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Sammanfattning 

Ungdomsarbetslösheten är ett samhällsproblem som många länder berörs av idag, en 

förskjutning har skett av ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Sveriges regering 

har två gånger sänkt arbetsgivaravgifter och egenavgifter för unga (2007 och 2009), i 

syfte att förbättra ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har 

studerat effekten av olika skattesänkningar, resultaten är dock relativt olika. En del 

forskning visar att lönerna påverkas av skattesänkningar, samtidigt som annan 

forskning menar att skattesänkningar påverkar sysselsättning. Det finns även 

forskning som visar att skattesänkningar inte påverkar sysselsättning. Uppsatsen 

analyserar effekten av sänkningarna på totalt antal sysselsatta unga. Uppsatsen 

använder dels statistik över totalt antal sysselsatta samt totalt antal sysselsatta över 

Sveriges län. Effekterna på sysselsättningsgrad och löner analyseras också till följd av 

sänkningarna. Metoden som används är OLS-regression där effekterna av 

skattesänkningarna skattas med hjälp av dummyvariabler.  

 

Resultatet visar positiva effekter för sysselsättningen med en ökning 2007 med 

ungefär 27 000 personer och för 2009 ungefär 7000 personer. Övriga tester i studien 

visar att sysselsättningsgraden har ökar något för 2007 och minskat igen 2009, 

lönerna för unga har ökat för 2007 och 2009.  Resultaten för testerna är signifikanta 

för en konfidensgrad på 5 procent. Slutsatsen utifrån testerna blir att sänkningarna av 

arbetsgivaravgifterna har ökat sysselsättningen för unga.  
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1 Inledning 
Under de senaste åren har sysselsättningen varierat kraftigt. 1990-talskrisen medförde 

en minskning av sysselsättningen i Sverige, efterföljande år ökade sysselsättningen i 

stort sett för varje år. Nästa kris som minskade sysselsättningen kraftigt var 

finanskrisen 2008, där den hårdast drabbade gruppen var 16-24 åringarna som stod för 

ca en tredjedel av minskningen. Enligt SCB beräknas förvärvsarbetare öka med ca 

340 000 från år 2011 till 2030(SCB, 2011, s.47). Gruppen pensionärer beräknas öka 

med ca 600 000 under samma tidsperiod(SCB, 2011, s.25).  

 

Under 2000-talet har arbetslösheten i Sverige generellt legat på 6-8 procentenheter för 

befolkningen 15-74 år(Ekonomifakta-1, 2014). Ungdomsarbetslösheten har under 

samma tidsperiod haft en större volatilitet mellan 15-25 procentenheter. Under 2000-

talet har ungdomsarbetslösheten legat över genomsnittsarbetslösheten. 

(Ekonomifakta-3, 2014)  

 

I en studie granskades den Brasilianska arbetsmarknaden mellan 1980-2000. 

Resultatet av studien var att ungdomsarbetslösheten påverkar personer senare i 

yrkeslivet. Slutsatsen var att om en ung person är arbetslös i början av yrkeslivet, 

minskar chansen att hitta jobb i framtiden.(Cruces et al., 2012, s. 22) Att 

ungdomsarbetslösheten innebär problem i framtiden för unga måste vara av intresse 

för länder att undvika.  

 

Den första juli 2007 införde regeringen en lag som omfattade sänkta 

arbetsgivaravgifter för ungdomar mellan 18-24 år, i syfte att underlätta för gruppen på 

arbetsmarknaden. Ungdomarna har en svagare ställning på arbetsmarknaden och tar 

ofta timanställning eller säsongsanställning, samtidigt saknar gruppen erfarenhet som 

övriga arbetsgrupper har. Regeringen ville därför underlätta för denna grupp på 

arbetsmarknaden.(Proposition 2006/07:84, s.13-14) Under 2009 sänktes 

arbetsgivaravgifterna för unga ytterligare och reformen utökades gälla alla unga som 

inte fyllt 26(Finansdepartementet, 2008).  

 

Tidigare forskning ifrån IFAU (institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 

utbildning) påvisar att skattesänkningen som genomfördes 2007 gav kortvariga 

positiva effekter på sysselsättningen. Skattesänkningen 2009 påvisar inte några 
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signifikanta effekter på de ungas sysselsättning. Skattesänkningarna ledde till 

minskade skatteintäkter för den svenska staten under året 2008 på 10 miljarder 

kronor. Delas summan i antalet nya jobb till följd av reformen kostade jobben ca 1-

1,6 miljoner styck.(Ejebark & Kaunitz, 2013, s.1) En kandidatuppsats analyserar 

effekterna av 2007 års sänkningar av arbetsgivaravgifterna för unga, identifierade en 

kortvarig sysselsättningsökning(Ekelöf & Sandmark, 2009, s.3). Analysen som Ekelöf 

& Sandmark genomförde hade specialbeställd data ifrån AKU, och utelämnar effekter 

av skattesänkningen 2009. Analysen av Ejebark & Kaunitz använder en 

persondatabas som är unik, eftersom den inte är tillgänglig för allmänheten. Med 

offentligt tillgänglig data har författaren inte identifierat någon forskning kring hur de 

sänkta arbetsgivaravgifterna påverkar sysselsättningen. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det intressant att identifiera effekter på 

arbetslösheten som kan uppstå vid ändringar i politiken. Syftet men uppsatsen är att 

försöka identifiera effekter av regeringens sänkningar av arbetsgivaravgifter för unga.  

 

Min problemformulering: Vilka effekter har de sänkta arbetsgivaravgifterna haft på 

ungas sysselsättning som regeringen genomförde 2007 och 2009? I uppsatsen 

kommer regressioner att genomföras för både män och kvinnor, för att försöka 

identifiera eventuella skillnader mellan könen. 

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Den svenska arbetsmarknaden 1970-2014 
Sysselsättningen ökade stadigt i Sverige under 1970 och 1980-talet, där kvinnorna 

stod för den största ökningen. Anledningen var att staten och kommuner växte och det 

var flest kvinnor som blev anställda. Dessa årtionden karakteriserades av lägre 

arbetslöshet än under 1990-talet, i allmänhet låg arbetslösheten på mellan 2-3 

procentenheter. Under inledningen av 1990-talet drabbades den svenska ekonomin av 

en lågkonjunktur, arbetslösheten ökade kraftigt vilket minskade statens intäkter. Den 

svenska staten fick genomföra stora nedskärningar i den offentliga sektorn, vilket 
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betydde slutet för kvinnornas sysselsättningsökningar. Den totala arbetslösheten i 

Sverige ökade till ungefär 8 procent under inledningen av 1990-talet, hårdast 

drabbades de unga. Under 1990-talskrisen steg ungdomsarbetslösheten till runt 20 

procent. Försämringen för de unga innebar att i genomsnitt försenades gruppens 

inträde på arbetsmarknaden med ungefär 2 år.(SCB, 2005, s.39-40) 

 

Under 1997 minskade arbetslösheten åter, minskningen varade till 2002, då var 

arbetslösheten ungefär 4 procent i Sverige. Därefter ökade arbetslösheten återigen för 

att 2005 ligga på runt 5,5 procent, arbetslösheten var relativt stabil i början av 2000-

talen i jämförelse med inledningen av 1990-talet. Under 2005 genomfördes 

förändringar i hur arbetslösheten mäts för att jämställa siffrorna med Europa, vilket 

medför att siffror innan 2005 inte är helt jämförbara med efter förändringen.(SCB, 

2005, s.40) 

 

Efter 2005 minskade arbetslösheten återigen fram till finanskrisen 2008. Efter 2008 

ökade arbetslösheten i Sverige till ungefär 8 procent och har pendlat kring dessa 

nivåer sedan dess, trots att sysselsättningen har ökat.(Ekonomifakta-1, 2014) 

 

 

2.2 Ungdomsarbetslöshet, yngre än 25 år 
I figur 1 visas den svenska ungdomsarbetslösheten i jämförelse med EU-28-ländernas 

ungdomsarbetslöshet över tid. På den vertikala axeln visas procent över antalet 

arbetslösa och på den horisontella axeln anges tid. I figur 1 motsvarar den blå linjen 

EU-28-länderna och den röda linjen motsvarar Sverige.  Under inledningen av 2000-

talet var ungdomsarbetslösheten i Sverige lägre än i EU-28-länder. Mellan 2003-2004 

ökade den svenska ungdomsarbetslösheten över EU-28-länderna. Sedan 2012 har EU-

28-länderna och Sverige haft ungefär samma ungdomsarbetslöshet på ungefär 22 

procent.(Ekonomifakta-2, 2014) 

Figur 1. 
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(Ekonomifakta-2, 2014) 

 

Det finns en rad faktorer som försvårar analysen av ungdomsarbetslösheten cirka 50 

procent av de i gruppen är heltidsstuderande. Utesluts de studerande ungdomarna 

landar siffran istället på runt 14 procent. Dessutom anges arbetslöshet som kvoten 

mellan antalet arbetslösa över antalet i arbetskraften. De senaste åren har antalet 

studerande ökat vilket leder till att arbetskraftsdeltagandet har minskat vilket ökar 

arbetslösheten. Antalet arbetslösa inom gruppen behöver alltså inte öka för att 

arbetslösheten skall öka. Andra faktorer som försvårar analysen är att flera av de 

studerande söker extrajobb.(Oscarsson, 2013, s. 5-7) Studerande som söker arbete 

inkluderas i definitionen som arbetslös(Beijron et al. 2013, s. 4(31)). Vidare menar 

Saco att regeringen har en viktig uppgift att fylla när det gäller att hjälpa ungdomar på 

arbetsmarknaden. Det är viktigt att regeringens halvering av arbetsgivaravgiften 2007 

ger bättre förutsättningar för ungdomarna. Saco riktar kritik mot regeringens reform, 

på grund av att försäkringsmässiga principer måste existera, gruppen som sådan är 

icke homogen och att det troligen uppstår stora dödviktskostnader.(Oscarsson, 2013, 

s. 5-7) 

 

 

2.3 Propositionen som föranledde sänkningen av arbetsgivaravgiften för 
2007  
Den borgerliga regeringen som tillträdde 2006 ansåg att ungdomars situation på 

arbetsmarknaden måste förbättras. Under inledningen av 2000-talet ökade 

ungdomsarbetslösheten för att sedan avta under mitten av 2000-talet. Ungdomar har 

en svagare ställning på arbetsmarknaden p.g.a. mindre erfarenhet samt kortare 

utbildning. Ungdomar är den mest konjunkturkänsliga gruppen, då timanställningarna 

och tillfälliga jobb har ökat kraftigt de senaste åren. En förskjutning har skett av när 
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unga börjar jobba, i genomsnitt till följd av utbildningsexpansionen som inleddes på 

1990-talet. Syftet med propositionen var att underlätta för den svagare gruppen på 

arbetsmarknaden.(Proposition 2006/07:84, s.13-14)     

 

Propositionen innebar en halvering av egenavgift och arbetsgivaravgift från den 1 juli 

2007. Ett undantag gjordes för ålderspensionen som inte berördes av propositionen, 

som 2007 låg på 10,21 procent. Beloppet som betalas fick dock inte understiga 

ålderspensionen. Totalt blir det ungefär en tredjedel billigare att anställa en person 

som omfattas av propositionen, jämför med en som är 25 eller äldre (då personerna 

har samma lön).(Proposition 2006/07:84, s.30)  

 

 

2.4 Propositionen som föranledde sänkningen av arbetsgivaravgiften för 
2009 
Då tidigare förslag om sänkningar inom vissa sektorer fått kritik och förväntades 

generera ineffektivitet, lade regeringen fram detta förslag. Syftet var att långsiktigt 

öka sysselsättningen vilket skulle genomföras med minskade arbetsgivaravgifter för 

unga.(Proposition 2008/09:7, s.9-10) Dels sänks avgifterna för hela ålderspensionen 

samt en fjärdedel av de återstående socialavgifterna där arbetsgivaravgiften ingår. 

Samtidigt utökas även gruppen som omfattas av propositionen från 18-24 till 25. 

Personer som fyllt 26 vid ingången av året omfattas alltså inte av propositionen och 

den nedre gränsen elimineras helt.(Proposition 2008/09:7, s.21) Sänkningen för 

egenavgifterna är 5,13 procentenheter och ligger på 15,32 procent. Sänkningen för 

totala arbetsgivaravgifterna sänks med 5,56 procentenheter till 15,74 procent. För 

personer som fyllt 25 minskar egenavgifterna med 15,39 procent och 

arbetsgivaravgifterna med 16,68 procent.(Proposition 2008/09:7, s.1) I Figur 2 kan 

båda propositionerna betraktas grafiskt. Den horisontella axeln motsvarar tid och 

vertikala axeln arbetsgivaravgift i procent. 

Figur 2. 



 9 

 

(Ejebark & Kaunitz, 2013, s.5) 

 

 

2.5 Tidigare forskning 
Mycket forskning är genomförd som analyserar olika skattesänkningar eller sänkta 

arbetsgivaravgifter. I studien har några rapporter valts ut som sammanfattar tidigare 

forskning, samt är relevant ur denna uppsats perspektiv. Kommande stycken 

innefattar kortfattade sammanfattningar av några tidigare rapporter.  

 

Den första januari 2002 genomfördes en subventionering av arbetsgivaravgifterna för 

företag inom Norrlands- och delar av Svelandsinland. Delar av sänkningarna 

resulterade i höjda löner och mycket små effekter på sysselsättningen. Effekten på 

sysselsättningen var så liten att den nästan inte påverkades alls. Resultatet 

överensstämmer med tidigare forskning i världen över sänkta arbetsgivaravgifter. 

Slutsatsen var att sänkta arbetsgivaravgifter var en ineffektiv metod för att öka 

sysselsättningen.(Bennmarker et al., 2008, s. 1-6)  

 

I en annan rapport ifrån IFAU som studerade effekterna av regeringens sänkningar av 

arbetsgivaravgifterna 2007 och 2009, identifierades kortvariga 

sysselsättningsökningar. Det var sänkningen 2007 som påvisade en statistiskt 
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säkerställd positiv effekt på sysselsättningen, 2009 års sänkning gav nästa ingen 

effekt.(Ejebark & Kaunitz, 2013, s.1)   

 

I en studie av en skattesänkning av arbetsgivaravgifterna i norra Finland framhävs att 

effekten på sysselsättningen beror på skatten. Det är möjligt att en sänkt 

arbetsgivaravgift kan leda till högre löner, om effekter fullständigt kompenserar 

sänkningen så påverkas inte arbetslösheten. Sänkningen varade mellan åren 2001 till 

2004, i norra Finland var på mellan 3 till 6 procent. Effekterna på sysselsättningen var 

försumbara och påvisade inte någon signifikant effekt. Lönerna ökade däremot mer i 

området som omfattades av sänkningen, jämfört med övriga regioner i 

landet.(Krokeamäki & Uusitalo, 2009, s. 753-755) 

 

Bohm och Lind skriver att deras analys av sänkningen av arbetsgivaravgifterna för 

gruvindustrin i Norrbotten inte påvisade några tydliga effekter på sysselsättningen. 

Syftet med sänkningen var att öka sysselsättningen i Norrbotten, sänkningen 

genomfördes som ett experiment. Norrbotten jämfördes med liknande regioner för att 

analysera effekterna. Slutsatsen blev att löneökningarna i Norrbotten var högre än i 

övriga delar av landet till följd av sänkningen. Lönsamheten och soliditeten 

förbättrades i Norrbotten jämfört med övriga delar av landet. Dessa effekter 

överbryggade effekterna på sysselsättningen i experimentet.(Bohm & Lind, 1989, 

s.342-347)  

 

En studie över Chiles övergång under 1980-talet från statlig till privatisering av det 

sociala försäkringssystemet minskade lönekostnaderna från 30 procent till 5 procent i 

genomsnitt. Företagens lönekostnader studerades över 6 år och slutsatsen utifrån 

studien är att kostnadssänkningen fullständigt kompenseras genom löner. 

Sysselsättning påverkades inte av sänkta kostnader för företagen.(Gruber, 1997, s.72, 

99-101) 

 

En simulering av den Tunisiska arbetsmarknaden visade resultatet att det är strukturen 

på arbetsmarknaden som avgör effekten av en sänkning på arbetsgivaravgifterna. Ifall 

marknaden är konkurrensutsatt, är det ineffektivt att sänka arbetsgivaravgifterna för 

att öka sysselsättning. Detsamma gäller om lönerna förhandlas mellan arbetsgivare 

och de anställda, effekten är mycket små. Tvärtom, då fackliga organisationer 
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förhandlar lönerna ger sänkningar av arbetsgivaravgifterna effekt på 

sysselsättningen.(Bibi, 2003, s.9-10) 

 

I en rapport om den svenska arbetsmarknaden har författarna sammanfattat tolv andra 

undersökningar gällande sänka arbetsgivaravgifter eller inkomstskatter. 

Genomgången påvisar i samtliga undersökningar ett positivt samband mellan sänkta 

arbetsgivaravgifter eller inkomstskatter och sysselsättning.(Herin, Jakobsson & 

Rydeman, 2006, s. 45-46) 

 

I en rapport från Handelns Utredningsinstitut utreder de hur en sänkt restaurangmoms 

(från 25 procent till 12 procent) kan påverka sysselsättningen. Tidigare empirisk 

forskning påvisar att en ökning av sysselsättningen med 18 000 personer skulle kunna 

bli utfallet av en halverad moms. Litteraturen indikerar på en möjlig ökning av 

sysselsättningen på 5000 – 7000 personer. Författaren menar vidare att dessa 

förändringar av sysselsättningen borde bli bestående, då sänkningen är relativt 

stor.(Hortlund, 2008, s. 38-40) Restaurangbranschen har en stor del unga i 

sysselsättningen och sänkt moms innebär sänkta kostnader för företagen. Sänkningen 

av restaurangmomsen liknar till stor del en sänkning av arbetsgivaravgifterna, vilket 

innebär att slutsatserna från rapporten är intressant för denna uppsats. 

 

Olika källor anger olika svar, det råder osäkerhet kring effekter av sänkta 

arbetsgivaravgifter påverkar sysselsättningen. Generellt kan kortvariga effekter 

identifieras i vissa fall, men inga långsiktiga effekter har identifierats. Sammantaget är 

det främst sänkningar riktade mot mindre företag som har analyserats och utvärderas, 

inte mot åldersgrupper(Riksrevisionen, 2008, s. 47). 

 

 

3 Teori 
Enligt Neoklassiskt teori är den enklaste formen av arbetsmarknad karaktäriseras av 

fullständig konkurrens för både företag och konsumenter. Marknaden består dels av 

efterfrågan på arbetskraft från företagen, angivet som D(L) i figur 3. Efterfrågan på 
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arbetskraft visar hur mycket företagen vill betala i lön för en given mängd arbetskraft. 

Den andra delen som marknaden består av är utbudet på arbetskraft, avgivet S(L) i 

figur 3. Varje punkt på utbudskurvan anger vilken lön arbetarna är villiga att jobba för 

under ett visst antal timmar. Ändras förutsättningarna, t.ex. efterfrågan på arbetskraft 

ökar av någon anledning, vilket sätter press på löneökningar. Den nya jämvikten 

karakteriseras då av högre lön och output, eftersom arbetarna kan köpa mer till följd 

av löneökningar så ökar outputen. Effekten blir den omvända om efterfrågan på 

arbetskraft skulle minska.(Laing, 2011, s. 206-208) 

 

 

3.1 Jämvikt på arbetsmarknaden 
Det råder jämvikt på arbetsmarknaden när utbudet av arbetskraft är lika med 

efterfrågan. I Figur 3 illustreras jämvikten med W*, jämviktsnivån på reallönen och 

E*, jämviktsnivån på sysselsättningen. I teorin, under fullständig konkurrens råder 

ingen arbetslöshet i optimum, S(L) = D(L), förutsatt att det inte existerar friktioner. 

Skulle D(L) < S(L), existerar arbetslöshet på arbetsmarknaden då utbudet av 

arbetskraft är större än efterfrågan. Om D(L) > S(L), råder ett underskott på 

arbetskraft på arbetsmarknaden, då är efterfrågan på arbetskraft större än utbudet.  I 

verkligheten existerar friktioner, t.ex. tar det tid att hitta ett nytt jobb och därför finns 

en jämviktsarbetslöshet. Kortsiktigt kan arbetsmarknaden vara ur jämviktsläget, men 

på lång sikt kommer marknaden justera sig själv till jämvikt. Det är en 

löneanpassning som sker mellan de olika jämvikterna.(Laing, 2011, s. 208) 

Figur 3. 
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3.2 Effekter av en skatt på företagen 
Skulle företagen drabbas av en skatt på de anställda, t.ex. arbetsgivaravgifter, 

påverkar detta företags efterfrågekurva (D(L)) på arbetskraft. Den slutliga effekten av 

en skatt på total sysselsättningen beror på elasticiteten för både utbudsfunktionen och 

efterfrågefunktionen.(Laing, 2011, s. 213) 

 

Arbetsgivaravgifter är en procentuell skatt som betalas av företagen, vilket skulle 

vrida kurvorna. Ett antagande blir därför att skatten är en styckskatt för att förenkla 

analysen en aning. En styckskatt innebär att efterfrågekurvan D(L) skiftar parallellt, i 

figur 4 illustreras detta av förflyttningen D(0) till D(1). Skiftet motsvarar skattens 

storlek, dvs. W(0)-T=W(1S), vilket är kostnaden som företag anställer arbetare för, 

lönen som arbetstagaren får efter skatt. Då kostnaden ökar kommer efterfrågan på 

anställda att minska, vilket är anledningen till att efterfrågekurvan skiftar ned. T 

motsvarar skatten, kostnadsökningen av att anställa arbetare illustreras av W(1K) i 

figur 4 och anger vad företaget betalar för arbetarna inklusive skatt. Sysselsättningen 

kommer minska från E(0) till E(1), lönen att minska från W(0) till W(1S), vilket 

illustreras i figur 4. Det grå-markerade området i figur 4 visar de dödviktsförluster 

som uppstår till följd av skatten.(Laing, 2011, s. 213) 

Figur 4. 

 

 

 

 



 14 

3.3 Effekter av en skattesänkning 
En skattesänkning analyseras i figur 4 och de effekter som uppstår till följd av 

sänkningen. Därefter följer två ytterligare fall, då med olika elasticiteter på 

efterfrågekurvan. Analys av utbudskurvan genomförs både då den är fullständigt 

elastisk och fullständigt oelastisk. Avslutningsvis följer ett avsnitt som visar om det 

endast finns en arbetsgivare på arbetsmarknaden. 

 

Om skatten minskas t.ex. arbetsgivaravgifterna, kommer detta få en exakt omvänd 

effekt som skatten i figur 4. Kortsiktigt kommer inga förändringar ske förutsatt att det 

finns trögheter på marknaden, vilket t.ex. kan vara kollektivavtal, förhandlingstider 

osv. Långsiktigt kommer däremot efterfrågekurvan skifta tillbaka emot D(0). Om 

skattesänkningen är mindre än skatten kommer den nya jämvikten karakteriseras av 

lägre sysselsättningen än E(0) och lägre löner än W(0). Motsvarar skattesänkningen 

skatten T kommer efterfrågekurvan på långsikt skifta tillbaka till 

ursprungsläget.(Laing, 2011, s. 213) 

 

Teoretisk är det möjligt att utbudet av arbetskraft kan vara fullständigt oelastiskt, 

vilket illustreras i figur 5. En fullständig oelastisk utbudskurva skulle innebära att 

eventuella justeringar på efterfrågefunktionen inte påverkar sysselsättningen. I figur 5 

illustreras olika skift i efterfrågekurvan, samtliga jämvikter sammanfaller på samma 

sysselsättningstal (E1). Skillnaden som uppstår till följd av skift är att lönen justeras, 

arbetstagarnas löner kompenserar eller kompenseras för förändringarna. Lönen 

kommer att justeras med skattens storlek om den ändras.(Laing, 2011, s. 214)  

Figur 5. 
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Om utbudskurvan är fullständigt elastisk uppstår ett extremfall. Ändras 

efterfrågekurvan i någon riktning kommer sysselsättningen att ändras men lönen 

kommer vara konstant. Sammanfattningsvis är en förutsättning för att någon effekt på 

sysselsättningen ska uppstå till följd av skattejusteringar att utbudskurvan inte är 

oelastisk. I allmänhet antas att utbudskurvan har en positiv lutning, men negativ 

lutning är också möjligt. Ett krav för att positiva effekter på sysselsättningen ska 

uppstå till följd av skattesänkningar är att utbudskurvan har en lutning som är större 

eller lika med noll.(Laing, 2011, s. 214) 

 

 

3.4 Monopson 
Består en marknad endast av en köpare brukar ett sådant fenomen kallas Monopson. 

Ett exempel kan vara en arbetsmarknad med endast ett företag som arbetsgivare. 

Köparen avgör själv vilka volymer den vill köpa, köparens beslut påverkar priset på 

marknaden. Anledningen till att köparen påverkar priset är att denne har 

marknadsmakt. Köparen kommer att köpa enheter ända tills nästa enhet inte kostar 

mer än kostnaden på marginalen att köpa en ytterligare enhet.(Carlton & Perloff, 

2005, s. 107-108)  

 

I Figur 6 illustreras marknaden grafiskt med endast en köpare. D motsvarar 

marginalnyttan av arbetskraften, Sa motsvarar utbudet av arbetskraften och MOS 

motsvarar företagets kostnad för ytterligare en arbetare. Vinstmaximerande företag 

kommer köpa arbetskraft till MOS=D, vilket ger sysselsättningen Lm. Skulle 

fullständig konkurrens råda på marknaden skulle istället sysselsättningen vara Lc, då 

efterfrågekurvan är lika med utbudet på arbetskraft. Under monopsonförhållanden kan 

företaget betala mindre i lön, Wm skulle arbetskraften få istället för Wc ifall 

fullständig konkurrens hade funnits på marknaden. Sammanfattningsvis leder ett 

Monopson till lägre sysselsättning och lägre löner på marknaden.(Carlton & Perloff, 

2005, s. 107-108) 

Figur 6. 
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3.5 Substitutionselasticiteter  
Subsitutionselasticiteter är ett mått på de relativa priserna mellan produktionsfaktorer. 

Produktionsfaktorer kan t.ex. vara arbetskraft eller maskiner. Matematisk definieras 

måttet som den procentuella förändringen mellan faktorerna h och k, dividerat med 

procentuella förändringen mellan priserna på faktorerna k dividerat med h. Kan 

produktionsfaktorerna användas som substitut för varandra kommer företagen minska 

användningen av den dyrare faktorn relativt den billigare. Den totala effekten ifall 

någon faktor blir relativt dyrare än en annan blir dels en substitutionseffekt och en 

skaleffekt. Substitutionseffekter innebär att företagen ersätter en del av den dyrare 

produktionsfaktorn med den billigare. Skaleffekten motsvarar de förändrade 

kvantiteterna som företaget kostnadsoptimerar med. Effekter blir omvända ifall en 

produktions faktor blir relativ billigare en annan.(Björklund et al., 2006, s. 83-85) 

Under ett antagande att olika åldersgrupper är substitut till varandra, är det tänkbart 

att substitutionseffekter uppstår, till följd av en skattesänkning som endast påverkar 

en mindre del av arbetsmarknaden.  

 

 

4 Metod  
Det är vanligt att mäta olika samband mellan flera variabler, korrelation är ett mått på 

hur starkt ett samband mellan de olika variablerna(Stukát, 1993, s. 43-47). I uppsatsen 

är det en regressionslinje som används för att mäta effekten av sänkta 
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arbetsgivaravgifterna. I Appendix D presenteras en sammanfattning av metoden som 

används, OLS-regressionen.  

 

 

4.3 Empirisk Modell 
I arbetet kommer metoden OLS att användas för att mäta eventuella effekter av 

skattesänkningarna som regeringen genomförde 2007 och 2009. De beroende 

variabler som kommer att användas är total sysselsättning och sysselsättningsgrad för 

åldersgruppen 20-24 år, vilket är det data som finns offentligt tillgängligt. Ett test 

kommer att genomföras för att se ifall lönerna har påverkats av sänkningarna på 

samma åldersgrupp. För att mäta effekten av skattesänkningarna kommer 

dummyvariabler användas som förklarande variabler som beskrivs i nästa stycke. 

Tester kommer genomföras på både män och kvinnor samt tillsammans för att 

identifiera eventuella skillnader mellan könen. 

 

Dummyvariabel är en variabel som endast kan anta värdena 0 eller 1, beroende på en 

kvalitativ egenskap, t.ex. kön. Dummyvariabeln ändrar interceptet på 

regressionslinjen beroende på de kvalitativa egenskaperna. Eftersom det endast är 

interceptet som ändras är lutningen på regressionslinjen konstant. Koefficienten 

framför dummyvariabeln  är alltså effekten på den beroende variabeln, som 

uppkommer av oberoende beroende på vilken kvalitativ egenskap den har. Den 

allmänna matematiska formeln för regressionslinjen med en dummyvariabel blir 

därför: (Studenmund, 2006, s.216-218) 

 

Dummyvariabeln antar värdet 0 innan skattesänkningen trädde i kraft och 1 när 

reformen började gälla. För skattesänkningen som trädde i kraft 1 juli 2007 har alla 

månader från 1 juli 2007 och framåt värdet 1. Självklart har alla månaderna innan 1 

juli 2007 värdet 0 och samma princip tillämpas för sänkningen 2009. Om effekter 

uppkommit till följd av skattesänkningarna innebär detta att koefficienterna framför 

dummyvariabel inte kommer vara lika med noll. Antar en koefficient ett positivt 

värde innebär det att skattesänkningens effekt varit positiv på den beroende variabeln. 

Är värdet på koefficienten tvärtom negativ, har effekten också varit negativ.  

 

Di

yi =a +b1c i +b2Di +ei
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Regressionerna på säsongsjusterad total sysselsättning kommer vara huvudregression 

i uppsatsen, de andra regressionerna genomförs för att styrka utfallet. Anledningen till 

att antal sysselsatta är huvudregression är att tolkningen av utfallet är enklare än 

sysselsättningsgrad samt att det finns länsdata för sysselsättningsgraden att tillgå. 

Samma skattning genomförs på sysselsättningsgraden över tid för att säkerställa 

sänkningens effekter. Effekterna av en skattning kommer här att mätas med hjälp av 

dummyvariabler för sänkningarna som regeringen införde 2007 och 2009. I avsnittet 

tidigare forskning menade Krokeamäki & Uusitalo (2009) att sänkta 

arbetsgivaravgifter kan leda till högre löner för berörda grupper. Eventuella 

löneökningar till följd av sänkta arbetsgivaravgifter är också ett ämne som behandlas i 

uppsatsen. Eventuella löneökningar mäts genom en OLS-regression med löner som 

beroende variabel och effekterna genom dummyvariabler. Lönerna som behandlas 

som beroende variabel har inflationsjusterats innan regressionen och hur detta är 

genomfört beskrivs närmare i avsnittet skattningarnas säkerhet.    

 

Ytterligare en förklarande variabel som inkluderas i regressionerna är antalet 

”arbetade timmar, procentuell förändring per år”, förkortas som ATPF fortsättningsvis 

i uppsatsen. Anledningen till att inkludera denna variabel är för att försöka korrigera 

för finanskrisen som varade under mätperioden. Ett antagande för att kunna 

genomföra regressionerna är att ATPF tar hänsyn till delar av finanskrisens effekter 

och konjunkturella svängningar. Finanskrisen kan antas leda till ökad arbetslöshet 

eller minskat antal timmar som arbetas p.g.a. minskad efterfrågan, då borde ATPF 

motsvara en sådan effekt. ATPF inkluderas i samtliga regressioner då både 

sysselsättningsgraden, totalt antal sysselsatta och löner kan förväntas påverkas av 

finanskrisen.  

 

Procentuell befolkningsförändring är en variabel som kommer inkluderas i 

regressionen av total sysselsättning, då det är tänkbart att olika årskullar kan påverka 

resultaten. Det är möjligt att befolkningsstrukturer kommer att påverka 

sysselsättningen då åldersgruppen föråldras. Procentuell befolkningsförändring 

behöver inte inkluderas när regression av sysselsättningsgraden genomförs, då 

sysselsättningsgraden redan beaktar sådana effekter. Regressionerna av lönerna finner 

författaren inget stöd för att inkludera variabeln procentuell befolkningsförändring, då 

studiens hypotes inte tror att variabeln har påverkan. 
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4.4 Skattningens säkerhet 
En skattning i en OLS-regression innebär att en skattning görs av populationens sanna 

värde. Eftersom det är en skattning innefattas givetvis den av en viss osäkerhet. Om 

det är möjligt att anta att skattningen är lika med populationens sanna värde i 

genomsnitt, brukar man säga att skattningen är väntevärdesriktig. Det finns problem 

med väntevärdesriktiga skattningar då de avviker ifrån populationens sanna värde 

ibland. Då en viss osäkerhet finns med i skattningen skapas en konfidensgrad för att 

möjliggöra utlåtanden om skattningens tillförlitlighet. Det är konfidensgraden som 

avgör för när en skattning antas vara signifikant eller inte.  

 

För samtliga skattningar i uppsatsen kommer konfidensgraden vara 5 procent. 

Hypotesprövningarna som genomförs bygger sedan på konfidensgraden och bygger 

vidare på slutsatsen om en skattning är signifikant eller inte. Utifrån konfidensgraden 

kan en skattning av en koefficient avgöras om den är signifikant eller inte genom ett t-

test. Från t-testet beräknas ett p-värde, genom att avläsa p-värdet kan man avgöra om 

en koefficient är signifikant eller inte. P-värdet är ett hypotestest om koefficienten 

påverkar den beroende variabeln eller inte, genom att förkasta nollhypotesen eller 

inte. Antar p-värdet ett mindre värde än 0,05, innebär det att koefficienten för 

variabeln är signifikant för den 5 procentiga nivån. Nollhypotesen blir således för 

dummyvariablerna, att sänkningen av arbetsgivaravgiften inte har haft någon effekt. 

Alternativhypotesen blir att sänkningen har haft en positiv effekt i samtliga 

regressioner. Alternativhypotesen anger det förväntade resultatet, teoretiskt kan 

negativa effekter uppkomma i regressionerna. För övriga hypotestester (ATPF och 

befolkningsförändring) kommer samma signifikansnivå användas, nollypotesten blir 

att variabeln inte påverkat den beroende variabeln. Alternativhypotesen blir att 

variabeln påverkar den beroende variabeln.  

 

Ett problem är självklart om regressionen verkligen mäter just effekter av 

sänkningarna av arbetsgivaravgifterna. Många underliggande variabler försvårar 

mätningen av eventuella effekter till följd av sänkningen. Enligt Ekonomifakta ökade 

arbetslösheten efter finanskrisen 2008 vilket står i bakgrunden. Enligt SCB drabbades 
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de unga hårdast av 1990-talskrisen (vilket kan ses i bakgrunden), antas detta gälla för 

finanskrisen är det självklart att mätningen försvåras till följd av finanskrisen. 

Ytterligare underliggande variabler som kan försvåra mätningen är eventuella 

strukturella förändringar på arbetsmarknaden eller lokala variationer. Andra tänkbara 

faktorer som påverkar mätningarna är andra skatteförändringar under mätperioden 

som ändrat för- respektive nackdelar av att jobba. 2008 införde den svenska 

regeringen förhöjda skattelättnader för arbetare i form av ytterligare ett 

jobbskatteavdrag(Proposition 2007/08:22, s. 1-3).  

 

Inflationsjustering av lönerna genomfördes före regressionen av lönerna, genom att 

beräkna snitt inflationen (KPI) i Sverige mellan 2004-2012. Lönerna justeras sedan 

med den genomsnittliga inflationen under mätperioden för att inte enskilda år ska 

påverka resultaten allt för mycket. Eftersom inflationen påverkar lönerna, justeras 

lönerna, för att eliminera eventuella tidstrender till följd av inflationen. Underliggande 

trender i datamaterial kan skapa problem med skattningen dels med att avgöra vilken 

effekt en modell verkligen mäter, samt att samband kan verka starkare än vad de 

egentligen är. Lönerna justeras för inflationen för att öka sannolikheten att mäta 

effekten av skattesänkningarna när det är dessa som är intressanta i uppsatsen. 

 

Samtliga regressioner kommer att genomföras med andra dummyvariabler för att 

försöka identifiera eventuella effekter andra år. Dummyvariablerna i 

originalregressionerna är under 2007 och 2009 och de skapade dummyvariablerna 

kommer vara för 2006 och 2008. Anledningen till att en sådan regression genomförs 

är för att kontrollera om någon effekt påverkade variablerna innan de verkliga 

sänkningarna implementerades. En sådan typ av regression brukar kallas för 

placeboregression, resultaten återfinns i Appendix A.  

 

Heteroskedastisitet uppstår då variansen av feltermen inte är konstant. Antagandet i 

en OLS är viktigt för metoden, stämmer inte antagandet är inte OLS den metod som 

minimerar variansen. Heteroskedastisitet är mer vanligt förekommande i tvärsnitts 

data men kan förekomma i tidsserie studier.(Studenmund, 2006, s.345-346) Påverkas 

en modell av heteroskedastisitet blir estimeringen av koefficienterna i modellen 

fortfarande pålitliga, variansen av dessa ökar och hypotestesterna blir ogiltiga. 

Normalt blir t-värdena högre än vad de egentligen borde vara.(Studenmund, 2006, s. 
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353-354) Det vanligaste sättet att korrigera en modell i OLS för heteroskedastisitet är 

genom korrigerade/robusta standardavvikelser. Robusta standardavvikelser justerar 

standardavvikelserna, vilket är problemet med heteroskedastisitet. Generellt blir 

hypotestesterna mer pålitliga med robusta standardavvikelser, dessa tar hänsyn till de 

problem som skapas med heteroskedastisitet.(Studenmund, 2006, s. 365-366) Genom 

att använda robusta standardavvikelser på alla regressioner är avsikten att förbättra 

trovärdigheten i hypotestestera som genomförs i denna uppsats.     

 

4.5 Data  
Nedan presenteras tabeller med deskriptiv statistik för variablerna som uppsatsen 

behandlar. Därefter följer information om varifrån datamaterialet kommer ifrån och 

hur det är framtaget. 

 

Kategori Namn Tidsperiod Medelvärde Stand.av. Min Max Obs 

Förklara

nde 

variabel Stockholm 2005-2012 72642,38 8655,045 58386 84900 8 

Förklara

nde 

variabel Uppsala 2005-2012 13224,88 1536,42 10373 15388 8 

Förklara

nde 

variabel Södermanland 2005-2012 9221,125 894,864 7812 10459 8 

Förklara

nde 

variabel Östergötland 2005-2012 14933 1405,049 12563 16933 8 

Förklara

nde 

variabel Jönköping 2005-2012 14320,63 1159,063 123921 15641 8 

Kategori Namn Tidsperiod Medelvärde Stand.av. Min Max Obs 

Beroende 

variabel 

Inflationsjusterade 

löner  2004-2012 19066,33 2086,876 14600 28400 900 

Beroende 

variabel 

Säsongsjusterad 

sysselsättningsgrad 2000-2014 59,436 5,931 49,5 76,4 214 

Beroende 

variabel 

Säsongsjusterad 

Antalet sysselsatta 

20-24 år 2000-2014 1265460 1330139 304300 3159000 15 

Förklara

nde 

variabel 

Antalet arbetade 

timmar, % för. 2000-2014 0,872 1,637 -2,588 4,41 450 

Förklara

nde 

variabel 

Procentuell 

befolkningsför. 2000-2013 1,0311 0,019 1,008 1,044 336 



 22 

Förklara

nde 

variabel Kronoberg 2005-2012 8210 540,589 7306 8802 8 

Förklara

nde 

variabel Kalmar 2005-2012 9132,75 813,815 7824 10132 8 

Förklara

nde 

variabel Gotland 2005-2012 2077,625 239,256 1767 2414 8 

Förklara

nde 

variabel Blekinge 2005-2012 5390,5 387,78 4720 5780 8 

Förklara

nde 

variabel Skåne 2005-2012 41200,63 3831,534 34106 46096 8 

Förklara

nde 

variabel Halland 2005-2012 11266,13 1074,71 9531 12858 8 

Förklara

nde 

variabel Västra Götaland 2005-2012 61347,13 4775,132 53930 68001 8 

Förklara

nde 

variabel Värmland 2005-2012 9243,375 801,892 8106 10471 8 

Förklara

nde 

variabel Örebro 2005-2012 10470,63 1033,233 8870 12041 8 

Förklara

nde 

variabel Västmanland 2005-2012 8928 861,927 7958 10277 8 

Förklara

nde 

variabel Dalarna 2005-2012 9675,125 798,167 8365 10874 8 

Förklara

nde 

variabel Gävleborg 2005-2012 9348,625 899,284 7971 10615 8 

Förklara

nde 

variabel Västernorrland 2005-2012 9243,375 801,892 8106 10479 8 

Förklara

nde 

variabel Jämtland 2005-2012 4900,375 318,156 4366 5329 8 

Förklara

nde 

variabel Västerbotten 2005-2012 10930,63 828,699 9854 12351 8 

Förklara

nde 

variabel Norrbotten 2005-2012 9392,125 1182,611 7692 11354 8 
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Allt datamaterial i uppsatsen är inhämtat från SCB och Konjunkturinstitutet. Data 

över sysselsättningsgrad och totalt antal sysselsatta är indelade i män och kvinnor 

samt per månad under åren 2005-2014 i åldrarna 20-24. Statistiken över total 

sysselsättning finns mellan län och är angiven årsvis för män och kvinnor i den 

aktuella gruppen mellan 2005-2012. Månadsdata över sysselsättningsgraden och totalt 

antal sysselsatta är säsongsjusterat av SCB och inhämtat från AKU. Statistiken över 

totalt antal sysselsatta i olika län är inhämtat ifrån RAMS. I Appendix E beskrivs 

vilka organisationer som datamaterialet kommer ifrån samt hur statistiken är 

framtagen. 

 

Samtlig lönestatistik som SCB har för privat, offentlig och statlig sektor för 

tidsperioden mellan 2004 till 2012 för gruppen 20-24 år, används när eventuella 

effekter på lönerna beräknas. Då det inte varit möjligt att samla in egen lönestatistik, 

har all tillgänglig lönestatistik används. Många yrken saknar uppgifter för vissa år hos 

SCB och därför kan inte all uppgifter används, totalt används statistik för 50 olika 

yrken under den aktuella tidsperioden. 

 

5 Resultat 
I denna del är avsikten att presentera resultaten för de regressioner som genomförts. 

Appendix A återfinns placeboregressioner och robusta standardavvikelser för 

samtliga skattningar. I resultatdelen är resultaten uppdelat i kön, samt män och 

kvinnor tillsammans. Samtliga resultat kommer dock beskrivas i denna del av 

uppsatsen. Först presenteras testerna av total sysselsättning, sedan 

sysselsättningsgraden och avslutningsvis de inflationsjusterade lönerna. I 

regressionerna av total sysselsättning med länsfördelning används dummyvariabler 

för att mäta effekterna, i Appendix A presenteras vilket län som motsvarar vilken 

dummy variabel. 

 

 

5.1 OLS skattning av säsongsjusterad total sysselsättning 
Tabell 1 visar estimeringen för män 20-24 år, under åren 2000-2014. I regressionen är 
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siffrorna angivna som 1000-tals personer som är sysselsatta, därför blir testets effekter 

angivet i samma enhet. Testet visar att den berörda gruppen ökade total sysselsättning 

under 2007 ungefär med 28 180 personer. Effekten för 2009 var således en ökning 

med ungefär 4874 personer. Båda resultaten är signifikant förändring, vilket innebär 

att nollhypotesen kan förkastas. Utifrån testet har total sysselsättning för gruppen män 

20-24 år ökat signifikant, ökningen antas vidare inte bero på slumpen. 

Tabell 1. 

Estimering av antalet sysselsatta män mellan 20-24 år.  

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 28,18 0 2,169 

Dummy09 4,874 0,011 1,894 

Antalet arbetade timmar, % 

för. 
2,630 0 0,361 

Procentuell befolkningsför. (-254,581) 0 43,475 

Antalet observationer; 170. F-värdet; 185,13. 

 

Tabell 2 visar estimeringen för kvinnor 20-24 år, under åren 2000-2014. Under 2007 

ökade totalt antal sysselsatta för gruppen kvinnor med ungefär 24063 personer, vilket 

är en signifikant förändring. Effekten för 2009 är en ökning med ungefär 10309 

personer för den kvinnliga gruppen, detta resultat är signifikant för samma 

signifikansnivå. Nollhypotesen för båda koefficienterna för dummyvariablerna 

förkastas, utfallet antas inte bero på slumpen. 

Tabell 2.  

Estimering av antalet sysselsatta kvinnor mellan 20-24 år.  

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 24,063 0 5,536 

Dummy09 10,309 0,034 4,836 

Antalet arbetade timmar, % 

för. 
2,175 0,019 0,920 

Procentuell befolkningsför. (-316,100) 0,005 110,992 

Antalet observationer; 170. F-värdet; 25,83. 

 

Tabell 3 visar estimeringen för män och kvinnor mellan 20-24 år, under åren 2000-

2014. Effekten på gruppen under 2007 var en signifikant ökning av sysselsättningen 

med ungefär 26805 personer vilket är en signifikant förändring. Under 2009 var 

effekten en ökning med ungefär 7252 personer, vilket var en signifikant ökning. 

Utfallet av regressionen antas således inte bero på slumpmässig variation.  
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Tabell 3.  

Estimering av antalet sysselsatta kvinnor och män mellan 20-24 år.  

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 26,815 0 3,625 

Dummy09 7,252 0,020 3,102 

Antalet arbetade timmar, % 

för. 
2,446 0 0,590 

Procentuell befolkningsför. (-296,254) 0 72,380 

Antalet observationer; 170. F-värdet; 67,51. 

 

En viss försiktighet bör beaktas när resultaten tolkas för antalet sysselsatta i de 

säsongsjusterade jämförelserna. Samtliga effekter i dessa 3 tester påvisar positiva 

effekter på totalt antal sysselsatta för åren 2007 och 2009. Dessa förändringar kan 

t.ex. bero på regeringens skattesänkning av arbetsgivaravgifterna. Samtidigt är det 

många fler faktorer som kan påverkat mätresultaten, t.ex. andra lagförändringar, 

utbudschocker eller strukturella förändringar. Det är av yttersta vikt att inte dra för 

snabba slutsatser utav resultaten, läsarna får tolka resultaten försiktigt och beakta att 

modellen inte är perfekt. Övriga utfall av resultaten är att befolkningsmängden verkar 

samvariera negativt med sysselsättningen, vilket är en signifikant förändring på en 5 

procentig signifikansnivå. ATPF har positivt samband med sysselsättning under 

mätperioden för samtliga grupper vilket är en signifikant förändring.  

 

Utöver dessa 3 tester genomfördes både placeboregression och tester med robusta 

standardavvikelser, vilka kan ses i Appendix A. Regressionerna med robusta 

standardavvikelser påvisade identiska effekter (siffrorna på effekterna är inte 

desamma) som de 3 regressioner som presenteras i resultatdelen. 

Placeboregressionerna påvisar signifikanta ökningar av antalet sysselsatta under både 

2006 och 2008. Effekten för 2008 skulle t.ex. bero på skattesänkningen 2007, det kan 

ta tid för företag att anpassa sina anställningar till nya skatteregler. Effekten för 2006 

påvisar alltså att innan sänkningen av arbetsgivaravgifterna implementerades pågick 

en ökning för dessa grupper.  

 

 

5.2 OLS skattning av total sysselsättning med länsfördelning 
Tabell 4 visar estimeringen av gruppen män mellan 20-24 år mellan åren 2005-2012. 
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Siffrorna som regressionen bygger på är totalt antal sysselsatta, därför blir resultatet i 

antal personer. Resultatet visar att en signifikant ökning av totalt antal sysselsatta för 

2007 med ungefär 996 personer. Ökningen för 2009 är också en signifikant ökning 

med ungefär 521 personer.  

Tabell 4. 

Estimering total sysselsättning med länsfördelning, män mellan 20-24 år.  

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 995,844 0,001 290,065 

Dummy09 521,028 0,018 218,149 

Procentuell befolkningsför. (-12857,900) 0,242 10937,76 

Antalet arbetade timmar, % 

för. 
228,616 0 54,432 

D01 29791 0 535,613 

D04 (-1724,250) 0,002 535,613 

D05 1380,375 0,011 535,613 

D06 1169,75 0,031 535,613 

D07 (-2635,250) 0 535,613 

D08 (-2172,875) 0 535,613 

D09 (-5646,125) 0 535,613 

D10 (-4045,000) 0 535,613 

D12 14753,62 0 535,613 

D13 (-694,000) 0,197 535,613 

D14 25391,5 0 535,613 

D17 (-1818,500) 0,001 535,613 

D18 (-1239,000) 0,022 535,613 

D19 (-1895,375) 0,001 535,613 

D20 (-1420,375) 0,009 535,613 

D21 (-1621,875) 0,003 535,613 

D22 (-2446,125) 0 535,613 

D23 (-4150,375) 0 535,613 

D24 (-1060,375) 0,050 535,613 

D25 (-1507,375) 0,006 535,613 

Antalet observationer; 168. F-värdet; 521,23. 

 

Tabell 5 visar estimeringen för kvinnor mellan 20-24 år under mätperioden 2005-

2012. Resultatet visar en ökning för 2007 av antalet sysselsatta med ungefär 834 

personer och ökningen 2009 var 706 personer. Båda resultaten var signifikant, vilket 

innebär att nollhypotesen förkastas och resultatet antas inte bero på slumpmässig 

variation.  

Tabell 5 

Estimering total sysselsättning med länsfördelning, kvinnor mellan 20-24 år.  
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Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 833,989 0,004 284,26 

Dummy09 705,617 0,001 213,783 

Procentuell befolkningsför. (-6102,093) 0,570 10718,860 

Antalet arbetade timmar, % 

för. 
187,753 0,001 53,343 

D01 29626,500 0 524,893 

D04 (-2279,500) 0 524,893 

D05 327,750 0,533 524,893 

D06 (-74,000) 0,888 524,893 

D07 (-3060,625) 0 524,893 

D08 (-2656,500) 0 524,893 

D09 (-5501,125) 0 524,893 

D10 (-4339,000) 0 524,893 

D12 13222,120 0 524,893 

D13 (-1264,750) 0,017 524,893 

D14 22730,750 0 524,893 

D17 (-2163,000) 0 524,893 

D18 (-1515,250) 0,004 524,893 

D19 (-2401,500) 0 524,893 

D20 (-2129,375) 0 524,893 

D21 (-2254,375) 0 524,893 

D22 (-2694,000) 0 524,893 

D23 (-4174,125) 0 524,893 

D24 (-1233,875) 0,020 524,893 

D25 (-2325,375) 0 524,893 

Antalet observationer; 168. F-värdet; 505,76. 

 

Tabell 6 visar estimeringen för män och kvinnor mellan 20-24 år under perioden 

2005-2012. Resultaten påvisar en ökning för 2007 med ungefär 929 personer och för 

2009 en ökning med 600 personer. Resultaten för dummyvariablerna för 2007 och 

2009 är båda signifikant, vilket innebär att nollhypotesen förkastas. Resultaten antas 

således inte bero på slumpmässig variation.   

Tabell 6. 

Estimering total sysselsättning med länsfördelning, kvinnor och män mellan 20-24 år.  

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 928,624 0 235,131 

Dummy09 600,303 0 167,057 

Procentuell befolkningsför. (-8567,239) 0,294 8142,268 

Antalet arbetade timmar, % 

för. 
207,652 0 41,824 

D01 29708,750 0 409,054 
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D04 (-2001,875) 0 409,054 

D05 854,062 0,038 409,054 

D06 547,875 0,181 409,054 

D07 (-2847,938) 0 409,054 

D08 (-2414,688) 0 409,054 

D09 (-5573,625) 0 409,054 

D10 (-4192,000) 0 409,054 

D12 13987,870 0 409,054 

D13 (-979,375) 0,017 409,054 

D14 24061,120 0 409,054 

D17 (-1990,750) 0 409,054 

D18 (-1377,125) 0,001 409,054 

D19 (-2148,438) 0 409,054 

D20 (-1774,875) 0 409,054 

D21 (-1938,125) 0 409,054 

D22 (-2570,063) 0 409,054 

D23 (-4162,250) 0 409,054 

D24 (-1147,125) 0,005 409,054 

D25 (-1916,375) 0 409,054 

Antalet observationer; 336. F-värdet; 862,18. 

 

Sammanfattningsvis kan resultat av totalt antal sysselsatta visa att 

befolkningsförändringen samvarierar negativt med total sysselsättning, detta resultat 

är inte signifikant. Ett icke signifikant resultat innebär att det inte finns tillräckligt 

starka bevis för förkasta nollhypotesen. Variabeln ATPF har samvarierat positivt med 

sysselsättningen för samtliga grupper vilket är ett signifikant resultat. Samtliga 

resultat för dummyvariablerna påvisar positiva förändringar för alla grupper, vilket 

t.ex. kan bero på sänkta arbetsgivaravgifter. Samtliga regressioner i denna del har 

Uppsala län använts som referenslän, övriga län i Sverige kan betraktas i tabellerna 4, 

5 och 6. En anledning till att inkludera dummyvariablerna för de svenska länen är att 

försöka justera resultaten för lokala variationer och självklart är syftet att förbättra 

modellen. Datamaterialet för dessa regressioner är inte säsongsjusterat, då det är totalt 

antal sysselsatta per år är det möjligt att eventuella säsongsvariationer exkluderas ur 

modellen. Länet som har den störta antalet anställda är Stockholm och har nummer 

D01 i regressioner och länet med minst antal sysselsatta är Gotland vilket heter D09 i 

regressionerna. 

 

De övriga regressionerna som genomfördes med robusta standardavvikelser visade 
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samma effekter på åren 2007 och 2009. Effekterna för befolkningsförändringen och 

ATPF gav samma effekter som de första regressionerna, vilket var icke signifikant 

befolkningsförändring. Placeboregressionen påvisar signifikanta ökningar av totalt 

antal sysselsatta för 2006 och 2008, precis som för säsongsjusterade totalt antal 

sysselsatta.  

 

 
 

5.3 OLS skattning av säsongsjusterad sysselsättningsgrad  
Tabell 7 estimeringen för män mellan 20-24 år under tidsperioden 2000-2014. 

Effekten på gruppen 2007 påvisar en ökning av sysselsättningsgraden med ungefär 

4,1 procent och för 2009 är det en minskning med ungefär 7,0 procent. Då 

sysselsättningsgraden i regressionen är angivet i procent blir därför även resultaten 

angivet i procent. Båda dummyvariablernas koefficienter är signifikant, vilket innebär 

att nollhypotesen kan förkastas.   

Tabell 7.  

Estimering av antalet säsongsjusterad sysselsättningsgrad män mellan 20-24 år.  

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 4,058 0,002 1,262 

Dummy09 (-7,035) 0 1,302 

Antalet arbetade timmar, % 

för. 
0,181 0,468 0,249 

Antalet observationer; 170. F-värdet; 12,03. 

 

Tabell 8 visar estimeringen för kvinnor mellan 20-24 år under perioden 2000-2014. 

Förändringen för 2007 påvisar en ökning av ungefär 2,2 procent och för 2009 en 

minskning med 3,8 procent. Det är bara förändringen för 2009 som är signifikant. 

Vad gäller förändringen för 2007, finns inte tillräckligt starka bevis för att förkasta 

nollhypotesen, det går därför inte att utesluta att resultatet beror på slumpmässig 

variation.  

Tabell 8. 

Estimering av antalet säsongsjusterad sysselsättningsgrad kvinnor mellan 20-24 år.  

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 2,159 0,187 1,630 

Dummy09 (-3,827) 0,024 1,682 

Antalet arbetade timmar, % 

för. 
0,140 0,665 0,322 
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Antalet observationer; 170. F-värdet; 2,23. 

 

Tabell 9 visar estimeringen för män och kvinnor mellan 20-24 år under perioden 

2000-2014. Förändringen för 2007 påvisar en ökning av sysselsättningsgraden på 

ungefär 3,1 procent och för 2009 en minskning med 5,4 procent. Båda förändringarna 

är signifikanta, nollhypoteserna förkastas. 

Tabell 9.  

Estimering av antalet säsongsjusterad sysselsättningsgrad kvinnor och män mellan 20-

24 år.  

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 3,104 0,004 1,08 

Dummy09 (-5,429) 0 1,113 

Antalet arbetade timmar, % 

för. 
0,161 0,450 0,213 

Antalet observationer; 340. F-värdet; 9,96 

 

Generellt har sysselsättningsgraden ökat för 2007 för dessa 3 grupper och det är bara 

förändringen för kvinnor som inte är signifikant. Vad gäller förändringen 2009 är 

samtliga resultat signifikant, en minskning har uppstått. Förändringen 2007 kan t.ex. 

bero på minskade arbetsgivaravgifterna. Förändringen för 2009 kan t.ex. bero på 

finanskrisen, detta utvecklas mer i avsnittet avslutande diskussion. Variabeln ATPF 

har ett positiv samband med sysselsättningsgraden för dessa 3 grupper, resultatet är 

inte signifikant.  

 

Regressionen med robusta standardavvikelser påvisar precis samma effekter på 

dummyvariablerna för åren 2007 och 2009 som de 3 regressionerna som 

presenterades i resultatdelen. Effekten på variabeln ATPF påvisade samma effekt 

både i regressionen med robusta standardavvikelser och placeboregressionen som i 

resultatdelen. Effekten på dummyvariabernas koefficienter för åren 2006 och 2008 i 

placeboregressionen påvisar negativa effekter vilka inte är signifikanta. Det går inte 

att påvisa någon signifikant förändring för åren 2006 och 2008. 

 

 

5.4 OLS skattning av inflationsjusterade löner  
Lönestatistiken som denna del av regressionerna bygger på är angivna i svenska 
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kronor och därför är även resultaten angivna i samma enhet. I tabell 10 visas 

estimeringen för män 20-24 år under perioden 2004-2012. Effekten på gruppen under 

2007 påvisar en ökning av lönerna med ungefär 543 kr och för 2009 en ökning med 

779 kr. Båda effekterna är signifikant, vilket innebär att nollhypotesen förkastas. 

Tabell 10.  

Estimering av inflationsjusterade löner för män mellan 20-24 år.  

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 542,656 0,020 232,175 

Dummy09 779,011 0,001 222,780 

Antalet arbetade timmar, % 

för. 
(-14,490) 0,784 52,886 

Antalet observationer; 450. F-värdet; 17,91. 

 

Tabell 11 visar estimeringen för kvinnor 20-24 år under perioden 2004-2012. 

Effekten för 2007 var en ökning av lönerna med ungefär 578 kr och för 2009 en 

ökning med 985 kr. Båda dummyvariablerna för 2007 och 2009 är signifikanta, 

resultatet antas därför inte bero på slumpmässig variation.  

Tabell 11.  

Estimering av inflationsjusterade löner för kvinnor mellan 20-24 år.  

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 577,730 0,006 207,164 

Dummy09 984,983 0 198,781 

Antalet arbetade timmar, % 

för. 
(-17,535) 0,710 47,189 

Antalet observationer; 450. F-värdet; 31,90. 

 

Tabell 12 estimeringen för män och kvinnor 20-24 år under perioden 2004-2012. 

Effekten för 2007 blev en ökning av lönerna med ungefär 634 kr och för 2009 en 

ökning med ungefär 805 kr. Effekterna för 2007 och 2009 är signifikant, resultaten 

antas inte bero på slumpmässig variation. 

Tabell 12.  

Estimering av inflationsjusterade löner för kvinnor och män mellan 20-24 år.  

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 634,073 0 155,236 

Dummy09 805,176 0 148,954 

Antalet arbetade timmar, % 

för. 
(-66,475) 0 35,360 

Antalet observationer; 900. F-värdet; 49,17. 
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En sammanfattning av resultaten av löneregressionerna kommer kort presenteras nu. 

För samtliga grupper har lönerna ökat både under 2007 och 2009, intressant är att 

ökningen är större för 2009. Vid en första anblick borde förändringen vara större 2007 

då de största sänkningarna av arbetsgivaravgifterna genomfördes. Förmodligen är det 

lönebildningsprocessen som har påverkat resultatet. Resultatet skulle t.ex. kunna bero 

på sänkta arbetsgivaravgifter som ger möjlighet att höja lönerna. Effekten av ATPF är 

inte signifikant, negativ samvariation i samtliga 3 regressioner. Resultaten bör beaktas 

med en viss försiktighet även här då modellen inte är perfekt och de är sannolikt fler 

endogena variabler som påverkar utfallet.   

 

Regressionerna med robusta standardavvikelser påvisade precis samma effekter som 

regressionerna av lönerna i resultatdelen. Placeboregressionen påvisar något skilda 

effekter på antalet arbetade timmars procentuella förändring än regressionerna i 

resultatdelen. Dessa effekter är dock inte signifikanta. Dummyvariablernas 

koefficienter i placeboregressionen indikerar positiva effekter för både 2006 och 

2008. Effekten för 2008 är signifikant men för 2006 är effekten inte signifikant. Det 

är möjligt att fördröjningar i lönebildningen bidrar till positiva effekter för 2008.  

 

 

6 Avslutande diskussion 
En intressant effekt som resultatdelen visar är att resultatet för säsongsjusterad 

sysselsättningsgrad och totalt antal sysselsatta skiljer sig åt. Totalt antal sysselsatta 

påvisar positiva effekter av sänkningarna samtidigt som effekten på 

sysselsättningsgraden var positiv 2007 men negativ för 2009. Teoretiskt kan 

sysselsättningsgraden och antalet sysselsatta utvecklas olika utan problem. 

Sysselsättningsgrad definieras som antalet sysselsatta över totala antalet personer i 

arbetsför ålder. Antalet sysselsatta definieras som de personer som har arbetat minst 

en timme under undersökningsveckan och fått ersättning för arbetet. Skulle antalet 

sysselsatta öka under ett år, samtidigt som totala antalet personer i arbetsför ålder ökar 

mer i förhållande under samma år, uppstår detta utfall. 

 

Sysselsättningen har ökat både för regressionen som är säsongsjusterad och med 



 33 

länsindelning. Regressionerna påvisar positiva effekter för sysselsättningen 2006, 

detta skulle kunna påvisa en underliggande trend. Regressionerna för sysselsättningen 

påverkas sannolikt av en sådan trend, vilket inte resultaten är justerade för. Samtidigt 

är det andra faktorer som försvårar tolkningen av resultatet t.ex. finanskrisen 2008. 

Under antagander att en skattesänkning har positiva effekter på sysselsättningen är 

förmodligen effekten mindre än den borde vara p.g.a. finanskrisen. Visserligen bör 

modellerna ta hänsyn till finanskrisen då ATPF är inkluderade men det är möjligt att 

modellen skulle behövas justerats mer. Samtidigt är det svårt att veta hur mycket en 

modell påverkas av olika faktorer.  

 

Intressant är att sysselsättningen har ökat för både 2007 och 2009 för de unga, något 

som skulle kunna tyda på att utbudskurvan för arbetskraft har en positiv lutning. 

Resultatet av utfallet kan jämföras med avsnittet ”Effekter av en skattesänkning”. 

Modellen skulle alltså kunna beskriva eller hinta om eventuella effekter av 

skattesänkningar.  

 

Antas lutningen på utbudskurvan för arbetskraft vara positiv, är det teoretiskt möjligt 

att sänkta arbetsgivaravgifter kan öka sysselsättningen. Samtidigt är en modell en 

förenkling av verkligheten, vilket innebär att det är en empirisk fråga då trögheter 

existerar på marknaden. Utfallet av en skattesänkning är det olika makrofaktorer 

kommer avgöra, vilket innebär att man teoretiskt inte kan dra slutsatsen att 

sysselsättningen ökar ifall skatterna sänks. En förutsättning är att utbudskurvan för 

arbetskraft har en positiv lutning, för att sysselsättningen ska kunna öka som följd av 

skattesänkningar. Arbetsmarknaden karaktäriseras samtidigt inte av fullständig 

konkurrens, avsnittet ”Monopson” beskriver ett exempel av marknaden som kan 

påverka marknaden. Olika delar av arbetsmarknaden består av mer eller mindre 

konkurrens bland arbetsgivarna. Ett exempel på en mindre konkurrensutsatt bransch 

kan vara den svenska banksektorn, Monopson modellen kan antas beskriva ungefär 

hur lönerna kan tänkas variera under sådana förhållanden. Bristande konkurrens kan 

vara ett exempel på en tröghet i marknaden som påverkar utfallet av en sänkt skatt.  

 

Ett annat avsnitt i teorin som är av intresse är eventuella substitutionseffekter som kan 

uppstå till följd av skattesänkningar. Att en del av sysselsättningsökningen bland unga 

skulle kunna bero på att företag byter ut äldre dyrare arbetskraft mot yngre billigare. 
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Om jag drev eget företag och det plötsligt blev billigare att anställa någon som är 

yngre, med ungefär samma kompetens, hade jag anställt den yngre personen. 

Samtidigt tror jag företag värdesätter kompetens högt och generellt finns stora 

skillnader i kompetens mellan unga och äldre. Substitutionseffekten borde framförallt 

påverka anställningar i fall då relativt jämngamla personer ska anställas. Förmodligen 

kan detta kan påverka utfallet, att substitutionseffekten har en mindre andel av 

effekten. En faktor som kan påverka utfallet negativt är att sänkningarna innebär 

minskade skatteintäkter vilket skulle kunna innebära att andra skatter måste ökas. 

Andra skattehöjningar skulle kunna ge negativa effekter på sysselsättning ifall de 

förekommer till följd av sänkningen. Området är svåranalyserat då många variabler 

kan påverka, staten skulle kunna behöva öka upplåningen till följd av sänkningarna 

vilket kan ge högre räntor vilket kan ge negativa effekter. 

 

Placeboregressionerna för sysselsättningsgraden påvisade inte någon signifikant 

effekt för 2006, vilket innebär att inga direkta effekter är identifierade innan 

sänkningarna. Att placeboregressionerna inte påvisar signifikanta effekter för 2006 

stärker, enligt min mening eventuella slutsatser. 

 

Tillförlitligheten angående länsdata regressionerna är en aspekt som bör utvärderas. 

Koefficienterna för länen har samma standardavvikelser för alla län vilket ger 

indikationer på problem med modellen. Personligen tror jag att det är problem med 

datamaterialet när detta uppstått, regressionerna med robusta standardavvikelser har 

inte samma problem. Ett test genomfördes specifikt för länsdatamaterialet för att 

försöka identifiera heteroskedastisitet. Testet som användes var ett ”White test” och 

resultatet kan avläsas i Appendix C. Utifrån resultatet har modellen problem med 

heteroskedastisitet, det observerade chi2 värdet > 1,83 som är den kritiska gränsen för 

heteroskedastisitet. Värdet 1,83 är avläst ifrån tabell B-4 för 100 observationer och sju 

förklarande variabler(Studenmund, 2006, s.613), p.g.a. att detta är det största värdet i 

tabellen så användes detta värde. Då de observerade chi2 värdena var större än 140 är 

dock resultatet relativt självklart att modellen påverkas av heteroskedastisitet. 

Samtidigt visar regressionerna med robusta standardavvikelser samma effekt på 

sänkningen av arbetsgivaravgifterna. Därför anser jag att utfallet bör anses kunna säga 

något om utfallet av skattesänkningen.  
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Löneregressionerna påvisar intressanta utfall som bör värderas noga. Effekterna är 

positiva både för 2007 och 2009, oavsett grupp som studeras i uppsatsen. Samtidigt 

visar placeboregressionen av lönerna en svagare ökning för 2006 och dessa resultat är 

inte signifikanta. Det går alltså inte att påvisa någon direkt löneökning före 

skattesänkningen däremot för både 2007 och 2009. En svaghet med skattningen att 

den inte jämförts andra löntagargrupper vilket skulle vara nödvändig för en bättre 

skattning. De positiva effekterna på lönerna skulle kunna bero på sänkningarna av 

arbetsgivaravgifterna eller strukturella förändringar.  

Strukturella förändringarna skulle t.ex. kunna vara förändringar av styrkan hos 

fackliga organisationer eller minskat inflytande för företagen. 

 

Regressionerna visar att det skiljer sig åt hur män och kvinnor påverkades av 

skattesänkningarna. I regressionsanalyserna av antal sysselsatta ökade män mer än 

kvinnor för 2007 men för 2009 var kvinnornas ökning större. Skillnaderna mellan 

män och kvinnor för regressionerna av sysselsättningsgrad visade att män påverkades 

mer än kvinnorna. Männen utsattes för en procentuellt större ökning under 2007 och 

minskningen var större för 2009 hos kvinnorna. Intressanta effekter som uppstod anta 

att Sverige skulle påverkas på samma sätt som under 1990-talskrisen borde kvinnorna 

öka mindre än männen.  

 

Det finns en stor skillnad mellan finanskrisen och 1990-talskrisen, kronan var rörlig 

under finanskrisen. En rörlig krona devalverade snabbt, vilket gjorde att exporten fick 

en fördel jämför med t.ex. euroländerna som hade fast valuta. Effekten blev att 

svenska företag snabbt kunde öka exporten och skattemedel kom in till statskassan. 

Detta vilket gjorde att den svenska staten inte behövde skära ner i den offentliga 

sektorn. Förhållanden på den finansiella marknaden var annorlunda jämfört med på 

1990-talet och därför tror jag att utfallet blev ett annat än som under 1990-talkrisen. 

Ytterligare en faktor som åtskiljer kriserna är att räntan var lägre under finanskrisen 

och jag tror att det skapade en möjlighet för företag att ta billiga lån och investera. Det 

är sannolikt så att företagens investeringar var större under finanskrisen då man 

märkte att exporten gynnades av en rörlig krona. Jag tror att det var framförallt 

mansdominerade yrkesområden som påverkades av finanskrisen och därför ökade 

kvinnornas sysselsättning mer. Bilsektorn är ett exempel på en mansdominerad sektor 

som drabbades hårt av varsel och nedskärningar i samband med finanskrisen. 
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Skillnaden i löneregressionerna visade att kvinnornas löner ökade mer än männens för 

både 2007 och 2009. Kvinnornas löneökningar skulle kunna bero på att män i 

genomsnitt tjänar mer än kvinnorna för samma jobb. Resultatet kan alltså betraktas 

som att en utjämning sker mellan könen gällande lönerna p.g.a. skattesänkningen.  

 

Till framtida forskning finns jag en möjlighet att göra en DiD-skattning på området. 

Under mätningen utsätts mätgrupperna för olika förändringar, experimentgruppen 

utsätts för en särskild förändring som mäts genom DiD-skattning(Baltagi, 2013, s. 17-

19). En annan intressant vidareutveckling på området kan vara att inkludera fler 

variabler för att fånga olika trender i samhället för en mer pålitlig skattning. 

 

 

7 Slutsatser 
Huvudregressionen i uppsatsen var säsongsjusterad antal sysselsatta vilket påvisade 

positiva effekter för samtliga grupper under 2007 och 2009. Utfallet för regressionen 

av män och kvinnor borde påvisa ett genomsnitt för effekterna av skattesänkningarna 

för gruppen 20-24 år. Regressionerna indikerade en sysselsättningsökning för 2007 

med ungefär 27 000 personer och för 2009 med ungefär 7000 personer. Slutsatsen blir 

att sysselsättningen verkar ökat, p.g.a. skattesänkningarna utifrån testerna. 

Placeboregressionerna påvisade signifikanta ökningar för 2006 vilket styrker 

slutsatsen.  

 

Effekterna på antalet sysselsatta med länsdata visade samma effekter som 

säsongsjusterade materialet. Vidare visade både regressionerna för länsdata samt 

säsongsjusterade regressionerna med robusta standardavvikelser precis samma 

effekter som huvudregressionen. 

 

Löner visade inga effekter innan sänkningarna och signifikanta ökningar för samtliga 

grupper under 2007 och 2009. Ett visst tvivel uppstår med regressionerna då lönerna 
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inte jämförs med andra lönegrupper, vilket skulle ge en säkrare skattning. Lönerna är 

inflationsjusterad vilket ökar säkerheten skattningen, det är en reallöneökning som är 

identifierad. Det verkar som att lönerna har ökat efter skattesänkningarna, vilket också 

blir slutsatsen.  

 

Säsongsjusterade sysselsättningsgraden påvisar generellt positiva effekter för året 

2007 och negativa effekter för 2009. Slutsatsen här blir att även sysselsättningsgraden 

verkar ha ökat p.g.a. skattesänkningarna. 
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Appendix 

A. Regressionstester 
Regressionerna av total sysselsättning med länsdata använder dummyvariabler, 

följande tabell anger vilken variabel varje län motsvarar.  

Dummyvariabler  Län 

D01 Stockholms län 

D03 (referenslän, exkluderas i 

regressionerna) 
Uppsala län 

D04 Södermanlands län 

D05 Östergötlands län 

D06 Jönköpings län 

D07 Kronobergs län 

D08 Kalmar län 

D09 Gotlands län 

D10 Blekinge län 

D12 Skåne län 

D13 Hallands län 

D14 Västra Götalands län 

D17 Värmlands län 

D18 Örebro län 

http://scb.se/
http://www.scb.se/Statistik/PR/PR0101/_dokument/PR0101_BS_2014_OT_140221.pdf
http://www.scb.se/Statistik/PR/PR0101/_dokument/PR0101_BS_2014_OT_140221.pdf
file:///C:/Users/liajon01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YZ7RGTUS/Scb.se
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0103/_dokument/AM0103_BS_2012.pdf
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D19 Västmanlands län 

D20 Dalarnas län 

D21 Gävleborgs län 

D22 Västernorrlands län 

D23 Jämtlands län 

D24 Västerbottens län 

D25 Norrbottens län 

 

Estimering av inflationsjusteradlön män och kvinnor mellan 20-24 år mellan 2004-

2012, med robusta standardavvikelser. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 634,073 0 147,915 

Dummy09 805,176 0 146,393 

Antalet arbetade timmar, % för. (-66,475) 0,085 38,545 

Antalet observationer; 900. F-värdet; 47,93. 

 

Placeboestimering av inflationsjusteradlön män och kvinnor mellan 20-24 år mellan 

2004-2012. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy06 244,537 0,215 196,994 

Dummy08 1089,138 0 160,673 

Antalet arbetade timmar, % för. (-36,006) 0,383 41,220 

Antalet observationer; 900. F-värdet; 44,05. 

 

Estimering av inflationsjusteradlön män 20-24 år mellan 2004-2012, med robusta 

standardavvikelser. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 542,656 0,014 220,430 

Dummy09 779,011 0 218,461 

Antalet arbetade timmar, % för. (-14,490) 0,795 55,673 

Antalet observationer; 450. F-värdet; 17,62. 

 

Placeboestimering av inflationsjusteradlön män 20-24 år mellan 2004-2012. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy06 4,943 0,987 293,315 

Dummy08 1167,671 0 239,260 

Antalet arbetade timmar, % för. 28,574 0,530 61,382 

Antalet observationer; 450. F-värdet; 16,89. 

 



 44 

Estimering av inflationsjusteradlön kvinnor 20-24 år mellan 2004-2012, med robusta 

standardavvikelser. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 577,730 0,004 199,102 

Dummy09 984,983 0 198,058 

Antalet arbetade timmar, % för. (-17,535) 0,741 52,979 

Antalet observationer; 450. F-värdet; 32,22. 

 

Placeboestimering av inflationsjusteradlön kvinnor 20-24 år mellan 2004-2012. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy06 114,381 0,664 263,377 

Dummy08 1295,287 0 214,817 

Antalet arbetade timmar, % för. 24,543 0,656 55,110 

Antalet observationer; 450. F-värdet; 28,58. 

 

Estimering av säsongsjusterad sysselsättningsgrad män och kvinnor 20-24 år mellan 

2000-2014, med robusta standardavvikelser. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 3,104 0,006 1,132 

Dummy09 (-5,429) 0 1,147 

Antalet arbetade timmar, % för. 0,161 0,420 0,200 

Antalet observationer; 340. F-värdet; 10,22. 

 

Placeboestimering av säsongsjusterad sysselsättningsgrad män och kvinnor mellan 

20-24 mellan 2000-2014. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy06 (-0,447) 0,714 1,218 

Dummy08 (-1,474) 0,192 1,127 

Antalet arbetade timmar, % för. 0,378 0,153 0,264 

Antalet observationer; 340. F-värdet; 3,48. 

 

Estimering av säsongsjusterad sysselsättningsgrad män 20-24 år mellan 2000-2014, 

med robusta standardavvikelser. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 4,058 0,001 1,197 

Dummy09 (-7,035) 0 1,235 

Antalet arbetade timmar, % för. 0,181 0,445 0,236 

Antalet observationer; 170. F-värdet; 13,65. 
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Placeboestimering av säsongsjusterad sysselsättningsgrad män 20-24 år mellan 2000-

2014. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy06 (-0,686) 0,644 1,483 

Dummy08 (-1,653) 0,231 1,376 

Antalet arbetade timmar, % för. 0,473 0,142 0,320 

Antalet observationer; 170. F-värdet; 3,42. 

 

Estimering av säsongsjusterad sysselsättningsgrad kvinnor 20-24 år mellan 2000-

2014, med robusta standardavvikelser. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 2,159 0,190 1,642 

Dummy09 (-3,827) 0,023 1,671 

Antalet arbetade timmar, % för. 0,140 0,638 0,296 

Antalet observationer; 170. F-värdet; 0,07. 

 

Placeboestimering av säsongsjusterad sysselsättningsgrad kvinnor 20-24 år mellan 

2000-2014. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy06 (-0,170) 0,925 1,809 

Dummy08 (-1,310) 0,436 1,679 

Antalet arbetade timmar, % för. 0,269 0,493 0,391 

Antalet observationer; 170. F-värdet; 0,97.  

 

Estimering av säsongsjusterad totalt antalsysselsatta män och kvinnor 20-24 år mellan 

2000-2014, med robusta standardavvikelser. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 26,805 0 3,873 

Dummy09 7,252 0,033 3,381 

Antalet arbetade timmar, % för. 2,446 0 0,579 

Procentuell befolkningsför. (-296,254) 0 73,446 

Antalet observationer; 340. F-värdet; 67,05. 

 

Placeboestimering av säsongsjusterad totalt antal sysselsatta män och kvinnor 20-24 

år mellan 2000-2014. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 
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Dummy06 16,591 0 4,310 

Dummy08 24,460 0 2,999 

Antalet arbetade timmar, % för. 1,925 0,008 0,720 

Procentuell befolkningsför. (-507,158) 0 91,745 

Antalet observationer; 340. F-värdet; 69,35. 

 

Estimering av säsongsjusterad totalt antal sysselsatta män 20-24 år mellan 2000-2014, 

med robusta standardavvikelser. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 28,180 0 2,684 

Dummy09 4,874 0,029 2,208 

Antalet arbetade timmar, % för. 2,630 0 0,417 

Procentuell befolkningsför. (-254,581) 0 48,514 

Antalet observationer; 170. F-värdet; 195,50. 

 

Placeboestimering av säsongsjusterad totalt antal sysselsatta män 20-24 år mellan 

2000-2014. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy06 15,487 0 2,448 

Dummy08 24,776 0 1,692 

Antalet arbetade timmar, % för. 2,302 0 0,406 

Procentuell befolkningsför. (-458,641) 0 51,689 

Antalet observationer; 170. F-värdet; 231,21. 

 

Estimering av säsongsjusterad totalt antal sysselsatta kvinnor 20-24 år mellan 2000-

2014, med robusta standardavvikelser. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 24,063 0 5,384 

Dummy09 10,309 0,031 4,749 

Antalet arbetade timmar, % för. 2,175 0,012 0,852 

Procentuell befolkningsför. (-316,100) 0,005 111,588 

Antalet observationer; 170. F-värdet; 25,06. 

 

Placeboestimering av säsongsjusterad totalt antal sysselsatta kvinnor 20-24 år mellan 

2000-2014. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy06 19,095 0,006 6,861 
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Dummy08 22,957 0,031 4,743 

Antalet arbetade 

timmar, % för. 

1,287 0,260 1,139 

Procentuell 

befolkningsför. 

(-573,448) 

 

0,000 144,859 

 

Antalet observationer; 170. F-värdet; 26,75. 

 

Estimering av totalt antal sysselsatta män och kvinnor 20-24 år mellan 2005-2012 

(Uppsala är referenslän), med robusta standardavvikelser. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 928,624 0 211,304 

Dummy09 600,303 0 135,555 

Procentuell befolkningsför. (-8567,239) 0,359 9335,551 

Antalet arbetade timmar, % för. 207,652 0 35,283 

D01 29708,750 0 919,780 

D04 (-2001,875) 0 169,130 

D05 854,062 0 213,179 

D06 547,875 0,021 236,522 

D07 (-2847,938) 0 180,536 

D08 (-2414,688) 0 159,072 

D09 (-5573,625) 0 168,593 

D10 (-4192,000) 0 176,430 

D12 13987,870 0 419,400 

D13 (-979,375) 0 163,833 

D14 24061,120 0 612,136 

D17 (-1990,750) 0 160,172 

D18 (-1377,125) 0 145,134 

D19 (-2148,438) 0 166,362 

D20 (-1774,875) 0 181,807 

D21 (-1938,125) 0 172,452 

D22 (-2570,063) 0 161,035 

D23 (-4162,250) 0 164,798 

D24 (-1147,125) 0 155,262 

D25 (-1916,375) 0 189,934 

Antalet observationer; 336. F-värdet; 365,68. 

 

Placeboestimering av totalt antal sysselsatta män och kvinnor 20-24 mellan 2005-

2012 (Uppsala är referenslän). 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy06 1245,610 0 328,104 

Dummy08 1296,245 0 181,745 
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Procentuell befolkningsför. 
(-

38032,310) 
0 10235,180 

Antalet arbetade timmar, % för. 212,045 0 46,317 

D01 29708,750 0 397,946 

D04 (-2001,875) 0 397,946 

D05 854,062 0,033 397,946 

D06 547,875 0,170 397,946 

D07 (-2847,938) 0 397,946 

D08 (-2414,688) 0 397,946 

D09 (-5573,625) 0 397,946 

D10 (-4192,000) 0 397,946 

D12 13987,870 0 397,946 

D13 (-979,375) 0,014 397,946 

D14 24061,120 0 397,946 

D17 (-1990,750) 0 397,946 

D18 (-1377,125) 0,001 397,946 

D19 (-2148,438) 0 397,946 

D20 (-1774,875) 0 397,946 

D21 (-1938,125) 0 397,946 

D22 (-2570,063) 0 397,946 

D23 (-4162,250) 0 397,946 

D24 (-1147,125) 0,004 397,946 

D25 (-1916,375) 0 397,946 

Antalet observationer; 336. F-värdet; 911,72. 

 

Estimering av totalt antal sysselsatta män 20-24 år mellan 2005-2012 (Uppsala är 

referenslän), med robusta standardavvikelser. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 995,844 0 239,468 

Dummy09 521,028 0,002 162,077 

Procentuell befolkningsför. 
(-

12857,900) 
0,310 12616,450 

Antalet arbetade timmar, % för. 228,616 0 48,184 

D01 29791,000 0 1372,094 

D04 (-1724,250) 0 185,888 

D05 1380,375 0 190,768 

D06 1169,750 0 201,423 

D07 (-2635,250) 0 228,336 

D08 (-2172,875) 0 178,279 

D09 (-5646,125) 0 247,470 

D10 (-4045,000) 0 241,049 

D12 14753,620 0 476,060 

D13 (-694,000) 0 175,956 



 49 

D14 25391,500 0 723,719 

D17 (-1818,500) 0 194,043 

D18 (-1239,000) 0 187,453 

D19 (-1895,375) 0 191,031 

D20 (-1420,375) 0 188,198 

D21 (-1621,875) 0 173,493 

D22 (-2446,125) 0 215,088 

D23 (-4150,375) 0 237,127 

D24 (-1060,375) 0 207,613 

D25 (-1507,375) 0 185,928 

Antalet observationer; 168. F-värdet; 306,44. 

 

Placeboestimering av totalt antal sysselsatta män 20-24 år mellan 2005-2012 (Uppsala 

är referenslän). 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy06 1510,305 0,001 437,310 

Dummy08 1391,609 0 229,504 

Procentuell befolkningsför. 
(-

56511,640) 
0 14798,550 

Antalet arbetade timmar, % för. 226,881 0 59,416 

D01 29791,000 0 503,211 

D04 (-1724,250) 0,001 503,211 

D05 1380,375 0,007 503,211 

D06 1169,750 0,022 503,211 

D07 (-2635,250) 0 503,211 

D08 (-2172,875) 0 503,211 

D09 (-5646,125) 0 503,211 

D10 (-4045,000) 0 503,211 

D12 14753,620 0 503,211 

D13 (-694,000) 0,170 503,211 

D14 25391,500 0 503,211 

D17 (-1818,500) 0 503,211 

D18 (-1239,000) 0,015 503,211 

D19 (-1895,375) 0 503,211 

D20 (-1420,375) 0,005 503,211 

D21 (-1621,875) 0,002 503,211 

D22 (-2446,125) 0 503,211 

D23 (-4150,375) 0 503,211 

D24 (-1060,375) 0,037 503,211 

D25 (-1507,375) 0,003 503,211 

Antalet observationer; 168. F-värdet; 591,31. 
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Estimering av totalt antal sysselsatta kvinnor 20-24 år mellan 2005-2012 (Uppsala är 

referenslän), med robusta standardavvikelser. 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy07 833,989 0 1293,632 

Dummy09 705,617 0 999,044 

Procentuell befolkningsför. (-6102,093) 0,644 19970,390 

Antalet arbetade timmar, % för. 187,753 0 268,691 

D01 29626,500 0 32263,410 

D04 (-2279,500) 0 (-1901,815) 

D05 327,750 0,061 617,434 

D06 (-70,000) 0,666 263,755 

D07 (-3060,625) 0 (-2615,180) 

D08 (-2626,500) 0 (-2290,813) 

D09 (-5501,125) 0 (-5023,089) 

D10 (-4339,000) 0 (-3895,462) 

D12 13222,120 0 14290,370 

D13 (-1264,750) 0 (-926,197) 

D14 22730,750 0 24072,820 

D17 (-2163,000) 0 (-1757,683) 

D18 (-1515,250) 0 (-1176,833) 

D19 (-2401,500) 0 (-2028,247) 

D20 (-2129,375) 0 (-1756,466) 

D21 (-2254,375) 0 (-1878,029) 

D22 (-2694,000) 0 (-2282,987) 

D23 (-4174,125) 0 (-3721,111) 

D24 (-1233,875) 0 (-822,531) 

D25 (-2325,375) 0 (-1965,992) 

Antalet observationer; 168. F-värdet; 370,31. 

 

Placeboestimering av totalt antal sysselsatta kvinnor 20-24 år mellan 2005-2012 

(Uppsala är referenslän). 

Variabel Koefficient p-värde Standardavvikelse 

Dummy06 1578,931 0 1293,632 

Dummy08 1288,132 0 999,044 

Procentuell befolkningsför. 
(-

49700,800) 
0,001 19970,390 

Antalet arbetade timmar, % 

för. 
155,684 0,010 268,691 

D01 29626,500 0 32263,410 

D04 (-2279,500) 0 (-1901,815) 

D05 327,750 0,518 617,434 

D06 (-70,000) 0,884 263,755 

D07 (-3060,625) 0 (-2615,180) 

D08 (-2626,500) 0 (-2290,813) 
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D09 (-5501,125) 0 (-5023,089) 

D10 (-4339,000) 0 (-3895,462) 

D12 13222,120 0 14290,370 

D13 (-1264,750) 0,014 (-926,197) 

D14 22730,750 0 24072,820 

D17 (-2163,000) 0 (-1757,683) 

D18 (-1515,250) 0,003 (-1176,833) 

D19 (-2401,500) 0 (-2028,247) 

D20 (-2129,375) 0 (-1756,466) 

D21 (-2254,375) 0 (-1878,029) 

D22 (-2694,000) 0 (-2282,987) 

D23 (-4174,125) 0 (-3721,111) 

D24 (-1233,875) 0,016 (-822,531) 

D25 (-2325,375) 0 (-1965,992) 

Antalet observationer; 168. F-värdet; 544,48. 

 

 

B. Befolkningsstatistik och förändring 
  20   21  22   23   24  

År Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

1999 50113 52080 48684 50558 50036 52339 51740 53020 54672 56529 

2000 51050 53199 50511 52292 49155 50866 50562 52734 52199 54154 

2001 49862 51788 51471 53427 51017 52569 49734 51300 51164 53292 

2002 49553 52139 50368 52029 51943 53944 51571 53130 50363 51965 

2003 49426 51846 50022 52409 50800 52501 52537 54561 52136 53777 

2004 50575 53306 49895 52116 50617 52854 51469 53141 53173 55164 

2005 52925 55710 50992 53562 50449 52637 51267 53643 52147 53936 

2006 54885 57733 53655 56425 51905 54503 51416 53887 52217 54949 

2007 56716 58644 55506 58335 54471 57323 52961 55781 52501 55288 

2008 59884 63152 57330 59085 56537 59126 55603 58441 54175 56997 

2009 61986 65092 60734 63694 58389 60203 57893 60516 56946 59998 

2010 65878 69153 62648 65572 61736 64671 59627 61600 59124 62005 

2011 65190 69202 66300 69571 63330 66177 62588 65504 60565 62435 

2012 64395 68172 65817 69633 67221 70276 64449 67072 63697 66421 

2013 62395 65509 65043 68717 66677 70380 68255 71269 65582 68113 

 

I tabellen ovan visas antalet män och kvinnor mellan olika år, siffrorna kommer 

ifrån SCB. Sedan beräknades totalt antal personer genom att summera män och 

kvinnor för alla åren. Förändringen mellan åren räknades ut genom att dela årets 

antal personer med fjolårets. Förändringen anger en procentuell förändring för 

årets befolkning. T.ex. 0,99 innebär att befolkningen har minskat med 1 procent 
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och 1,01 att befolkningen har ökat med en procent. Uträkningarna genomfördes 

för åren 2000-2013 och presenteras i tabellen nedan. 

Förändring 

kvinnor 

20-24år 

Förändring 

män 20-

24år 

År 

0,993 0,995 2000 

0,997 0,997 2001 

1,002 1,003 2002 

1,004 1,007 2003 

1,004 1,006 2004 

1,008 1,011 2005 

1,024 1,03 2006 

1,031 1,028 2007 

1,042 1,04 2008 

1,044 1,043 2009 

1,044 1,044 2010 

1,029 1,031 2011 

1,024 1,026 2012 

1,007 1,007 2013 

 

 

C. White test 
White tester är utförda på länsdatamaterialet över antalet sysselsatta och 

presenteras nedan.  

 

White test för män och kvinnor mellan 20-24 år.  

Chi2(111) = 283,910 

Prob > chi2 = 0,000 

 

White test för män mellan 20-24 år. 

Chi2(111) = 160,43 

Prob > chi2 = 0,000 

 

White test för kvinnor mellan 20-24 år.  

Chi2(111) = 146,32 

Prob > chi2 = 0,007 
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D. OLS – Ordinary-Least-Squares Regression   
OLS eller på svenska Minsta-Kvadrat-Metoden är en metod för att skatta 

regressionslinjer. Genom att beräkna en regressionslinje med OLS, minimeras 

avståndet mellan observationerna och regressionslinjen, avståndet kallas för residual. 

Den matematiska formel som generellt är den rätalinjens ekvation; . 

(Studenmund, 2006, s. 34-35) 𝛾 står för den beroenden variabeln och står på den 

vertikala axeln i ett diagram. 𝛼 är interceptet på regressionslinjen,  är beteckningen 

på den förklarande variabeln, innebär lutningen på regressionslinjen. 𝜀 är en 

felterm och täcker allt som stör skattning av regressionslinjen.(Studenmund, 2006, 

s.9)   

 

 

E. Data  
AKU eller Arbetskraftsundersökningar är undersökningar som utförs av SCB och 

sammanfattar den svenska arbetsmarknaden. Personer som är aktuella, är de i åldrarna 

15-74 år och sammanställs över månader, kvartal och år. AKU har till syfte att 

sammanfattningsvis beskriva arbetssituationen på den svenska arbetsmarknaden och 

ge information om utveckling. Statistiken från AKU används både inom politik, 

forskning och medier. Undersökningen genomförs per telefon en gång i månaden, en 

person som deltar intervjuas totalt 8 gånger under 12 år.(SCB – 1, 2014) I 

undersökningen samlas uppgifter in ”om kön, ålder, civilstånd, antal barn, 

nationalitet, län, arbetskraftstillhörighet, anknytningsgrad till arbetsmarknaden, 

utbildningens inriktning och nivå.”(SCB - 2, 2014) AKU är en månatlig undersökning 

och utförs året om, ungefär 17000 till 24000 personer omfattas av en 

undersökning(SCB - 4, 2014, s. 4). Undersökningen är en urvalsundersökning och 

omfattas av viss osäkerhet, urvalsfel är den största osäkerheten, bortfall samt mätfel 

kan påverka resultaten. Skattningarna genomförs med ett konfidensintervall för att 

korrigera resultaten för slumpmässiga fel.(SCB - 4, 2014, s. 13-14) 

 

Stora variationer förekommer i AKU, under sommarhalvåret söker stora mängder 

studerande olika sommararbete. Får inte de studerande något jobb, samt fram tills de 

får jobb, räknas de som arbetslösa. Innan studenterna börjat söka jobb räknas de inte 

g =a +
1

b x1 +e

x

1
b
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med i arbetskraften. När folk går på semester räknas de fortfarande med i 

arbetskraften och därför ökar antalet sysselsatta varje sommar. När data säsongsrensas 

beaktar SCB den underliggande trenden, ett genomsnitt räknas alltså ut av 

förändringarna mellan olika tidsperioder. Därefter beräknas nya värden för månaderna 

och därmed är siffrorna säsongsrensad.(SCB - 8, 2010) 

 

RAMS eller registrerad arbetsmarknadsstatistik innehåller statistik över 

sysselsättning, pendling osv. RAMS är en årig sammanställning av arbetsgivares 

kontrolluppgifter samt enskilda näringsidkares kontrolluppgifter. Då 

kontrolluppgifterna används kan mycket detaljerad statistik sammanställas bland 

annat över olika förhållanden mellan branscher, åldersstrukturer, sektorer osv.(SCB – 

3, 2014) RAMS har en god kvalité och kommer från trovärdiga register. 

Undersökningen är en totalundersökning och största problemen med osäkerhet är 

därför eventuella täckningsfel.(SCB - 7, 2013, s. 9) 

  

Befolkningsstatistiken kommer från Primär Befolkningsstatistik och är en 

undersökning som hämtar data från Registret över totalbefolkning (kommer förkortas 

RTB). RTB hämtar i sin tur statistik från olika administrativa register. Uppgifter från 

folkbokföringen lagras hos SCB efter vissa justeringar i RTB. Syftet med Primär 

befolkningsstatistik är att kartlägga befolkningens storlek, förändringar och 

sammansättningar. I registret finns uppgifter sedan 1968 tillgängligt för allmänheten. 

Statistiken används dels som underlag för offentlig verksamhet, forskning och annat. 

Befolkningsstatistiken inhämtar SCB från skatteverkets folkbokföring, som sedan 

sammanställs av SCB.(Johansson, 2014, s. 3-5) Generellt menar SCB att 

tillförlitligheten på befolkningsstatistiken är god, då folkbokföringens register 

används mycket i samhället ökar sannolikheten att eventuella fel uppmärksammas. 

Befolkningsstatistiken täcker alla personer i landet och påverkas därför inte av 

eventuella urvals- eller bortfalls fel, möjligtvis saknas någon variabel för någon 

person. De enda eventuella fel som kan uppstå är täckningsfel, att någon är registrerad 

fast denna inte ska vara det.(Johansson, 2014, s. 10-11) Befolkningstillväxtens 

procentuella förändring för 20-24år är beräknad utifrån SCB:s preliminära 

befolkningsstatistik och beskrivning av uträkningarna återfinns i Appendix B. SCB 

har endast redovisat antalet personer och inte förändringen, därför har förändringen 

mellan åren beräknats utifrån dessa siffror. 
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Lönestatistiken för den privata sektorn har till syfte att visa aktuella och historiska 

löneförhållanden för olika kategorier av anställda inom den privata sektorn. 

Undersökningen är en urvalsundersökning, urvalet består av totalt 8377 

företag/organisationer/stiftelser, dessa väljs ut genom ett obundet slumpmässigt 

urval.(Widegren, 2013, s. 3-4) Tillförlitligheten av lönestatistiken för privat sektor är 

till viss del något osäker. Urvalsundersökningar skattas genom ett konfidensintervall 

och olika felkällor kan därför påverka resultatet. Olika typer av felkällor kan t.ex. vara 

mätfel, bortfall eller strukturella problem.(Widegren, 2013, s. 7)   

 

Statistiken som används för lönerna inom landstingskommunal sektor har till syfte att 

påvisa nuvarande löner, sysselsättning, strukturer och utveckling. Uppgifterna samlas 

in från landets samtliga landstingsinrättningar och bearbetas sedan av SCB.(SCB - 5, 

2012, s. 3) Målpopulationen i denna totalundersökning är alla anställda inom 

landstinget den 1:a november varje år. Tillförlitligheten i undersökningen får därför 

anses som god. De enda möjliga fel som kan finnas är eventuella täckningsfel. 

Timanställda som avslutar sin anställning innan den 1:a november omfattas inte av 

statistiken, vilket är ett exempel på täckningsfel.(SCB - 5, 2012, s. 9) 

 

Lönestatistiken som används inom den statliga sektorn har till syfte att föra statistik 

över löner, sysselsättning och utveckling inom den statliga sektorn. Denna 

undersökning är en totalundersökning och omfattar alla på statliga myndigheter.(SCB 

-6, 2012, s. 3-4) Varje år publicerar SCB denna undersökning via sin hemsida. Då 

detta är en totalundersökning anses tillförlitligheten som god och enbart eventuella fel 

som kan existera är täckningsfel.(SCB -6, 2012, s. 6-8) Lönestatistiken är 

inflationsjusterad med Konsument pris index eller KPI, som är Sveriges officiella 

mått på inflationen. KPI har för avsikt att påvisa prisutvecklingen för privat 

konsumtion, priset som konsumenten verkligen får betala. Redan 1954 började KPI 

beräknas månadsvis och ska visa inflationsutvecklingen i Sverige.(Tarassiouk, 2014, 

s. 1-4) Då KPI beräknas används 3 olika insamlingsmetoder: urval av 

försäljningsställen, priser på olika dagligvaror samlas in ifrån 80 olika butiker och 

sedan väljs vilka produkter som omfattas av undersökningen. En viss osäkerhet 

omfattar undersökningen då det är en urvalsundersökning och de största problemen är 

eventuella urvalsfel eller felmarginaler. Valprocessen som tillämpas i undersökningen 
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genomförs varje år och därför påverkar eventuella fel mätningarna med årliga 

intervaller.(Tarassiouk, 2014, s. 10-11)  

 

ATPF är en variabel som används i uppsatsen och kommer ifrån Konjunkturinstitutet. 

Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet som gör prognoser av den svenska 

ekonomin. Forskningen och statistiken som Konjunkturinstitutet bedriver är opolitisk 

därför att myndigheten har självstyre.(Konjunkturinstitutet, 2014) 

Konjunkturinstitutet använder Nationalräkenskaperna för att beräkna nyckeltal som 

t.ex. ATPF(J. Skalin, personlig kommunikation, 5 maj, 2014). Nationalräkenskaperna 

beskriver situationen i den svenska ekonomin, samtliga transaktioner i landet och med 

omvärlden. Nationalräkenskaperna bygger i största grad på olika slags register och är 

därför svårt att fastställa hur god trovärdigheten är på materialet. Det finns inga 

beräkningar för trovärdigheten på materialet utan eventuella fel som kan finnas i olika 

register får antas vara marginella. Nationalräkenskaperna räknas som officiell statistik 

för Sverige, t.ex. beräknas Sveriges BNP utifrån dessa uppgifter.(Avdelningen för 

nationalräkenskaper, 2013) 

 

 

 

 

 


