kostnad för 

arbetskraften. Denna dödvikt kommer visas bättre i diagram under teoridelen. 
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3. Teori 

3.1 Allmän arbetsmarknads teori 
Inom nationalekonomi förenklar man arbetsmarknaden till en marknad där endast två parter finns, dessa är 

självklart arbetstagare och arbetsgivare (Ehrenberg, R.G & Smith, R.S, 2006, Sid 35). Priset för arbetskraft, 

lönen, bestäms utifrån utbud och efterfrågan där arbetsgivarna efterfrågar arbetskraft och arbetstagarna 

erbjuder arbetskraft.  Lönerna sätts utifrån jämvikten hur mycket som efterfrågas vid ett visst pris och hur 

mycket arbete som erbjuds vid ett givet pris. När olika omständigheter förändras, ändras förutsättningarna 

och jämvikten flyttas. Nedan kommer det att visas hur olika omständigheter påverkar och dess följder. 

Enligt de grundläggande arbetsmarknadsteorierna skulle en prisändring på arbetskraft leda till att företag 

förändrar sin storlek. Alltså då priset sjunker vill företagen anställa fler och bli större medan man vid en 

prishöjning vill minska och avskeda anställda. Detta är dock en förändring som är både kostsam och tar tid 

eftersom man inte kan anställa/avskeda hur som helst utan måste följa de lagar och regler som finns 

(Ehrenberg, R.G & Smith, R.S, 2006, sid 35 ff ). 

Om man utvecklar den grundläggande teorin så tillkommer olika faktorer som spelar roll för hur 

efterfrågan på arbetskraft förändras då priset på densamma stiger eller sjunker (Björklund, A m.fl. 2000, 

sid 97). I den grundläggande teorin ser man endast till kostnaderna som arbetstagarna står för direkt, alltså 

lön. I den vidareutvecklade teorin tar man med de kostnader som uppstår då företagen vill ändra storlek. En 

sådan kostnad kan faktiskt uppväga den möjliga förtjänsten och göra så att den grundläggande efterfrågan 

inte får något gensvar på marknaden. Exempel på sådana kostnader kan vara avgångsvederlag till personer 

som ska avskedas och omkostnader som uppstår vid nyrekrytering (Björklund, A m.fl, 2000, sid 13). Dessa 

faktorer spelar så klart stor roll då företagen funderar på att omstrukturera, nyanställa eller avskeda 

personal. Därför är det inte enbart själva lönekostnaden som påverkar hur mycket arbetstagarna kostar 

arbetsgivarna. 

3.2 Lönesättningskurvan och efterfrågekurvan  
Istället för att som i klassiska marknadsteorier där marknaden består av utbud och efterfrågan, finns i 

grundläggande arbetsmarknadsteori istället en lönesättningskurva, en efterfrågekurva och en aggregerad 

utbudskurva. Efterfrågekurvan representerar hur mycket arbetskraft arbetsgivarna är villiga att anställa vid 

olika lönenivåer medan lönesättningskurvan sätts i de flesta teorier utav fackorganisationer som förhandlar 

fram centrala löneavtal. Den aggregerade utbudskurvan representerar det totala arbetskraftsutbudet som 

finns tillgängligt på arbetsmarknaden. I en marknad där fullständig konkurrens råder sätts lönen där 
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efterfrågekurvan och den aggregerade utbudskurvan skär varandra och arbetslöshet existerar då inte 

eftersom alla som vill får jobb till rådande lönenivån. I figur 1 syns hur arbetsmarknaden skulle se ut i 

fullständig konkurrens där den aggregerade utbudskurvan för enkelhetens skull antas vara oberoende av 

lönenivån (Björklund, A m.fl. 2000, sid 273). Notera att den aggregerade utbudskurvan egentligen aldrig är 

oberoende av lönenivån men för att effekterna i diagrammen nedan ska synas så tydligt som möjligt 

kommer jag här anta att den är oberoende av lönenivån och den blir därmed helt vertikal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lönesättningskurvan behöver inte endast vara satt av fackorganisationers förhandlingar. Men dess positiva 

lutning blir alltid fallet oavsett vem som satt kurvan. Detta beror på att ju högre sysselsättning som råder 

desto högre blir arbetstagarnas löneanspråk, då man alltid ser till de alternativa förtjänstmöjligheterna som 

finns inom andra branscher och företag. Vid låg sysselsättning blir arbetstagarna oroliga för sina jobb och 

accepterar en lägre lön eftersom alternativen som finns är få och svåra att erhålla (Björklund, A m.fl. 2000, 

sid 274). I figur 2 syns en arbetsmarknad där det inte råder fullständig konkurrens och lönesättningskurvan 

har blivit satt av en fackorganisation. Skillnaden mellan punkt S1 och S* är det som är arbetslösheten, som 

synes är detta på grund av att lönenivån är satt över jämviktsnivån vilket minskar den aggregerade 

efterfrågan på arbetskraft. I figurerna benämns Lönesättningskurvan med LK, den aggregerade 

utbudskurvan med AUK och efterfrågan på arbetskraft med EAK. 

 

 

  

Aggregerad utbudskurva (AUK) 

Efterfrågan på arbetskraft (EAK) 

 
Sysselsättning 

reallön 

 S* 

R* 

Figur 1 
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Det finns även olika skatter som påverkar kurvornas positioner och lutningar. En skatt som t.ex. läggs på 

arbetsgivarna påverkar efterfrågekurvan i diagrammet, se figur 3, som skiftar inåt då arbetskraften blir 

dyrare för arbetsgivarna och efterfrågan minskar. Det leder till en ännu större arbetslöshet på 

arbetsmarknaden. Skillnaden uppstår eftersom lönekostnaden för arbetsgivarna höjs medan reallönen för 

arbetstagarna fortfarande ligger på samma nivå. I figur 3 syns den nya aggregerade efterfrågekurvan under 

den föregående, den skär lönekostnadskurvan på en lägre lönenivå vilket innebär att sysselsättningen 

sjunker då efterfrågan på arbetskraft minskat (Björklund, A m.fl. 2000, sid 277).  

Märk att reallön i figur två till fyra inte ändras för arbetstagarna utan att det endast är arbetsgivarnas 

lönekostnad som förändras när efterfrågekurvan flyttas. Att det i diagrammet ser ut som att även 

arbetstagarnas reallön ändras beror på att reallönen i diagrammet motsvarar både arbetsgivarnas 

lönekostnad och arbetarnas reallön.  

 

 

 

 

  

AUK 

EAK 

 
Sysselsättning 

reallön 

   S1       S* 

R* 

Figur 2 

Lönesättnings
kurva (LK) 

R 1   
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När då regeringen beslutar att sänka arbetsuppgiften för ungdomar påverkar de kostnaden för arbetsgivarna 

åt det motsatta hållet. Genom att sänka den skatt som drabbar arbetsgivaren ökar efterfrågan på arbetskraft 

då lönekostnaden/priset på arbetskraften sjunker vilket leder till att efterfrågekurvan skiftar utåt höger då 

arbetsgivarna börjar efterfråga fler arbetare. Eftersom reallönen för arbetstagarna fortfarande är densamma 

förändras inte lönesättningskurvan och följden blir då en sysselsättningseffekt där arbetslösheten minskar, 

se figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUK 
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Sysselsättning 

reallön 

 S* 

R* 

Figur 3 

LK 

Arbetslöshet/dödvikt  

EAK 2 

R2 

S2 

Figur 2 

AUK 

EAK 2 

 
Sysselsättning 

reallön 

Figur 4 

LK 

Arbetslöshet/dödvikt  

EAK 1 
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S1 
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S2 
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3.3 Marginalproduktteorin 
Att arbetsgivare antas öka sin efterfrågan på arbetskraft då priset på densamme sjunker bygger på 

marginalproduktteorin. Där antas det att arbetsgivare anställer fram till en punkt där de inte längre tjänar 

någonting på den sist anställde och att det finns en avtagande marginalprodukt (Ehrenberg, R.G & Smith, 

R.S, 2006, sid 61). Att marginalprodukten antas vara avtagande innebär att ju fler företaget anställer desto 

mindre blir den sist anställdes marginalprodukt. Företaget kommer då att anställa fram till att den sist 

anställdes prestation ser ut som formeln nedan:  

 

!"#$%&"'(#)!"#$%&  !"#  !"#$%#"&%$  !"  !"#  !"!#  !"#$ä!!"# = !"#$%&'(%  !ö!  !"#  !"!#  !"#$ä!!"# 

 

Detta är en vinstmaximerande teori vilket blir tydligt av formeln ovan då hela teorin bygger på att företaget 

bara har anställda som de går med vinst på. Skulle en till anställas skulle minskningen i marginalprodukten 

göra att kostnaden för arbetaren överstiger förtjänsten av marginalprodukten och företagets vinst skulle 

således minska (Björklund, A m.fl. 2000, sid 97).  

När regeringen sänker arbetsgivaravgiften är det med förhoppningen att arbetsgivarna ska följa denna teori 

och nyanställa ungdomar. Eftersom dessa har en lägre kostnad kan företagen fortsätta anställa ungdomar 

till en ny lägre marginalprodukts nivå. Detta beror på att kostnaden för en ”vuxens” arbetskraft överstiger 

deras marginalprodukts värde och då kan företaget istället anställa ungdomar, som tack vare sin lägre 

arbetsgivaravgift gör att företagen fortfarande kan göra en vinst på att fortsätta anställa. Detta medför att 

ungdomar inte kommer ta jobb från andra åldersgrupper utan att företagen kommer skapa nya 

arbetstillfällen som tillsätts av ungdomar.  

!"#$%&"'(#)*+,-.&  !"  !"#  !"!#  !"#$ä!!"#   < !"#$%&'(%  !ö!  !"#  !"!#  !"#$ä!!"#  !"  !"#$% 

!"#$%&"'(#)*+,-.&  !"  !"#  !"!#  !"#$ä!!"#   > !"#$%&'(%  !ö!  !"#  !"!#  !"#$ä!!"#  !"  !"#$%& 

Alltså kommer företagen enligt marginalproduktteorin tjäna mer pengar genom att fortsätta anställa 

ungdomar till dess att marginalprodukten är lika med kostnaden för en ungdom. 

 

3.4 Den effektiva löneteorin   
Den effektiva löneteorin innebär ett annorlunda tankesätt från de tidigare nämnda teorierna där 

produktivitet och lön inte påverkade varandra. I den effektiva löneteorin är istället produktiviteten beroende 
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av lönenivån.  Det vill säga ju mer arbetsgivaren betalar den anställde desto mer kommer den anställde 

producera eftersom kostnaden för att förlora jobbet ökar desto högre lönen blir och dessutom vill 

arbetstagaren återgälda den höga lön arbetsgivaren betalar genom hårt arbete. Som exempel ges att Ford 

Motor Company redan i början av 1900-talet betalade anmärkningsvärt höga löner men att detta också 

ledde till att hög-producerande arbetskraft kom till företaget. Denna teori menar att arbetsgivaren inte 

borde lockas av det billigare priset på arbetskraft i sig, utan att de istället är beredda att betala mer än andra 

för att få sina arbetare att producera så mycket som möjligt (Kazamaki, E, 1998). Detta skulle leda till att 

de nedsättningar regeringen gjort inte ger de förväntade effekterna eftersom arbetsgivare i förstahand är ute 

efter arbetare som producerar mycket och därför även är beredda att betala extra för att få bra och effektiva 

arbetstagare till sina företag. Utbildningsnivån bör då spela en stor roll inom många arbetsområden. 

Eftersom utbildning är kunskap bör en högre utbildad person arbeta effektivare/producera mer och därför 

även bli mer attraktiv hos arbetsgivarna. Arbetsgivarna bör därför inte bry sig lika mycket om de 

nedsättningar som kommit på ungdomsarbetskraften eftersom dessa yngre arbetssökare inte hunnit få den 

utbildning och erfarenhet som gör dem till effektiva, hög-producerande arbetare. Om regressionen visar att 

subventionerna inte haft någon signifikant effekt på ungdomars sysselsättning kan denna teori förklara en 

del, om varför arbetsgivare inte lockats att anställa fler ungdomar.  

3.5 Anledningar till att ungdomsarbetslösheten är så pass stor 
Minimilöner 

I Sverige finns det via fackförbunden minimilöner (Björklund, A m.fl. 2000, sid 105) som enligt teorierna 

kan ”ställa till det” för marknadsmekanismen. Då detta bildar en pris-kil mellan utbud och efterfrågan och 

ger en högre arbetslöshet. Om minimilönerna skulle tas bort skulle ungdomar kunna gå med på lägre löner 

och därmed lättare kunna konkurrera om jobb och komma in på arbetsmarknaden. Detta anses vara en av 

anledningarna till att vissa makroekonomiska åtgärder inte får den önskade effekten. Den är även kritiserad 

av ekonomer som menar att den förstör marknadsmekanismen (Hansson, Å, 2009).  
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Arbetslivserfarenhet 

En teori som förklarar anledningen till att ungdomar är överrepresenterade bland arbetslösa är att bristen på 

arbetslivserfarenheter gör att de inte efterfrågas på arbetsmarknaden. Då arbetsgivare anser det vara dyrare 

att göra en felrekrytering av en ungdom som inte presterar än att anställa en äldre person som har 

arbetslivserfarenhet och tros göra ett bättre jobb. Se ovan i marginalproduktteorin (Bardh, P, 2009). 

Marginalprodukten 

Då ungdomar inte har någon erfarenhet antas de producera mindre marginalprodukt än en arbetare med 

erfarenhet. Detta leder till att det trots den billigare kostnaden för ungdomsarbetskraft inte blir ekonomiskt 

försvarbart att välja en ungdom utan arbetslivserfarenhet framför en erfaren arbetare. Detta då den erfarna 

arbetaren producerar tillräckligt mycket högre marginalprodukt för att förhållandet ska bli att 

marginalproduktens ökning överstiger kostnadsökningen för arbetskraften. Att ungdomar producerar 

mindre än erfarna är just den anledning som enligt t.ex. uppsatsen ”Fler unga i arbete eller bortslängda 

miljarder?” är den största faktorn till att arbetsgivare inte anställer ungdomar trots lägre pris. Om man 

kunde sänka minimilönerna skulle marginalproduktteorin inte bli lika aktuell eftersom arbetsgivare då kan 

sätta deras löner efter vad som produceras (Bardh, P, 2009). 

Kollektivavtal 

Vissa anser att kollektivavtalen som finns på den svenska arbetsmarknaden förhindrar subventionernas 

önskade effekt. Kollektivavtalen innebär bland annat att arbetarnas löner och deras övriga förmåner inte 

kan förändras under den tid avtalet gäller. Då många kollektivavtal förhandlas fram sätts en minimilön 

vilket är ett minimipris på arbete som det inte är tillåtet att gå under, denna minimilön hindrar de arbetare 

som är beredda att jobba till lägre löner från att konkurrera ut dyrare arbetskraft. Det är självklart tillåtet att 

ge löner över de förhandlade villkoren (TCO, 2006). 
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Överdrift 

Enligt DN:s artikel (Björklund, M och Karlsson, L, 2012) är ungdomsarbetslösheten mindre än vad 

mätningar visar. Eftersom studenter söker extrajobb vid sidan om sina studier klassas de trots sina 

heltidsstudier som arbetslösa. Dessutom begränsar deras studier möjligheterna till jobb då jobben måste 

anpassas efter tiden som skolan tar. Därmed menar författaren att siffrorna som presenteras gällande 

ungdomsarbetslösheten är överdrivna. 

3.6 Följder av subventionerna 

Till en början kommer inte ungdomars reallön förändras på grund av subventionerna eftersom 

arbetsgivaravgiften är en skatt som är designad för att endast drabba arbetsgivarna. Detta tillsammans med 

att lönenivåerna oftast sätts centralt och är fasta under en längre tidsperiod gör att lönen inte kommer 

anpassa sig till den nya lägre arbetsgivaravgiften. Dock menar vissa experter att subventionerna på långsikt 

endast kommer leda till att lönenivåerna för ungdomar höjs tills de når en nivå där ungdomarnas 

lönekostnader för arbetsgivarna är på samma nivå som innan subventionerna kom till. Agell och Sörensen 

(2006) tar upp detta och menar enligt sina teorier att en sänkning av arbetsgivaravgiften på kort sikt 

kommer ge en effekt på arbetsgivarnas lönekostnader och därmed även en effekt på efterfrågan eftersom 

lönerna är trögrörliga. På långsikt kommer dock subventionerna gå över till arbetstagarnas fördel, vilket 

innebär att deras löner kommer höjas med motsvarande hela värdet av subventionen (Von Greiff, C, 2009). 

Även annan forskning som gjorts inom ämnet tyder på att sänkningar av arbetsgivaravgiften tillslut övergår 

till högre löner (Björklund, M och Karlsson, L, 2012).  

Om subventionerna ger effekt i ökad sysselsättning hos ungdomar finns det en risk att andra åldersgrupper 

drabbas åt motsatt håll. I DN:s artikel (Björklund, M och Karlsson, L, 2012) påpekar man att arbetsgivare 

inom restaurang- och hotellbranschen i större utsträckningen har börjat efterfråga personal som har den 

sänkta arbetsgivaravgiften och därmed redan börjat förskjuta jobb från andra åldersgrupper till ungdomar. 

Detta kan komma att leda till att ungdomsarbetslösheten minskar samtidigt som den totala arbetslösheten 

hålls konstant. Substitutionseffekten gör att arbetslösheten hos främst de äldsta och de som precis vuxit ur 

”ungdomsåldern” ökar med lika mycket som ungdomsarbetslösheten minskar. De åldersgrupper som 

främst kan drabbas är de som erbjuder liknande arbetskraft. Främst de som precis ”vuxit” ur 

ungdomsåldern som därmed fortfarande är unga och inte hunnit skaffa arbetserfarenhet men även de som 

närmar sig pensionsåldern och därmed antas ha lägre marginalprodukt pga. att orken börjar sina.  
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Många ungdomar får idag främst jobb i de branscher som inte kräver någon högre utbildning t.ex. som 

butiksbiträden. Dessa jobb är ofta väldigt säsongspåverkade då marknaden i sig är väldigt fluktuerande. 

Efterfrågan på arbetskraft ökar kraftigt vid jul och sommar då ordinarie personal vill vara ledig samtidigt 

som efterfrågan på företagens produkter ofta stiger. Ungdomar kan då ofta få så kallade sommarjobb eller 

juljobb. Dessa är jobb som endast behövs under de nämnda perioderna och ungdomarna återgår sedan till 

arbetslösheten. Att ungdomar ses som en billig lösning som arbetsgivarna kan utnyttja till dessa jobb är 

allmänt känt och accepterat i samhället idag (Hansson, Å, 2009). 
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4. Data  

4.1  Urval 

Urvalet har blivit styrt av hur AKU (AKU, 2012) har gjort sina undersökningar. Detta eftersom AKU är 

den enda källan jag hittat som kontinuerligt har gjort mätningar av den data jag velat ha. För att göra data 

så jämförbar som möjligt har jag endast använt data från samma källa, därav anpassas uppsatsens 

omfattning efter utbudet på data.  

4.2 20-24 år 

Behandlingsgruppen, den åldersgrupp som undersöks i uppsatsen. Här används antalet sysselsatta i tusental 

som data vilket är den data som bäst kan svara mot uppsatsens frågeställning och syfte. 

4.3 25-34 år 

Kontrollgruppen, är den åldersgrupp som används i jämförelse till behandlingsgruppen i uppsatsen. Även 

denna data visas i antalet sysselsatta i tusental.  

4.4 Difference in difference 

Dessa data berättar om hur behandlingsgruppens och kontrollgruppens förändringar förhåller sig till 

varandra. Fås fram genom att använda formeln nedan, se förklaring av formel i avsnitt 5.1. 

!"! =
!!"!

!!"!
−
!!"!

!!"!
 

4.5 Vakansgrad  

Vakansgraden är ett mått på hur efterfrågan på arbetskraft ser ut på arbetsmarknaden. Detta mått visar hur 

ekonomin i Sverige ser ut eftersom det är konsumenternas efterfrågan som avgör hur många som anställs. 

Valet av vakansgrad som variabeln för efterfrågan i regressionen togs med för att den genom att ta ”antalet 

vakanser/antal anställda” får fram hur arbetssituationen ser ut just nu. Om jag istället valt enbart vakanser 

förklarar variabeln inte lika mycket, då förhållandet mellan anställda och efterfrågan på arbetskraft är det 

som avgör i vilket läge arbetsmarknaden befinner sig i. Nackdelen med denna variabel är att den kan vara 

lite förskjuten då det finns en fördröjningseffekt på arbetsmarknaden innan arbetsgivaren hittar rätt 

arbetssökande.  
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4.6 Totalarbetslöshet 

Arbetslösheten bland befolkningen tas med i undersökningen för att kunna utesluta substitutionseffekten 

som kan uppstå på arbetsmarknaden då priset på en del av arbetskraften sänkts. Om arbetslösheten i åldern 

20-24 år sänkts samtidigt som den totala arbetslösheten är konstant betyder det att arbetslösheten endast har 

förflyttats.  

4.7 Dummy 1 och dummy 2 

Dessa dummier används för att sortera ut vilka värden som är tagna från perioder innan- alternativt efter de 

genomförda nedsättningarnas inträde på arbetsmarknadenmarknaden. Dummy 1 står för den första 

subventionen som togs i bruk kvartal tre år 2007 och dummy 2 står för regeringens andra subvention som 

togs i bruk kvartal ett år 2009.  

4.8 Säsongsindex 

De tre säsongsdummierna har jag med i regressionen för att sysselsättningsgradens säsongsvariation under 

åren ska sorteras ut eftersom jag ”förmodar” att säsongerna spelar stor roll i hur sysselsättningsgraden ser 

ut vid specifika tillfällen. Vid jul och mellandagsreorna när efterfrågan på arbetskraft ökar, anställs mycket 

ungdomar för att hjälpa till i butiker och därmed sänks arbetslösheten bland ungdomarna under denna 

period. Variationen som beror på säsongsarbeten vill jag sortera bort med hjälp av säsongsdummierna. 

Dessa dummier tas alltså med för att effekter som är av säsongsvariationen inte ska räknas till någon annan 

variabel. De tas även med för att regressionen ska bli så trovärdig som möjligt (Lisper. H.O, 2005, sid 

211ff).  

4.9 Utbildningsnivåskillnad 
Utbildningsnivåskillnaden tas med i regressionen för att sortera bort den påverkan som skillnaden i 

utbildningsnivå har på den beroende variabeln. Eftersom kontrollgruppen är äldre, har de även i snitt en 

högre utbildningsnivå vilket gör att de efterfrågas från fler arbetsgivare. De jobb som kräver 

eftergymnasiala utbildningar kommer behandlingsgruppen inte kunna konkurrera om, eftersom de på grund 

av sin ålder knappt hunnit med att klara av både gymnasiestudier samt eftergymnasiala utbildningar. Detta 

bör bilda en efterfrågeskillnad mellan grupperna och kan därmed komma påverka resultatet. 

Utbildningsnivåskillnadsvariabeln räknas fram enligt nedan: 

!"#$%$"  ℎö!"#$%&'(')  !  !"#$%&'  !  !"ℎ!"#$%"&'&()**+" − !"#$%$"  ℎö!"#$%&'(')    !  !"#$%&'  !  !"#$%"&&'%())*#  
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Eftersom kontrollgruppens andel högutbildade i procent är större än behandlingsgruppens blir 

utbildningsnivåskillnadsvariabeln negativ. 

4.10  Vakansgrad*dummy 1 

Denna variabel tas med för att se hur vakansgradens påverkar DiD-variabeln efter det att regeringen sänkte 

ungdomarnas arbetsgivaravgift första gången. Den kan även hjälpa till då jag kan jämföra vakansgradens 

påverkan på DiD-variabeln under hela tidsintervallet samt endast efter den första subventionen. Jag väljer 

dummy 1 eftersom det är den representerar subvention som inträdde först på arbetsmarknaden. Därmed har 

den haft längre tid på sig till att ge effekt än dummy 2 som representerar den andra subventionens inträde 

på arbetsmarknaden.  
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4.11 Tabeller 
Tabell 1- Uppradning av data som används i uppsatsen 

År	   Kvartal	   20-‐24	  år	   25-‐34	  
år	   DiD	   Vg	  

Vg*	  	  	  	  	  	  
Dum	  
1	  

	  TA	   Dum	  
1	  

Dum	  
2	  

Säs.	  
1	  

Säs.	  
2	  

Säs.	  
3	   Un	  

	  	   	  	   1000	  St.	   1000	  
St.	   	  	   	  	   	  	   %	   	   	   	  	   	  	   	  	  

	  	  
2005	   K1	   313,4	   925,5	   5,3	  %	   0,50	   0	   	  	   0	   0	   0	   0	   0	   -‐0,18	  
	  	   K2	   333,5	   936	   -‐10,8%	   0,50	   0	   8,6	   0	   0	   0	   1	   0	   -‐0,18	  
	  	   K3	   294,1	   926,5	   -‐3,6%	   0,50	   0	   7,2	   0	   0	   0	   0	   1	   -‐0,18	  
	  	   K4	   281,7	   920,7	   9,9%	   0,50	   0	   7,1	   0	   0	   1	   0	   0	   -‐0,18	  

2006	   K1	   316	   941,7	   8,5%	   0,40	   0	   7,8	   0	   0	   0	   0	   0	   -‐0,20	  
	  	   K2	   347	   953,7	   -‐7,0%	   0,50	   0	   8	   0	   0	   0	   1	   0	   -‐0,20	  
	  	   K3	   320,2	   946,7	   0,0%	   0,50	   0	   6,4	   0	   0	   0	   0	   1	   -‐0,20	  
	  	   K4	   317,8	   939,3	   7,0%	   0,50	   0	   6,1	   0	   0	   1	   0	   0	   -‐0,20	  

2007	   K1	   346,9	   959,5	   6,6%	   0,70	   0	   6,8	   0	   0	   0	   0	   0	   -‐0,21	  
	  	   K2	   371,8	   965,5	   -‐6,3%	   0,70	   0	   6,9	   0	   0	   0	   1	   0	   -‐0,21	  
	  	   K3	   345,4	   957,7	   -‐1,6%	   0,60	   0,6	   5,5	   1	   0	   0	   0	   1	   -‐0,21	  
	  	   K4	   337,6	   951,5	   6,2%	   0,70	   0,7	   5,5	   1	   0	   1	   0	   0	   -‐0,21	  

2008	   K1	   363,3	   965	   5,9%	   0,80	   0,8	   6,2	   1	   0	   0	   0	   0	   -‐0,21	  
	  	   K2	   386,6	   969,7	   -‐10,1%	   0,70	   0,7	   6,6	   1	   0	   0	   1	   0	   -‐0,21	  
	  	   K3	   341,9	   955,3	   -‐2,1%	   0,60	   0,6	   5,6	   1	   0	   0	   0	   1	   -‐0,21	  
	  	   K4	   326,8	   932,9	   8,1%	   0,40	   0,4	   6,2	   1	   0	   1	   0	   0	   -‐0,21	  

2009	   K1	   352,5	   930,5	   1,2%	   0,30	   0,3	   7,9	   1	   1	   0	   0	   0	   -‐0,21	  
	  	   K2	   357,3	   931,7	   -‐9,3%	   0,30	   0,3	   9,2	   1	   1	   0	   1	   0	   -‐0,21	  
	  	   K3	   320,7	   923,1	   -‐0,3%	   0,30	   0,3	   8,1	   1	   1	   0	   0	   1	   -‐0,21	  
	  	   K4	   314,1	   907,1	   11,5%	   0,30	   0,3	   8,4	   1	   1	   1	   0	   0	   -‐0,21	  

2010	   K1	   358,2	   929,7	   4,7%	   0,40	   0,4	   9,2	   1	   1	   0	   0	   0	   -‐0,21	  
	  	   K2	   381,6	   946,8	   -‐6,3%	   0,60	   0,6	   9,3	   1	   1	   0	   1	   0	   -‐0,21	  
	  	   K3	   357,5	   946,5	   -‐1,0%	   0,60	   0,6	   7,8	   1	   1	   0	   0	   1	   -‐0,21	  
	  	   K4	   351,7	   940,8	   7,4%	   0,70	   0,7	   7,4	   1	   1	   1	   0	   0	   -‐0,21	  

2011	   K1	   385,9	   963	   6,8%	   0,70	   0,7	   8,2	   1	   1	   0	   0	   0	   -‐0,21	  
	  	   K2	   415,5	   971,1	   -‐10,1%	   0,80	   0,8	   8,3	   1	   1	   0	   1	   0	   -‐0,21	  
	  	   K3	   369,5	   962	   	  	   0,70	   0,7	   6,9	   1	   1	   0	   1	   0	   -‐0,21	  

Tabell 1- Innehållsförteckning av tabell- år, kvartal, antal sysselsatta i åldern 20-24 (behandlingsgrupp), 
antal sysselsatta i åldern 25-34 (kontrollgrupp), difference in difference värdet för kvartalet (DiD), 
vakansgraden (Vg), vakansgrad*dummy 1, total arbetslöshet i landet (TA), dummy 1 (dum 1) den första 
nedsättningen, dummy 2 (dum 2) den andra nedsättningen, säsongsdummy 1 (Säs. 1), säsongsdummy 2 
(Säs. 2), säsongsdummy 3 (Säs. 3), utbildningsnivåskillnad(Un). 
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Tabell 2- Medelvärdestabell 

Variabel 20-24 år 25-34 år DiD Vakansgrad Vg*Dum1 Un TA 

Max värde 415,5 971,1 0,115 0,8 0,8 -0,1789 9,3 

Min. värde 281,7 907,1 -0,108 0,3 0 -0,2138 5,5 

Standardavvikelse 30,269 16,937 0,070 0,155 0,311 0,01 1,149 

Medelvärde 344,759 944,426 0,008 0,548 0,352 -0,2038 7,354 

Tabell 2- I tabell visas värdena för varje variabel i samma enhet som i tabell 1. 

Eftersom dummy variablerna endast kan anta värdet 1 eller 0 så finner jag ingen mening med att inkludera 

dessa i medelvärdestabellen utan presenterar endast de ”levande” variablerna. Medelvärdestabellen visar 

varje ”levande” variabels högsta värde (max värde), minsta värde (min. värde), standardavvikelse och 

medelvärde. Den visar alltså hur variablerna har förändrats under det undersökta tidsintervallet.  
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 4.12 Diagram 

 

Figur 5- Visar hur arbetslösheten i de båda grupperna har förändrats under det undersökta tidsintervallet. 

Man ser i diagrammet ovan hur förändringen i arbetslöshet mellan grupperna skiljer sig då 

behandlingsgruppens förändringar är mer drastiska än kontrollgruppens och den totala arbetslösheten. 

Notera minskningen de sista kvartalen för behandlingsgruppens arbetslöshet.  
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Figur 6- Visar hur efterfrågan på arbetskraften har förändrats under uppsatsens tidsintervall 

Notera att kurvan i diagrammet ovan nästan rör sig i motsatt riktning mot kurvorna i 

arbetslöshetsdiagrammet, se figur 5.  

4.13 Datas tillförlitlighet 
Den data som används i uppsatsens undersökning är hårddata hämtad från SCB, statistiska central byrån. 

All data som finns tillgänglig på SCB:s hemsida finns från 2005 till 2011 och valet föll på att använda 

kvartalsdata för att få upp databasen för undersökning och därmed kunna få fram ett mer sanningsenligt 

resultat. Gällande den sysselsättningsstatistik som används är den framtagen av SCB:s 

arbetskraftsundersökning, AKU och är en urvalsundersökning. Data från AKU är åldersindelad och de som 

används i uppsatsen är den totala arbetskraftens arbetslöshet och arbetslösheten i åldern 20-34 år. AKU har 

utfört dessa undersökningar från 2005 till oktober 2011 och detta blir därför tidsintervallet för 

undersökningen. För att säkerställa statistikens trovärdighet använder sig AKU av ”stratifierat obundet 

slumpmässigt urval (OSU) med roterande panelurval” vilket innebär att populationen delas upp och 

urvalen dras därefter slumpmässigt ur delpopulationerna. Denna metod ökar chansen att stickprovet 

representerar populationen. Detta görs för att urvalet ska representeras av alla olika regioner, åldersgrupper 

och få rätt proportioner i förhållande till populationens sammansättning (SCB, 2012).  
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5.  Metod 

5.1 Difference in difference (DiD)-metoden 

För att lättast sortera ut den effekt som subventionerna gett på ungdomars sysselsättning använder jag mig 

av den så kallade difference in difference-regression där behandlingsgruppen (ungdomarna) jämförs med en 

kontrollgrupp. Genom att använda denna metod får jag fram skillnaden i förändringarna mellan grupperna. 

För att kontrollgruppen ska vara så likartad som möjligt är den i åldern 25-34 år och är den åldersgrupp 

som kommer direkt i anslutning efter ungdomarna. Genom att använda mig av en kontrollgrupp sorterar jag 

bort de yttre faktorerna som påverkar båda grupperna och skillnaden i förändring mellan grupperna är 

således påverkade av sådana faktorer som inte berör båda grupperna, t.ex. sänkningen av 

arbetsgivaravgiften. Detta tillsammans med att regressionerna innehåller variabler som annars kunde 

påverkat resultatet gör att uppsatsens resultat kan anses pålitligt (SCB, 2012). 

 

Tabell 2- Förklaring av Difference in Difference metodens tillvägagångssätt 

Kvartal	   Behandlingsgrupp	  

20-‐24	  år	  

Kontrollgrupp	  	  

25-‐34	  år	  

2005	  kvartal	  1	   !!"!"!!	   !!"!"!!	  

	  2005	  kvartal	  2	   !!"!"!!	   !!"!"!!	  

 

!"! =
!!"!

!!"!
−
!!"!

!!"!
 

Förklaring: !!"!  innebär behandlingsgruppens antal sysselsatta kvartal 1 medan !!"!  således är behandlingsgruppens antal 

sysselsatta kvartal 2. Med !!"!  menas kontrollgruppens antal sysselsatta kvartal 1 och !!"!   är antalet sysselsatta i 

kontrollgruppen under kvartal 2. DiD är förkortningen för Difference in Difference. 

Genom att dela de båda gruppernas kvartalssysselsättning med kvartalssysselsättningen från perioden innan 

får jag fram den procentuella förändringen som skett mellan perioderna. När jag sedan subtraherar 

behandlingsgruppens procentuella förändring med kontrollgruppens förändring får jag fram hur skillnaden 

mellan grupperna sett ut. Om resultatet av DiD-formeln blir positivt betyder det att behandlingsgruppens 
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förändring varit större än kontrollgruppens och vid negativt resultat har kontrollgruppens förändring varit 

större än behandlingsgruppens. Jag använder den procentuella metoden eftersom skillnaden i antalet 

sysselsatta mellan behandlingsgruppen och kontrollgruppen är för stort för att kunna använda traditionell 

DiD där endast antalen subtraheras för att få fram skillnaden.   

5.2 Regressionsmodell  

Regressionsmodell 1- !"! = ! + !!!" + !!!! + !!!! + !!!! + !!!! + !!!! + !!!" + !!!" ∗ !! + ! 

Regressionsmodell 2- !"! = ! + !!!" + !!!! + β!!! + !!!! + !!!! + !!!! + !!!" + !!!" ∗ !! +

!!!" + ! 

Förklaring: DiD- difference in difference variabeln.  !! − !! är koefficienterna som visar hur varje variabel påverkar den 

beroende variabeln. ! är en konstant som regressionen utgår från, om alla oberoende variabler antar värdet noll blir den 

beroende variabeln lika med denna konstant. ! är en variabel som sorterar bort små avvikelse hos DiD-variabeln som slumpen 

antas stå för.  

Den beroende variabeln som ska undersökas i uppsatsen är DiD-värdet som jag räknade fram enligt ovan, 

se avsnitt 5.1. Genom regressionsmodellerna kan jag få fram vilken påverkan olika variabler har haft på 

förändringarna i grupperna under det valda tidsintervallet. Det som framförallt är intressant är självklart det 

som svarar mot uppsatsens syfte och problemformulering, nämligen om regeringens gjorda subventioner 

som ändrade arbetsgivaravgiften för ungdomar, har gett någon effekt på ungdomsarbetslösheten. För att få 

fram ett sanningsenligt resultat har jag även valt ut ett antal andra variabler som ska hjälpa till att förklara 

vad som hänt med den nämnda arbetslösheten. Skillnaden mellan regression 1 och 2 är 

utbildningsnivåskillnadsvariabeln som har lagts till i regression 2. De variabler som används är de som 

presenteras i dataavsnittet. Nedan ska jag gå igenom vad som förväntats av dem i regressionen.  

5.3 Den beroende variabeln, DiD 
DiD är den variabel som ska undersökas i uppsatsen. Genom att använda difference in difference metoden 

blir den beroende variabeln den skillnad som finns på den procentuella förändringen mellan 

behandlingsgruppen och kontrollgruppen mellan de olika tidsperioderna. Ett negativt värde på DiD- 

variabeln tyder på att kontrollgruppens förändring har varit, om det var en positiv förändring, en större 

positiv förändring än behandlingsgruppen. Om det varit en negativ förändring har det varit en mindre 

negativ förändring än hos behandlingsgruppen. Så en negativ DiD-variabel tyder på att kontrollgruppens 

förändring varit relativt mer positiv än behandlingsgruppens. Detta leder till att de oberoende variablerna 
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skall ha en positiv effekt på den oberoende variabeln för att ha påverkat ungdomarnas sysselsättning 

positivt. 

5.4 De oberoende variablerna 

5.4.1 Vakansgrad (Vg) 
Variabeln bör ha en positiv effekt på den beroende variabeln om subventionerna gett någon effekt. Då 

efterfrågan på arbetskraft ökar ska antalet sysselsatta ungdomar öka fortare än antalet sysselsatta i 

kontrollgruppen och DiD-variabeln blir därför positiv. Detta medför att en ökning av vakansgradsvariabeln 

ska ge en ökning i den beroende variabeln. Detta kan ha en fördröjd effekt som påverkar dess inverkan på 

den beroende variabeln eftersom det finns en fördröjningseffekt på arbetsmarknaden som gör att 

arbetssökande och arbetsgivare inte finner varandra direkt.  

5.4.2 Totalarbetslöshet (Ta) 
Eftersom den effekt som uppsatsen undersöker är hur ungdomars sysselsättning har påverkats av 

subventionen av arbetsgivaravgiften tas denna variabel med som ett estimat på hur hela arbetsmarknaden 

rör sig. Målet med subventionerna var att minska ungdomsarbetslösheten och därmed hela arbetslösheten, 

vilket gör att korrelationen mellan DiD-variabeln och den totala arbetslösheten kan tala om hur den lyckats. 

Ses en negativ korrelation skulle det kunna tyda på att när arbetslösheten sjunker en enhet, ökar DiD-

variabeln vilket innebär att behandlingsgruppens positiva förändring varit större än kontrollgruppens 

positiva förändring. Detta skulle möjligtvis kunna vara en effekt av subventionerna. 

Totalarbetslöshetsvariabeln bör då ha en negativ påverkan på den beroende variabeln. 

5.4.3 Dummy (dum 1,dum 2) 
Detta är de mest intressanta variablerna i undersökningen då detta är vad hela uppsatsen kretsar kring. 

Dessa variabler kan bara få två olika värden, 0 och 1. En nolla står för att författningarna inte vunnit laga 

kraft och därmed har inte arbetsgivaravgiften sjunkit medan en etta står för att författningen vunnit laga 

kraft och arbetsgivaravgiften har då sjunkit för ungdomar. I enlighet med teorierna så ska en positiv effekt 

på antalet sysselsatta ungdomar fås via subventionerna och därmed ska variablerna bli positiva.  

5.4.4 Säsongsindex (S1,S2,S3) 
Säsongsindex tas med för att sortera bort de effekter som beror på säsongsvariationen. Då ungdomar har 

relativt lätt att få jobb under vissa perioder av året såsom sommar och jul tas dessa med i regressionen för 

att denna variation inte ska påverka förklaringsvärdet av regressionen. Säsongsindexen kommer antagligen 
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ha olika påverkan på antal sysselsatta eftersom säsongsanställningar är vanliga hos ungdomar. Variablerna 

bör få en positiv effekt på DiD-variabeln under de kvartal som innehåller jul- och sommarjobben och en 

negativ effekt på DiD-variabeln under de andra perioderna. Detta beror på att påverkan på 

behandlingsgruppen tros vara större än den på kontrollgruppen. 

5.4.5 Utbildningsnivåskillnad 
Koefficienten för utbildningsnivåskillnaden bör vara positiv eftersom variabeln är negativ. När 

utbildningsnivåskillnaden minskar går den negativa variabeln mot noll vilket förbättrar 

behandlingsgruppens position på arbetsmarknaden då andelen högutbildade ungdomar har ökat, alternativt 

andelen högutbildade i kontrollgruppen minskat. Detta bör leda till en efterfrågeökning på 

ungdomsarbetskraft och därmed en ökning i den beroende variabeln. När utbildningsnivåskillnadsvariabeln 

går mot plus bör alltså efterfrågan på behandlingsgruppen stiga och därmed ökar även den beroende DiD-

variabeln vilket gör att koefficienten blir positiv.   

5.4.6 Vakansgrad*dummy 1 
Enligt teorierna bör denna variabel visa en positiv påverkan om den första subventionen haft någon positiv 

effekt på efterfrågan efter ungdomsarbetskraft. Eftersom vakansgraden är ett mått på efterfrågan och 

teorierna säger att en sänkning av kostnaden för arbetskraft leder till ökad efterfrågan, bör denna variabel 

bli positiv. Detta skulle innebära att arbetsgivarna skulle föredra den billigare behandlingsgruppen framför 

kontrollgruppen.   

5.5 Metodbeskrivning 

Genom att använda regressioner med flertalet oberoende variabler får jag fram mått på hur väl de 

undersökta data svarar mot undersökningens mål och hur åtgärden påverkat sysselsättningsdata bland 

ungdomar. Eftersom jag i regressionerna inkluderar andra variabler kontrollerar jag deras påverkan för att 

säkerställa effekternas påverkan på den beroende variabeln. Dock är regressionerna inte fulländade 

eftersom antalet variabler som påverkar den beroende variabeln i verkliga livet är oändliga. Detta skulle 

varken ekonomiskt eller tidsmässigt gå att utföra. Meningen med regressionerna i denna undersökning är 

att de ska vara så pass väl uppbyggda att jag ska kunna dra generella slutsatser kring resultaten. Genom att 

använda denna metod blir det lättare att se om nya jobb har skapats genom att göra arbetskraften billigare 

eller om arbetarna har förflyttats och därmed är arbetslösheten i landet densamma. Som kontrollgrupp 

använder jag åldersgruppen 25-34 år som är åldern direkt efter behandlingsgruppen. Detta är ingen slump 

utan denna tas med eftersom det är högst sannolikhet att behandlingsgruppen tar jobb från kontrollgruppen 
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då behandlingsgruppen blivit billigare. Kontrollgruppen är den grupp på arbetsmarknaden med minst 

erfarenhet som inte får ta del av subventionerna. 

5.6 Förväntat resultat 

Det resultat som jag förväntar mig av undersökningen är att en viss effekt kan härledas till subventionerna. 

Men jag tror inte att åtgärden är ekonomiskt försvarbar då kostnaderna för den överväger fördelarna. Trots 

att den tidigare forskning ni tagit del av säger motsatsen, har jag en tro på en effekt då jag i uppsatsen 

använder en större databas som grund och sorterar bort de effekter som kommer från 

konjunkturförändringar. Då den senaste författningen slog igenom var det en finanskris vilket gav effekt på 

hela ekonomin i världen. Därför bör man inte kunna uppskatta vilken effekt subventionen gav då nästan 

alla företag skar ner och därmed inte nyanställde. Däremot bör man kunna se en effekt perioden efter 

kristiden då företagen som återhämtat sig behöver återanställa personal och då troligtvis utnyttjar den lägre 

arbetsgivaravgiften som införts genom att anställa fler personer ur behandlingsgruppen.    

 5.7 Motiv för val av metod 

Metoden är utvald för att kunna svara mot problemformuleringen och syftet. Genom att använda en 

difference in difference-regression med tidsseriedata och paneldata kan jag få fram hur mycket de olika 

oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln. För att kunna få en regression med perfekt 

förklaring skulle det sannolikt krävas oändligt många oberoende variabler. Men eftersom detta är en tids- 

och resursbegränsad uppsats är det inte möjligt. Därför har jag tagit med de oberoende variabler som jag 

anser vara de viktigaste för min undersökning. Min tidsseriedata är medtagen för att få fram förändringen i 

variablerna över det utvalda tidsintervallet eftersom förändringen över tid är det som hela undersökningen 

kretsar kring. Den paneldata som är medtagen finns för att sortera och härleda min tidsseriedata till olika 

perioder och händelser.  
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6.  Resultat 

 

6.1 Tabell 3- Regression 1 

 !"! = ! + !!!" + !!!! + β!!! + !!!! + !!!! + !!!! + !!!" + !!!" ∗ !! + ! 
 

Variabel B-Estimat STD. Avvikelse T-värde Signifikans 

Konstant -0.09104     0.12482  -0.729  0.47629 

Arbetslösa 15-64 0.01427     0.01217   1.173  0.25787    

Dummy 1 0.03465     0.05427   0.639  0.53218    

Dummy 2 -0.02066     0.02704  -0.764  0.45597    

Säsongsdummy 1 0.03855     0.01480   2.605  0.01914 *  

Säsongsdummy 2 -0.15118     0.01371 -11.031  6.9e-09 *** 

Säsongsdummy 3 -0.05907     0.01491   -3.962 0.00112 ** 

Vakansgrad 0.08982    0.09264   0.970  0.34666    

Vakansgrad*Dummy1 -0.06686 0.08814  -0.759  0.45914    

!! = !,!"#!, !"#$%&'(  !! = !,!"#$ 

* Signifikant vid 5% 
** Signifikant vid 1% 

*** Signifikant vid 0,1% 
 

De oberoende variablernas koefficienter visar upp blandade resultat där främst dummy 2:s negativa 

koefficient motsäger vad de tidigare presenterade teorierna förutsåg. Enligt denna modell har den första 

sänkningen av arbetsgivaravgiften givet en positiv effekt på ungdomarnas procentuella förändring i 

förhållande till kontrollgruppens men inte den andra sänkningen. När den totala arbetslösheten stiger en 
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procent ökar DiD-variabeln med 0.01427 vilket gör att förhållandet mellan behandlingsgruppen och 

kontrollgruppen förändrats till behandlingsgruppens fördel.  Vakansgradsvariabeln får en positiv 

koefficient medan vakansgraden*dummy 1 får en negativ koefficient vilket är tvärtemot vad teorierna 

förutspådde. Det ska dock tilläggas att ingen av variablerna visade på en signifikant påverkan på den 

beroende variabeln. 

Säsongsdummierna är de enda oberoende variablerna som har en signifikans som ligger inom 5% -området 

vilket innebär att de bidrar till modellen starkt på en 5%-nivå. Säsongsdummy 3 hade dessutom en 

signifikans på 1% medan säsongsdummy 2 hade en signifikans på 0,1% vilket innebär att de bidrar starkt 

på en 1%- nivå respektive 0,1%-nivå. De andra oberoende variablerna visade signifikansvärden som låg 

relativt långt borta från ovan nämnda signifikansnivåer.  

Att R!-värdet är på 0,9419 innebär att modellens variabler förklarar 94,19% av variansen i den beroende 

variabeln och det justerade R!–värdet på 0,9128 (91,28%) talar om hur stor del av variansen som de 

oberoende variablerna svarar för om man använder populationen istället för ett urval.  

Trots att endast tre oberoende variabler är signifikanta inom 10%-nivån förklarar de tillsammans 94,19% 

av variationen i den beroende variabeln DiD vilket anses var väldigt bra. 

 

6.2 Tabell 4- Regression 2 

 !"! = ! + !!!" + !!!! + β!!! + !!!! + !!!! + !!!! + !!!" + !!!" ∗ !! + !!!" + ! 
 

Variabel B-Estimat STD. 

Avvikelse 

T-värde Signifikans 

Konstant -0.70508 0.18347 -3.843 0.00160 ** 

Arbetslösa 15-64 0.03701 0.01067 3.467 0.00345 ** 

Dummy 1 -0.04722 0.04502 -1.049 0.31080 

Dummy 2 -0.05281 0.02146 -2.460 0.02650 * 

Säsongsdummy 1 0.06464 0.01276 5.064 0.00014 *** 
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Säsongsdummy 2 -0.15726 0.01015 -15.493 1.23e-10 *** 

Säsongsdummy 3 -0.03260 0.01289 -2.530 0.02311 * 

Utbildningsnivåskillnad -2.39001 0.61937 -3.859 0.00155 ** 

Vakansgrad 0.04257 0.06887 0.618 0.54576 

Vakansgrad*Dummy1 0.03919 0.07010 0.559 0.58434 

!! = !,!"#$, !"#$%&'(  !! = !,!"## 

* Signifikant vid 5% 
** Signifikant vid 1% 

*** Signifikant vid 0,1% 

 

När jag väljer att inkludera den negativa utbildningsnivåskillnadsvariabel i regressionen förändras 

resultaten markant. Precis som i regressionen 1 är säsongsdummierna fortfarande signifikanta. Skillnaden 

är att variablerna totalarbetslöshet, utbildningsnivåskillnad och dummy 2 även är signifikanta i regression 

2. Variablerna totalarbetslösheten och utbildningsnivåskillnad har en signifikans på 1 % -nivån medan 

variabeln dummy 2 är signifikant på 5 % -nivå. De som har starkast signifikans är fortfarande 

säsongsdummy 1 och säsongsdummy 2 som är signifikanta på 0,1 % - nivån.    

Det som även förändrades vid nämnda inkludering är att dummy 1:s koefficient blivit negativ vilket 

betyder att båda subventionerna i denna regression har en negativ påverkan på den beroende DiD-

variabeln. Detta gör att ingen av dem följer teorierna. Vakansgrad*dummy 1-variabeln har i regression 2 

fått en positiv koefficient vilket bättre stämmer överens med teorierna. Dock påverkar fortfarande inte 

denna variabel den beroende DiD-variabeln signifikant. 

Förklaringsvärdet R! höjdes till 0,9708 när jag lade till utbildningsnivåskillnadsvariabeln vilket betyder att 

variablerna i regressionen förklarar 97,08% av variansen hos den beroende variabeln. Det justerade R! 

värdet på 0,9533 (95,33%) talar i sin tur om hur mycket av variansen i DiD-variabeln som förklaras av 

variablerna i regressionen om jag istället för ett urval använt populationen. Alltså förklarar regressionen 

med utbildningsnivåskillnadsvariabeln mer av variansen än regressionen utan.  
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6.3 Variabler som inte inkluderades i regressionen 
Som jag nämnde i dataavsnittet kunde det finnas en fördröjningseffekt i variabeln vakansgrad eftersom det 

finns en fördröjningseffekt på arbetsmarknaden. När vakansgradsvariabeln fördröjdes med upp till tre 

perioder fann jag ingen nämnvärd skillnad på resultatet i de båda regressionerna och jag väljer därför att 

behålla den från början tilltänkta vakansgradsvariabeln utan fördröjning i båda regressionerna.   

 

  



Södertörns	  Högskola	  HT-‐11	  
Kandidatuppsats	   Nationalekonomi	  C	  

Carl-‐Johan	  Gremberg	  
870901-‐0113	  

	   	  
 

29 

 

7.  Diskussion  

Båda regressionerna visar på att sänkningen av arbetsgivaravgiften inte gett det resultat som regeringen 

hoppades på. I regression 1 fick dock den första sänkningen en liten positiv påverkan men eftersom den 

inte är signifikant anses resultatet inte bevisa någon effekt. I regression 2 hade båda sänkningarna en 

negativ koefficient vilket innebär att det tvärtemot teoriernas förutsägelser påverkar behandlingsgruppens 

sysselsättning negativt. Dummy 2 visar även på en signifikant påverkan i regression 2, vilket som redan 

nämnts, inte alls stämmer överens med vad teorierna och även jag trodde på. Båda regressionerna visar 

därmed att regeringens subventioner misslyckats med att höja efterfrågan på ungdomar.  

Den effektiva löneteorin är den teori som bäst stämmer överens med resultaten eftersom den påpekar att 

arbetsgivare inte påverkas av lönekostnaderna på samma vis som marginalproduktteorin och den allmänna 

arbetsmarknadsteorin påstår.  Eftersom arbetsgivare enligt löneteorin söker arbetare med hög produktivitet 

är de även beredda att betala för dem vilket gör att subventionerna inte påverkar deras val av arbetare. 

Detta kan förklara varför subventionerna inte har tilltalat alla arbetsgivare. 

Aydin och Hivén (2008) fick fram ett resultat som stödjer denna teori när de intervjuade arbetsgivare som 

påstod att de värdesatte erfarenhet och effektivare arbetskraft högre än de sänkta arbetsgivaravgifterna. De 

ansåg att kostnaden för en felrekrytering var för hög för att de skulle våga chansa med att anställa en 

ungdom utan erfarenhet. Arbetsgivarna i undersökningen efterfrågade alltså erfarna arbetare som de ansåg 

ha större produktivitet. Trots att den negativa utbildningsnivåskillnadsvariabeln inte fick förväntat tecken 

på sin koefficient tror jag att skillnaden i utbildningsnivå påverkar arbetsgivarnas val av arbetare. En högre 

utbildningsnivå betyder ökad kunskap och därmed även högre produktivitet vilket bör attrahera 

arbetsgivarna enligt den effektiva löneteorin och arbetsgivarna som blev tillfrågade i Aydin och Hivéns 

(2008) uppsats. Därmed finns det två faktorer som talar till kontrollgruppens fördel och kan väga tyngre än 

den minskade kostnaden som subventionerna medför hos behandlingsgruppen. Den effektiva löneteorin 

och arbetsgivarnas inställning kan då förklara varför subventionerna inte gett det resultat regeringen var ute 

efter. 

Den totalarbetslösheten ger i båda regressionerna en positiv påverkan på DiD-variabeln vilket jag inte 

förväntade mig. Detta tyder på att det inte blivit någon effekt av subventionerna och att arbetsmarknaden 

inte börjat efterfråga ungdomar i högre grad än innan subventionernas inträde.  I regression 2 får dessutom 

totalarbetslöshetsvariabeln en signifikant påverkan. Detta ger ett ökat stöd för slutsatsen att subventionerna 

varit effektlösa. Att vakansgraden ger en liten, inte signifikant, positiv påverkan på den beroende variabeln 
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i båda regressionerna, stämmer med mina förväntningar och kan härledas till teorierna som säger att fler 

ungdomar än äldre får jobb då priset på ungdomarna sänkts. Men då vakansgraden inte blev signifikant i 

någon av regressionerna påverkar det alltså inte slutsatsen.  Variabeln där jag kombinerade vakansgraden 

med dummy 1 fick i regression 1 en negativ påverkan medan den i regression 2 fick en positiv påverkan. 

Det senare stämmer bättre överens med teoriernas och även mina förväntningar. Men den var i båda 

regressionerna icke signifikant och kommer därmed precis som den totalarbetslöshetsvariabeln inte ändra 

slutsatsen kring subventionerna. Tyvärr var de enda variablerna som i båda regressionerna visade 

signifikant påverkan säsongsvariablerna som var till för att sortera bort de svängningar i DiD-variabeln 

som berodde på säsongsjobben. Dessa variabler kan därför inte svara någonting på frågorna i 

problemformuleringen och syftet. Att förklaringsvärdet i den regression 1 blev så pass bra trots att de flesta 

variablerna låg en bra bit ifrån signifikansgränserna beror antagligen på att de tre säsongsvariablerna fick 

så pass starka signifikanser.  

I regression 2 ökade förklaringsvärdet med några procent tack vare den nya variabeln som lades till. Den 

negativa utbildningsnivåskillnadsvariabeln visade en signifikant påverkan på DiD-variabeln men dock inte 

som jag hade förväntat mig. Den negativa påverkan är tvärtemot mina förväntningar och tyder på att 

variabeln utbildningsnivåskillnad inte gett den effekt på efterfrågan som jag antog. Trots att fler variabler 

blivit signifikanta i regression 2 bidrar de alltså inte till att bevisa en effekt av subventionerna.  

Det ska dock tilläggas att då min beroende variabel är en kombination av två olika åldersgrupper 

(behandlingsgruppen och kontrollgruppen) på arbetsmarknaden, kan en oberoende variabel som inte har 

fått en signifikant påverkan på DiD-variabeln påverka båda grupperna lika mycket. Detta gör att effekterna 

tar ut varandra. Alltså behöver det inte betyda att de oberoende variablerna inte påverkar antalet sysselsatta, 

utan att de påverkar båda grupperna relativt lika. 

Vissa menar att den ekonomiska krisen varit en omständighet som gjort att effekterna av subventionerna 

inte syns i undersökningar som gjorts. De menar att utan subventionerna skulle antalet sysselsatta 

ungdomar minskat med mycket mer än vad som blev fallet. Men eftersom ungdomarna blev billigare som 

arbetskraft behöll företagen dessa. Istället minskade antalet sysselsatta mer jämnt fördelat över alla 

åldersspann. Detta skulle alltså göra att man inte ser någon särskild effekt på ungdomsarbetslösheten men 

att subventionerna egentligen har gjort en hel del. Om detta är fallet kan denna undersökning inte ge något 

svar på men att den ekonomiska krisen som infann sig under tidsintervallet påverkade arbetsmarknaden är 

helt säkert.  
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En annan tanke som kan förklara resultatet är att anledningarna till ungdomsarbetslösheten fortfarande 

motverkar ungdomars sysselsättning trots subventionerna. T.ex. motverkar fortfarande de kollektivavtal 

som finns på marknaden ungdomar till att ta jobb med lägre lön än vad som fackförbunden har förhandlat 

fram och lagar som ”sist in först ut” är inte heller till ungdomars fördel.  Regeringen borde förutom 

subventionerna även se över de lagar som råder på arbetsmarknaden vad gäller anställningar. 

Att det finns omständigheter som skulle kunnat påverka undersökningarna är självklart. Som tidigare 

nämnts har antalet variabler i regressionerna begränsats och skulle för att kunna nå det fulländade resultatet 

bli till ett oändligt antal.  Att det även finns viss dataproblematik som kan ha påverkat resultatet är naturligt 

då jag endast kunnat hämta de data som funnits tillgänglig. T.ex. skulle kontrollgruppens åldersspann gärna 

ha begränsats till en lägre max-ålder för att göra grupperna mer jämförbara. 
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8.  Slutsats 

Slutsatsen utifrån regressionernas resultat blir således att subventionerna varit verkningslösa och att 

teorierna marginalprodukt och den allmänna arbetsmarknadsteorin inte stämmer överens med de resultat 

som denna uppsats kommit fram till. Alltså har regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften inte påverkat 

efterfrågan på ung arbetskraft och därför inte heller ungdomsarbetslösheten. Eftersom unga inte blivit mer 

sysselsatta inom arbetsmarknaden har de heller inte tagit över någon annans jobb och det har inte skapats 

nya arbetstillfällen på grund av subventionerna.  

Jag kan dock inte med säkerhet fastställa att en effekt uteblivit på grund av omständigheter som har nämnts 

tidigare i uppsatsen samt svårigheten med att få fram optimal data. Därför blir slutsatsen att en effekt av 

subventionerna kan finnas men att resultaten i uppsatsen tyder på att så inte är fallet. 

 

8.1 Förslag på förbättring och vidare forskning 
För att göra en liknande undersökning med ett bättre resultat krävs det att den data som används är bättre 

anpassad. T.ex. är kontrollgruppen och behandlingsgruppen inte anpassade efter denna undersökning vilket 

gör att åldersspannen inte är optimala. Dessutom skulle bättre regressioner med ett större antal oberoende 

variabler kunna ge ett bättre svar på uppsatsens problemformulering och syfte. Men för att göra en sådan 

regression med data anpassad efter uppsatsen skulle det krävas mycket mer tid och resurser eftersom den 

befintliga data inte är optimal.  
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