
  

 

 

 

Asymmetriska effekter av 
förändrade arbetsgivaravgifter för 
unga 

 

 

 

 

 

 

 

EN RAPPORT FRÅN HUI RESEARCH  
PÅ UPPDRAG AV VISITA 



1 
 

Sammanfattning 
 
Den nuvarande svenska regeringen har sänkt arbetsgivaravgiften för ungdomar i två steg, först med 

elva procentenheter 2007 och sedan med sex procentenheter 2009. Syftet med sänkningarna har 

varit att minska företagens arbetskraftskostnad vid anställningar av unga och därigenom få ned den 

höga ungdomsarbetslösheten. Reformen har dock kritiserats för att den har varit dyr och endast haft 

en marginell effekt på sysselsättningen. Oppositionen har därför aviserat att de ska ta bort den 

reducerade arbetsgivaravgiften för unga om de vinner valet och istället satsa resurserna på 

alternativa områden som de anser vara mer effektiva för att minska ungdomsarbetslösheten. 

 

Ett möjligt problem är att detta resonemang implicit utgår från att effekterna utav förändringar av 

arbetsgivaravgifterna är symmetriska, det vill säga att en höjning av arbetsgivaravgifterna har samma 

storleksmässiga effekt på sysselsättningen som en motsvarande sänkning. Men är detta ett rimligt 

antagande? I den här rapporten har vi undersökt denna fråga och funnit både teoretiska skäl och 

empiriska belägg för att en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga kommer att ha en mycket större 

negativ effekt på sysselsättningen för unga jämfört med den tidigare sänkningen, det vill säga 

sysselssättningseffekten utav förändrade arbetsgivaravgifter är asymmetrisk. 

 

Det huvudsakliga skälet till att sysselsättningseffekten skiljer sig åt mellan höjningar och sänkningar 

är att lönerna är relativt flexibla uppåt, men stela nedåt. Detta innebär att lönerna inte kan anpassa sig 

vid en ökning av arbetskraftskostnaderna för företagen, utan att anpassningen måste ske på ett annat 

sätt. Det finns i huvudsak två alternativ, antingen behåller företagen sin personal genom att minska 

sina vinster eller så säger de upp personal. Vi presenterar statistisk som visar att lönsamheten är så 

pass låg i två av de mest ungdomsintensiva tjänstenäringarna, nämligen detaljhandeln och hotell- och 

restaurang, vilket innebär att det inte är troligt att anpassningen i huvudsak kommer att ske genom 

minskade vinster. Detta implicerar att de ökade lönekostnaderna kommer att leda till en ökad 

arbetslöshet bland unga och att den effekten kommer att vara betydligt större än de positiva 

sysselsättningseffekter som uppstod när arbetsgivaravgifterna sänktes.  

 

Den ovanstående analysen bekräftas av en vetenskaplig studie på franska data som visar att den 

negativa sysselsättningseffekten av höjda arbetskraftskostnader för företagen är betydligt större än 

den positiva effekten vid motsvarande sänkning.  Även om det inte går att direkt översätta storleken 

på effekten till de svenska förhållande indikerar studien att sysselsättningseffekten av förändrade 

arbetsgivaravgifter är asymmetrisk. Vår slutsats är att det således finns belägg för att en höjning av 

arbetsgivaravgifterna för unga riskerar att leda till en kraftigt ökad ungdomsarbetslöshet.  

 
Sven-Olov Daunfeldt    Per Hortlund 

Professor i nationalekonomi   Ek. Dr. i nationalekonomi 

Forskningschef HUI Research      Utredare HUI Research 

  



2 
 

Innehåll 
 

1. Inledning ..................................................................................................................................... 3 
2. Förekomsten av asymmetriska effekter utav förändringar av arbetsgivaravgifterna för 
unga .................................................................................................................................................... 6 
3. Sysselsättningseffekter utav förändringar av arbetsgivaravgifter ..................................... 10 
4. Lönsamheten i ungdomsintensiva tjänstenäringar .............................................................. 15 
5. Avslutande diskussion ............................................................................................................ 21 
Referenser ........................................................................................................................................ 24 

 
  



3 
 

1. Inledning 
 

Arbetsgivaravgifterna uppgår till 31,42 procent av bruttolönen i Sverige. De utgör därför en väsentlig 

del av den totala lönekostnaden för företagare. En fråga som med jämna mellanrum diskuteras i den 

ekonomisk-politiska debatten är därför om de politiska beslutsfattarna kan öka efterfrågan på 

arbetskraft, och därmed sysselsättningen, genom att sänka arbetsgivaravgifterna. Under senare år 

har särskilt fokus legat på  riktade sänkningar av arbetsgivaravgifterna, och om denna politik kan 

användas för att öka sysselsättningen bland de grupper av individer som har problem med att 

etablera sig på arbetsmarknaden.   

En grupp som generellt sett har det svårare att komma in på arbetsmarknaden är ungdomarna. I 

diagram 1.1 nedan presenteras arbetslösheten för ungdomar i åldern 15-24 år under perioden 2001-

2014. Det framgår att arbetslösheten generellt sett är hög och betydligt högre än den för äldre 

individer. En del av skillnaden är naturlig eftersom ungdomar har en högre friktionsarbetslöshet än 

andra grupper, det vill säga de befinner sig oftare mellan två arbeten eller mellan studier och arbete. 

Statistiken inkluderar också ungdomar som i huvudsak studerar, men söker tillfälliga arbeten. Ett 

större problem utgör de ungdomar i Sverige som aktivt söker arbete eller står utanför arbetskraften. 

Andelen i åldern 15-24 år som varken arbetade eller studerade (NEET – ”Not in employment, 

education or training”) uppgick enligt den senaste statistiken från SCB (Arbetskraftundersökningarna, 

AKU) till 6,2% under andra kvartalet 2014, medan andelen som i huvudsak såg sig som 

arbetssökande (även om de studerade under tiden) uppgick till 16,2%. 

Diagram 1.1: 1. Ungdomsarbetslösheten (%) i Sverige från januari 2001 till juli 2014, säsongsjusterad 

siffror.    

 

Källa: SCB AKU 
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En av de stora farhågorna med en hög ungdomsarbetslöshet är att många ungdomar blir 

långtidsarbetslösa eller väljer att stå utanför arbetskraften. En sådan utveckling riskerar att leda till 

permanent höga arbetslöshetstal bland den gruppen eftersom ungdomarna förlorar värdefull 

kompetens och motivation under sin arbetslöshetsperiod. Företagare kan också tänkas att använda 

långa arbetslöshetsperioder som ett negativt urvalskritierium vid nyanställningar. Nordström Skans 

(2004) har presenterat resultat som tyder på att tidigare arbetslöshetsperioder för ungdomar kan få 

långsiktiga effekter, med stora ekonomiska och sociala kostnader som följd. Detta utgör ett motiv till 

varför politiker särskilt bör fokusera på att få in ungdomar i arbete.   

I syfte att komma tillrätta med den höga ungdomsarbetslösheten har den nuvarande svenska 

regeringen bland annat sänkt arbetsgivaravgiften för ungdomar i två steg. Den första sänkningen 

skedde den 1 juli 2007, då arbetsgivaravgiften för anställda i åldern 19-25 år sänktes med elva 

procentenheter. Denna sänkning kompletterades sedan med ytterligare en sänkning på sex 

procentenheter 2009. I samband med den sänkningen utökades målgruppen till att innefatta alla 

under 27 år.  

Syftet med denna reform har varit att göra det mer lönsamt för företag att anställa ungdomar och 

därigenom  minska den höga ungdomsarbetslösheten. Reformen har kritiserats av den politiska 

oppositionen för att den är kostsam och inte har de avsedda positiva effekterna på sysselsättningen. 

Det senare påståendet grundar sig på forskning som hävdar att den här typen av politiska beslut 

endast leder till löneinflation, det vill säga att sänkningen används för att höja lönerna för de som 

redan har arbete och inte för att erbjuda arbeten till de ungdomar som är arbetslösa (Holmlund och 

Kolm, 1998). De stigande lönerna beror på att skatteincidencen av arbetsgivaravgifter till 

övervägande del faller på löntagaren, det vill säga att kostnaderna för arbetsgivaravgifterna tas från 

löntagarnas löneutrymme. Sänkta arbetsgivaravgifter kommer därför åtminstone på längre sikt leda till 

stigande löner, med begränsade effekter på sysselsättningen.  

Kritiken mot sänkningen har också visst empiriskt stöd. I en IFAU-rapport redovisas en utvärdering av 

reformen där man finner att den första sänkningen ledde till 6 000 – 10 000 nya arbeten, medan den 

andra sänkningen inte hade några effekter på sysselsättningen för unga (Egebark och Kaunitz, 2013). 

Skedinger (2014) analyserar hur reformen har påverkat sysselsättningen för unga inom detaljhandeln, 

vilket är en bransch som har en hög andel unga arbetstagare och där det är vanligt att lönerna ligger i 

närheten av den förhandlade minimilönen. Även resultaten i den studien indikerar små 

syssselsättningseffekter av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga, även om effekten är något 

större för de som har en lön i närheten av den kollektivavtalsbestämda minimilönen. Andra studier av 

liknande reformer där man genomfört riktade regionala sänkningar av arbetsgivaravgifter pekar också 

på begränsade sysselsättningseffekter (Bohm och Lind, 1983; Bennmarker m fl, 2009; Korkeamäki 

och Usitalo, 2009).  

Socialdemokraterna har lovat att ta bort sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga om de vinner 

valet i höst, vilket stöds av de övriga oppositionspartierna. Miljöpartiet meddelade under våren 2013 
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att de ändrat uppfattning i frågan och inte längre avsåg att ta bort de sänkta arbetsgivaravgiftera för 

unga, men har i samarbete med socialdemokraterna inför valet 2014 återigen ändrat uppfattning. I en 

gemensam debattartikel i SvD Brännpunkt (30 september 2013) anger företrädare för de båda 

partierna att de vill fasa ut sänkningarna om de vinner valet.  Om Alliansen inte kan bilda en ny 

regering  efter riksdagsvalet den 14 september är det således mycket sannolikt att den reducerade 

arbetsgivaravgiften för ungdomar under 27 år kommer att tas bort, vilket ökar lönekostnaderna för de 

företagare som har många ungdomar anställda. Oppositionen motiverar denna politik med att 

sänkningen har varit kostsam eftersom den endast har lett till marginella positiva effekter på 

sysselsättningen för ungdomar och att resurserna således har en bättre alternativ användning.  

Det ovanstående argumentet bygger dock implicit på antagandet att effekten på sysselsättningen av 

sänkta och höjda arbetsgivaravgifter är symmetrisk, det vill säga att att en höjning får liknande 

marginella effekter på sysselsättning som en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Problemet är att så 

inte behöver vara fallet. Det finns teoretiska skäl att förvänta sig att effekten på sysselsättningen av 

höjningar och sänkningar av arbetsgivaravgifter är icke-symmetrisk, det vill säga att effekten skiljer sig 

åt beroende på om det är en höjning eller sänkning.  

I denna rapport visar vi att argumentet att en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga inte kommer 

att ha någon större sysselsättningseffekt kan vara felaktigt. Detta beror på att det finns lönestelheter 

på den svenska arbetsmarknaden som innebär att lönerna är relativt flexibla uppåt, men mycket stela 

nedåt. Detta är speciellt tydligt för de ungdomar som har anställning till rådande minimilön eftersom 

de inte kan sänka sina löner utan att bryta mot rådande kollektivavtal. En sänkning av 

arbetsgivaravgifterna för unga kan därmed få ett fullt genomslag i löneutvecklingen, medan 

motsvarande inte gäller för en höjning av arbetsgivaravgifterna. Detta innebär att en höjning av 

arbetsgivaravgifterna för unga inte leder till att lönerna sänks, utan att höjningen istället leder till att 

företagen tvingas säga upp personal. I rapporten visar vi att detta är ett troligt scenario eftersom det 

finns ett flertal studier som visat att lönerna på arbetsmarknaden i Sverige är stela nedåt och att detta 

är speciellt tydligt för ungdomar. De flesta företagen inom de branscher där ungdomar är anställda, 

exempelvis handeln och besöksnäringarna, har dessutom låga vinster och kan således inte använda 

dessa för att bibehålla personal vid en ökning av arbetskraftskostnaderna. Vår bedömning är därför 

att en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga riskerar att leda till att ett stort antal ungdomar förlorar 

sina arbeten.  

Rapporten är disponerad på följande sätt. I nästa avsnitt presenterar vi en enkel teoretisk modell och 

diskuterar varför det kan förekomma asymmetriska effekter när arbetsgivaravgifterna ändras, det vill 

säga varför en höjning kan få större sysselsättningseffekter jämfört med en sänkning. I avsnitt 3 

presenteras tidigare empiriska studier och i avsnitt 4 görs en genomgång av lönsamheten inom 

detaljhandeln samt hotell- och restaurangnäringen. Avslutningsvis diskuteras slutsatserna från 

rapporten i avsnitt 5.    
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2. Förekomsten av asymmetriska effekter utav förändringar av 
arbetsgivaravgifterna för unga 

 

I detta avsnitt beskrivs en enkel modell för att förklara hur reallöner och sysselsättning för unga 

påverkas av förändrade arbetsgivaravgifter. Modellen finns tidigare beskriven i Holmlund och Kolm 

(1998), där de illustrerar hur generella sänkta arbetsgivaravgifter påverkar sysselsättningen. Analysen 

i detta avsnitt bygger till stor del på den studien, men till skillnad från Holmlund och Kolm (1998) 

analyserar vi också vad som händer när arbetsgivaravgifterna höjs och lönerna är stela nedåt. 

Figur 2.1 beskriver hur reallöner och sysselsättning påverkas av sänkta arbetsgivaravgifter, där W är 

reallönen och 1-u är sysselsättningsgraden (u = arbetslöshet). Lönen och sysselsättningen kommer i 

denna modell att bestämmas av den punkt där kurvan för arbetskraftefterfrågan (D) och lönesättning 

(WS) möts, det vill säga i punkt a. Arbetskraftsefterfrågan antas ha en negativ lutning, det vill säga om 

lönen minskar kommer efterfrågan på arbetskraft att öka, och vice versa. Lönesättningskurvan har en 

positiv lutning och illustrerar att en ökad sysselsättningsgrad, det vill säga ett förbättrat 

arbetsmarknadsläge, kommer att leda till ökade lönekrav.  

Figur 2.1. Sysselsättningseffekten av sänkta arbetsgivaravgifter för unga 
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Om politiker väljer att reducera arbetsgivaravgifterna för unga kommer efterfrågekurvan att förskjutas 

ut från origo, det vill säga åt höger, från D0 till D1. Om lönerna var oförändrade skulle det innebära att 

vi rör oss från punkt a till punkt b och att sysselsättningen för unga ökar. Den sänkta 

arbetskraftskostnaden innebär dock att de som redan har arbete kan använda situationen för att 

istället förhandla upp sina löner, vilket leder till att ekonomin snarare rör sig från punkt a till punkt c i 

figur 2.1. Detta innebär att sysselsättningsökningen inte blir lika stor utav den sänkta 

arbetsgivaravgiften för unga.  

Det exempel som diskuteras ovan beskriver en situation där företagare och arbetstagare ”delar” på 

den vinst som uppstår när arbetsgivaravgifterna för unga sänks. Holmlund och Kolm (1998) menar 

dock att lönesättningen på längre sikt (WSL) är vertikal, vilket skulle innebära att ekonomin snarare rör 

sig från punkt a till punkt d i figur 2.1. En sänkning av arbetsgivaravgifterna har i detta fall enbart lett 

till löneinflation, utan att få någon som helst effekt på sysselsättningen.  

Ett problem med den modell som finns beskriven i figur 2.1 är att den kan vara användbar för att 

analysera en situation då arbetsgivaravgifterna sänks, men inte när arbetsgivaravgifterna höjs. Skälet 

till detta är att lönesättningskurvan antas ha en positiv lutning för alla lönenivåer, vilket inte är 

realistiskt. I Sverige bestäms exempelvis minimilöner i kollektivavtalsförhandlingar mellan fack och 

arbetsgivare. I de ungdomsintensiva tjänstenäringarna är minimilönen så pass hög att en stor mängd 

av de unga arbetstagarna ligger mycket nära minimilönen (Skedinger, 2012), vilket innebär att lönen 

inte kan sjunka under denna nivå. Detta illustreras i figur 2.2 av att lönesättningskurvan blir horisontell 

vid minimilönen (𝑊� ). 

En höjning av arbetsgivaravgifterna för unga innebär att kurvan för arbetskraftefterfrågan skiftas inåt, 

från D0 till D1. Om lönen hade varit helt flexibel nedåt skulle ekonomin på kort sikt röra sig från punkt a 

till punkt b och på lång sikt (givet att lönesättningskurvan är vertikal) till punkt c. I denna situation är 

arbetslösheten oförändrad, men reallönerna lägre. Notera att detta är en ren ”spegelbildsanalys” av 

den tidigare beskrivna sänkningen av arbetsgivaravgifterna. Detta beskriver således en situation där 

sysselsättningseffekten av förändrade arbetsgivaravgifter är symmetrisk, det vill säga en höjning har 

motsvarande effekt som en sänkning. Problemet är dock att denna situation inte kommer att uppstå 

eftersom de unga har reallöner som ligger nära den förhandlade minimilönen. Ekonomin kommer 

därför röra sig från punkt a till punkt d, vilket innebär att effekten på reallönerna blir marginell (i 

exemplet noll) medan arbetslösheten för unga ökar kraftigt. Detta exempel illustrerar att effekten av 

en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga kan leda till en helt annan effekt än motsvarande 

sänkning, vilket innebär att det är troligt att sysselsättningseffekten av förändrade arbetsgivaravgifter 

är asymmetrisk. 

Notera också att ett liknande resonemang kan föras även i en situation där lönerna ligger en bra bit 

över minimilönen. Skälet till detta är att lönerna generellt sett är relativt flexibla uppåt, men stela 

nedåt. Förekomsten av lönestelheter nedåt på den svenska arbetsmarknaden har ett stort stöd i den 

vetenskapliga litteraturen. Agell och Bennmarker (2001) redovisar exempelvis resultat från en 
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representativ utfrågning av personaldirektörer i 885 svenska företag. Författarna fann att  bara 1,1 

procent av arbetarna accepterade lönesänkningar under den mycket allvarliga 1990-talskrisen.  

Figur 2.2. Sysselsättningseffekten av höjda arbetsgivaravgifter för unga 

 

Det finns ett flertal faktorer som kan förklara varför lönerna är stela nedåt på den svenska 

arbetsmarknaden. Lönestelheter nedåt har allmänt uppmuntrats i ”den svenska modellen” som 

betonat ”lika lön för lika arbete” oberoende av branschers lönsamhet (den s k Rehn-Meidner-

modellen, se LO 1951). Tanken har varit att det är bra att olönsamma företag slås ut och att 

näringslivets resurser riktas till mer lönsamma branscher. Lönesänkningar skulle kunna motverka 

strukturomvandlingen och det är troligt att detta har påverkat fackens syn när krav på lönesänkningar 

har förts fram.   

Agell och Bennmarker (2001) menar att lönestelheterna också kan bero på exogena faktorer, såsom 

arbetsmarknadslagstiftning och kollektiva löneavtal. Anställda i krisdrabbade företag kan också 

motsätta sig lönesänkningar för att rädda sina jobb om ersättningsnivåerna i 

socialförsäkringssystemen är höga (Lundborg, 2005), medan Gottfries (1992) påpekar att löntagare 

kan motsätta sig lönesänkningar eftersom löneavtalen är skrivna i nominella termer och ofta är 

långvariga. Många företag kan också vara emot lönesänkningar om de tror att de kan öka 

personalomsättningen, eller om det negativt påverkar motivationen bland arbetstagarna (Phelps, 

1968).  
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Det finns således många studier som pekar på att den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av 

nominell lönestelhet nedåt. Det innebär att företagen har svårt att kompensera höjda 

arbetsgivaravgifter med sänkta löner, vilket ökar chansen att höjda arbetskostnader tar sig uttryck i 

negativa sysselsättningseffekter.  
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3. Sysselsättningseffekter utav förändringar av arbetsgivaravgifter 
 

De flesta tidigare studier har analyserat generella sänkningar av arbetsgivaravgifterna och de 

bekräftar till stor del analysen i föregående avsnitt, det vill säga att sänkta arbetsgivaravgifter leder till 

löneinflation och inte har någon större effekt på sysselsättningen (Holmlund och Kolm 1998). Exempel 

på studier är Cruces m fl (2010) för Argentina; Gruber (1997) för Chile; Bauer and Riphahn (2002) för 

Tyskland; samt Anderson och Meyer (1997, 2000) och Murphy (2007) för USA.  

Ett antal empiriska studier har också studerat hur riktade sänkningar av arbetsgivaravgifterna 

påverkar sysselsättningen. En vanlig åtgärd, som tidigare också har använts i Sverige, är att använda 

sänkta arbetsgivaravgifter som ett regionalpolitiskt verktyg. Detta innebär att arbetsgivaravgifterna 

sänks i vissa stödregioner för att få fart på den lokala ekonomin. Riktade regionala sänkningar av 

arbetsgivaravgifter till ”stödregioner” i Sverige och i Finland har studerats av Bennmarker m fl  (2009), 

Korkeamäki och Uusitalo (2009), samt Korkeamäki (2011). Ingen av dessa studier indikerar att 

sysselsättningen ökade i stödregionerna efter avgiftssänkningarna. De studerade sänkningarna var 

av storleken 10 procentenheter i Sverige och 3–6 procentenheter i Finland. Lönerna verkar ha ökat i 

stödregionerna i några studier (Bennmarker m fl (2009) och Korkeamäki och UUsitalo (2009), men 

inte i andra (Korkeamäki, 2011). En äldre artikel i ämnet är Bohm och Lind (1984), som också pekar 

på små sysselsättningseffekter utav riktade sänkningar av arbetsgivaravgifter i Norrbotten under 

1980-talet.  

Det förekommer också att sänkningar av arbetsgivaravgifter istället riktas gentemot specifika grupper 

av arbetstagare som kan ha problem med att etablera sig på arbetsmarknaden. Huttunen m fl (2013) 

studerar exempelvis en riktad sänkning av arbetsgivaravgifter till äldre låginkomsttagare i Finland, 

men finner inte heller några påvisbara effekter på varken löner eller sysselsättning.  

De mest relevanta tidigare studierna för vår rapport är Egebark och Kaunitz (2013) samt Skedinger 

(2014). Båda dessa studierna analyserar hur de riktade sänkningar av arbetsgivaravgifter för 

ungdomar som regeringen genomförde år 2007 och 2009 påverkade sysselsättningen.  Egebark och 

Kaunitz (2013) studerar hela arbetsmarknaden, medan Skedinger (2014) koncentrerar sig på 

detaljhandeln. Båda studierna använder sig av en s k ”difference-in-differences”-ansats, där 

utvecklingen för årskullen 19–25 (som fick del av skattesänkningen) jämförs med en årskull 27–29 år 

(som inte fick del av sänkningen). Denna metod har en rad fördelar eftersom den förbättrar 

möjligheten till identifikation (Angrist och Pischke, 2009). I detta fall möjligheten att dra slutsatser om 

den kausala effekten på ungas sysselsättning utav den reducerade arbetsgivaravgiften för unga. En 

nackdel med att dela in datamaterialet i två jämförelsegrupper (som författarna tar upp) är att 

ungdomar som får jobb efter några år kommer att hamna i den äldre jämförelsegruppen, det vill säga i 

kontrollgruppen. Det gör att undersökningen blir mindre precis vid jämförelser över flera år.   

Egebark och Kaunitz (2013) finner en viss ökning av sysselsättningen utav den reducerade 

arbetsgivaravgiften för unga. De skattar en implicit efterfrågeelasticitet på ungdomsjobb på –0,31 och 
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att den första sänkningen på 11 procentenheter gav 6 000–10 000 ungdomsjobb, medan den senare 

sänkningen inte gav några sysselsättningseffekter. De finner inte heller några effekter på lönerna av 

de sänkta arbetsgivaravgifterna. Det senare fallet är något förvånande och frågan är vad som då kan 

förklara de marginella sysselsättningseffekterna av de sänkta arbetsgivaravgifterna? Den mest rimliga 

hypotesen enligt författarna själva är att den låga efterfrågeelasticiteten på ungdomsarbete beror på 

att arbetskostnaderna efter sänkningen fortfarande är för höga för att det skall löna sig för företag att 

anställa ungdomar, det vill säga att produktiviteten bland ungdomar fortfarande är för låg för att det 

skall löna sig för företagarna att anställa dem till rådande minimilön. Detta innebär således att 

sänkningar av arbetsgivaravgifter inte behöver vara en ineffektiv åtgärd för öka sysselsättningen, utan 

att den sänkning som genomfördes i Sverige var för liten för att den skulle ha någon 

sysselsättningseffekt.  

En potentiell orsak till förvirring som bör noteras är att Egebark och Kaunitz (2013) använder sig av ett 

eget mått på sysselsättning. De utgår nämligen ifrån lönesummor för att beräkna  

”fulltidsekvivalenter”. Problemet är att detta mått skiljer sig från de sysselsättningstal som används i 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU), vilket gör att man inte kan jämföra författarnas 

sysselsättningstal med den gängse arbetsmarknadsstatistiken. Låt oss, för att illustrera detta, 

närmare studera sysselsättningen bland ungdomar i åldern 19–25 år. Enligt SCB:s 

arbetskraftsundersökning (AKU) fanns det under första kvartalet år 2007 omkring 420 000 sysselsatta 

ungdomar i åldern 19–25 år. En sänkning av arbetsgivaravgiften med 15,9 procentenheter innebär en 

sänkning av arbetskraftskostnaden med omkring 12 procent (om lönen är 100 och arbetsgivaravgiften 

år 2007 var 32,4 procent sänktes arbetskostnaden från 132,4 till 116,5). Med en efterfrågeelasticitet 

på –0,31 innebär det att efterfrågan ökar med 3,7 procent (0,31*12). Med 420 000 ungdomar 

sysselsatta ökar då sysselsättningen med 15 000 –16 000 personer. Således det dubbla antalet 

ungdomsjobb jämfört med vad Egebark och Kaunitz (2013) anger (givet att sysselsättningsökningen 

sker på den extensiva marginalen, d v s att syssesättningsökningen sker genom att företag 

nyanställer snarare än att de som har arbete jobbar mer).  Det här gör även att sänkningen av 

ungdomsarbetslösheten i relativa termer underskattas. Vid en ungdomsarbetslöshet på 85 000 

personer (första kvartalet 2007) innebär en ökning med 15 000 jobb att ungdomsarbetslösheten 

minskade med nästan en femtedel.   

På samma sätt blir kalkylen för kostnaden per jobb annorlunda. Egebark och Kaunitz (2013) beräknar 

att kostnaderna per ungdomsjobb uppgår till över en miljon kronor, en summa som enligt författarna 

skulle ge 4 ungdomsjobb om ungdomarna istället direktanställdes av staten. Denna kostnad blir 

600 000 kronor per jobb om reformen lett till 16 000 jobb, vilket innebär att kostnaden nästan 

halveras. 

Det här sättet att ”lite populistiskt” räkna på kostnaderna per jobb är för övrigt problematiskt. Ur 

paretosynpunkt är det knappast lämpligt att ta totalsumman för reformen och dividera den med 

arbetskostnaden per anställd och sedan säga att statlig direktanställning hade gett 4 gånger fler jobb 

(och implicit att denna åtgärd hade varit mer effektiv). För det första underskattar man kostnaden med 
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att anställa personal. För att personal meningsfullt ska kunna sysselsättas måste den ha 

komplementära faktorer att jobba med. Inom detaljhandeln utgör arbetskostnaden strax över hälften 

av totalkostnaden (HUI 2014). Kostnaden för att anställa personal är därför (långsiktigt) omkring 80 

procent högre än den rena arbetskostnaden. Givet att staten inte äger lediga resurser kommer därför 

kostnaden för att anställa ungdomar att vara väsentligt högre än vad den rena arbetskostnaden 

implicerar.  

Vidare underskattar man alternativkostnaden för statlig direktanställning. Skattesänkningen innebär 

en transferering av köpkraft från staten till näringslivet, från politiker och tjänstemän till entreprenörer. 

Huruvida en skattesänkning är mer effektiv än statlig direktanställning beror ytterst på om 

entreprenörer är bättre eller sämre än politiker och tjänstemän på att sysselsätta resurser i aktiviteter 

som skapar nytta för de konsumerande medborgarna. Arbetsmarknadspolitik handlar inte om att 

skapa jobb utan om att skapa riktiga jobb, det vill säga jobb som ger konsumentnytta. Reformen 

sänker näringslivets kostnader, vilket skapar ungdomsjobb men som även till viss del ”tas ut” i form av 

ökade investeringar eller sänkta priser. För att bedöma reformens samhällsekonomiska effektivitet 

måste totalnyttan av näringslivets åtgärder vägas mot totalnyttan av det som skapas genom statlig 

direktanställning (och där kanske antalet ungdomsjobb är dubbelt fler vid direktanställning). Och som 

sagt, en viktig fråga blir då huruvida statliga tjänstemän är bättre eller sämre än entreprenörer på att 

identifiera konsumenternas behov.  

Skedinger (2014) studerar också hur de riktade sänkningarna av arbetsgivaravgifterna har påverkat 

sysselsättningen för unga, men använder en annan datamängd och avgränsar sin studie till att endast 

omfatta detaljhandeln. Datamaterialet är taget från Svenskt Näringslivs medlemsregister och omfattar 

således en delmängd, cirka 2/3, av alla företag inom detaljhandeln. Resultaten bekräftar till stor del 

slutsatserna i Egebark och Kaunitz (2013) analys, det vill säga att sänkningarna av 

arbetsgivaravgifterna för unga endast har påverkat sysselsättningen i en begränsad omfattning.  

Resultaten indikerar att reformen på kort sikt ökade sannolikheten att få ett arbete för ungdomar i 

åldern 21-25 år med 1,7 procent jämfört med kontrollgruppen av ungdomar i åldern 27-29 år som inte 

berördes av reformen. På längre sikt var dock inte den förändringen statistiskt signifikant skild från 

noll. Inga effekter på sannolikheten att förlora arbetet kunde uppmätas på kort sikt, medan resultaten 

indikerade att reformen på längre sikt ledde till en något förhöjd sannolikhet för ungdomarna i gruppen 

21-25 år att förlora arbetet. Enligt de presenterade beräkningarna ökade nettosysselsättningen för de 

unga som berördes av reformen med 1,5 procent direkt efter det att arbetsgivaravgifterna 

reducerades, medan ingen effekt kunde uppmätas på längre sikt. Effekten verkar variera något 

mellan olika grupper av unga. En något större sysselsättningseffekt observerades för ungdomar som 

hade en lön nära minimilönen, vilket innebär att sänkningen framförallt har gjort det mer lönsamt att 

anställa ungdomar med löner som ligger nära minimilönen. Storleken på den sistnämnda effekten var 

däremot också relativt liten.    
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När det gäller effekterna av reformen på andra variabler kan inte Skedinger (2014) finna några som 

helst signifikanta effekter på antal arbetade timmar. Det verkar däremot som att lönerna (i enlighet 

med teorin) ökat något till följd av reformen, men att den estimerade effekten är mycket marginell. 

Vinsterna verkar också ha påverkats positivt av reformen, men även denna effekt är storleksmässigt 

mycket liten. En ökning av andelen unga i ålderna 21-25 år med en procent ledde enligt de 

presenterade resultaten till att rörelsemarginalen ökade med 0,03 till 0,05 procentenheter. Resultaten 

när det gäller vinsterna bör dock tolkas med försiktighet eftersom de, på grund utav problem vid 

sammanslagningen av datamängderna, baseras på en mindre andel (cirka 10 procent) av de 

detaljhandelsföretag som inkluderades i studien. Detta innebär att, det är osäkert om resultaten är 

representativa för detaljhandeln som helhet. Stora företag verkar exempelvis vara 

överrepresenterade.      

De empiriska studier som beskrivs ovan har uteslutande analyserat sysselsättningsförändringar när 

arbetsgivaravgifterna sänks, men inte hur sysselsättningen förändras om arbetsgivaravgifterna istället 

höjs. Detta är olyckligt eftersom det teoretiskt finns skäl att misstänka att en höjning av 

arbetsgivaravgifterna inte får samma effekt som en sänkning, det vill säga att 

sysselsättningseffekterna utav en förändring av arbetsgivaravgifterna inte är symmetrisk.  

Kugler och Kugler (2009) studerade däremot  hur sysselsättningen förändras i Colombia under 1980-

1990-talen när arbetsgivaravgifterna höjdes,. Författarna fann att en 10-procentig höjning av 

arbetsgivaravgifterna sänkte lönerna med 1,4-2,3 procent, medan sysselsättningen minskade med 4-

5 procent. Författarna anser att den påvisade lönestelheten nedåt till stor del berodde på bindande 

minimilöner i Colombia.   

Men den kanske mest intressanta studien för vårt syfte är Kramarz och Philippon (2001). Deras är 

nämligen den enda studien, oss veterligen, som har studerat om det förekommer asymmetriska 

effekter utav förändrade arbetsgivaravgifter. I studien analyseras sysselsättningen bland 

låglönearbetare i Frankrike under 1990-talet. Denna period är intressant eftersom det under perioden 

1990–1998 förekom stora och plötsliga förändringar i arbetskostnaderna för låglönearbetare i 

Frankrike.  

Den franska regeringen arbetade under den studerade perioden med differentierade 

arbetsgivaravgifter för att öka sysselsättningen bland låglönearbetare. Mellan åren 1995–1996 

sänktes arbetsgivaravgifterna från 40 till 20 procent för låglönearbetare, det vill säga avgiften 

halverades. Storleken på sänkningen ligger nära den sänkning av arbetsgivaravgifterna som skedde 

för ungdomar i Sverige mellan åren 2007–2009. Under perioden förekom även ökningar i minimilönen 

och därmed i arbetskostnaden för låglönarbetare, framför allt mellan åren 1990–1992 och 1997–1998. 

Författarna använde sig av en ”difference-in-difference”-analys, där ändringen i sysselsättningsstatus 

för arbetare som låg vid minimumkostnaden jämfördes med förändringen för de som låg strax 

över/under minimumkostnaden. Det visade sig att effekterna av höjda och sänkta kostnader inte var 

symmetriska. Sänkta arbetskraftskostnader för låglönearbetare visade sig ha små relativa 
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sysselsättningseffekter (en insignifikant efterfrågaelasticitet nära noll). Höjda arbetskraftskostnader 

hade däremot stora effekter på sysselsättningen för de lågavlönade. Den skattade elasticiteten var i 

detta fall –1,5, det vill säga en höjning av de minimala arbetskostnaderna med 1 procent ökade 

chansen för en lågavlönad att gå från anställning till arbetslöshet med 1,5 procent –  en mycket hög 

elasticitet.  

Artikeln är intressant eftersom då den pekar på förekomsten av asymmetrier mellan höjningar och 

sänkningar i arbetskostnader, vilket oss veterligen inte har studerats tidigare. Studier av 

minimikostnader skiljer sig i viss mån från ungdomsarbetskostnader. Ungdomslöner ligger samtidigt 

nära minimilöner i många branscher, särskilt ungdomsintensiva tjänstenäringar som detaljhandel och 

hotell- och restaurang (Skedinger, 2012). Artikeln borde därför äga särskild relevans för diskussionen 

kring sysselsättningsförändringar för ungdomar i dessa branscher.  
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4. Lönsamheten i ungdomsintensiva tjänstenäringar 
 

I de tidigare avsnitten har vi visat att det finns både teoretiska och empiriska skäl till att en höjning av 

arbetsgivaravgifterna för unga kommer att leda till en större sysselsättningsförändring än de tidigare 

genomförda sänkningarna. Detta implicerar att en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga kan leda 

till en kraftigt ökad arbetslöshet, även om den tidigare sänkningen ledde till få nya arbetstillfällen.  

Den gängse bilden bland forskare och beslutsfattare har varit att de marginella 

sysselsättningsförändringarna av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga beror på att det är lönerna, 

och inte sysselsättningen, som anpassar sig. De studier som tidigare har genomförts för att utvärdera 

effekterna av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga i Sverige finner dock inga belägg för att 

lönerna ökat i en sådan omfattning till följd av reformen (Egebark och Kaunitz, 2013; Skedinger, 

2014). Detta är något förvånande och frågan är i sådana fall vad som kan förklara den marginella 

effekten på sysselsättningen när arbetsgivaravgifterna för unga sänktes?    

En alternativ förklaring är att företagarna har använt reduceringen av arbetsgivaravgifterna för att öka 

sina vinster. Det har också hävdats i debatten att reduceringen av arbetsgivaravgifterna för unga 

framförallt har lett till att lönsamheten ökat hos de företag som berörs. Det finns således en möjlighet 

att företagen använder sin ökade lönsamhet för att behålla personal om arbetsgivaravgifterna höjs, 

vilket  innebär att en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga inte behöver leda till ökad 

ungdomsarbetslöshet.   

Det finns visst stöd för påståendet att de reducerade arbetsgivaravgifterna ökat vinsterna, även om få 

tidigare studier har analyserat hur förändringen av arbetsgivaravgifterna påverkar företagens 

lönsamhet. Skedinger (2014) studerar denna fråga genom att jämföra vinstmarginalen under åren 

före reformen (2003–2006) med åren efter reformen (2007–2010). Resultaten indikerar att företag 

som hade en högre andel ungdomar anställda före reformen fick en ökad relativ vinstmarginal efter 

reformen. Företag med en procents högre andel ungdomar före reformen tenderade att ha 0,03–0,05 

högre vinstmarginal under åren närmast efter reformen. Effekten är således positiv och statistiskt 

signifikant, men mycket liten. Detta implicerar att det är osannolikt att företagen ska kunna ha ökat sin 

lönsamhet så mycket att de kan använda det ökade vinstutrymmet för att bibehålla personal när 

arbetskraftskostnaderna ökar. Notera också att andra studier inte har funnit några som helst statistiskt 

signifikanta  effekter på lönsamheten utav riktade sänkningar av arbetsgivaravgifterna (Korkeamäki, 

2011).    

Ur teoretisk synvinkel är det inte konstigt att en kostnadssänkning initialt tar sig uttryck i höjda vinster. 

Företag som anställer många ungdomar ges nämligen en komparativ kostnadssänkning och den 

högre vinstmarginalen stärker incitamenten att anställa ungdomar. Vetenskapliga studier har också 

visat att vinster är viktiga för en framtida sysselsättningsexpansion (Davidsson m fl, 2009). De 

politiska beslutsfattarna kan dock inte ge företagarna en ”evig penningmaskin” genom att sänka 

arbetsgivaravgifterna för unga. Förr eller senare kommer konkurrensen på marknaden att se till att 
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kostnadssänkningen kommer konsumenterna och/eller löntagarna till del. Ökade vinster kommer att 

locka till sig nya aktörer, vilket stärker konkurrensen, ökar investeringarna och pressar priserna. Då 

skattesänkningen nu har verkat under sju år borde man således förvänta sig att den initiala 

vinsteffekten har klingat av.  

En begränsning med Skedinger (2014) är att han bara studerar ett urval av företag inom 

detaljhandeln som sannolikt inte är representativa för branschen. Vi kompletterar därför analysen med 

att undersöka hur lönsamheten har utvecklats i branscher med särskilt hög andel anställda ungdomar, 

och jämför denna med utvecklingen i övriga branscher, före och efter reformen år 2007. Har 

lönsamhetsutvecklingen varit särskilt god i ”ungdomsintensiva tjänstenäringar” och ligger den på en 

sådan hög nivå att det går att avskaffa reformen utan att sysselsättningen påverkas? De två 

branscher vi har valt att studera närmare är detaljhandeln samt hotell- och restaurangnäringen.  

Att detaljhandeln och hotell- och restaurangnäringen är två branscher som anställer många ungdomar 

framgår av tabell 4.1. I hotell- och restaurangbranschen är 33 procent av alla arbetstagare i åldern 

19–25 år och motsvarande andel för detaljhandeln är 28 procent. Detta kan jämföras med övriga 

branscher, där endast 10 procent av de sysselsatta är i åldern 19-25 år.  

Tabell 4.1 Andel anställda ungdomar i detaljhandel, hotell- och restaurang samt övriga branscher, år 

2012. 

  Anställda Andel 

ungdomar 

Lönesumma (mdkr) Andel 

ungdomar 

Detaljhandel Ungdomar 19-25 71 200 28% 14 21% 

 Totalt 249 800  65  

Hotell- och Restaurang Ungdomar 42 800 33% 8 27% 

 Totalt 131 200  29  

Övriga branscher Ungdomar 363 600 10% 85 6% 

 Totalt 3 722 700  1 305  

Källa: SCB (RAMS och Kontroluppgiftsbaserade lönesummor).  

När det gäller lönesummorna utgör ungdomslönerna hela 27 procent av den samlade lönesumman i 

hotell- och restaurangbranschen. För detaljhandeln utgör ungdomslönerna 21 procent, medan 

motsvarande siffra för övriga branscher är 6 procent. Ungdomslönerna är således omkring fyra 

gånger högre för besöksnäringarna och detaljhandeln jämfört med övriga branscher. Det är därför inte 

fel att tala om dessa näringar i termer av ungdomsintensiva tjänstenäringar.  
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De relativt omfattande lönesummorna som betalas till ungdomar av företag inom dessa två branscher 

innebär att den sänkta arbetsgivaravgiften kan ha satt spår i lönsamheten. I syfte att studera detta 

analyserar vi data som har tillhandahållits av Bisnode och som innehåller företagsspecifik information 

för alla aktiebolag i Sverige. Bisnode har hämtat dessa uppgifter från Patent och Registreringsverket 

(PRV) dit alla aktiebolag i Sverige måste skicka in sina årsredovisningar.  

Ett histogram som visar fördelningen över de genomsnittliga vinsterna, mätt som total avkastning på 

satsat kapital (ROA), i detaljhandeln under perioden 2007–2010 presenteras i diagram 4.1. 

Motsvarande fördelning för hotell- och restaurangnäringen presenteras i diagram 4.2. 

Diagram 4.1. Fördelningen av vinsterna, mätta som avkastningen på total satsat kapital, i 

detaljhandeln under perioden 2007-2010.  

 

Det framgår av diagram 4.1 och 4.2 att vinstfördelningen inte är normalfördelad, utan att en stor andel 

av företagen redovisar vinster kring noll.  Fördelningen är också förskjuten ut mot höger, vilket troligen 

återspeglar att företag inom dessa branscher på lång sikt inte kan gå med förlust utan att gå i 

konkurs. De flesta företag inom de ungdomsintensiva tjänstebranscherna som vi studerar har således 

inte någon hög vinst som de kan använda för att bibehålla personal vid en kraftig ökning av 

arbetskraftskostnaderna. Detta är något som också är rimligt eftersom merparten av företagen inom 

dessa branscher verkar på marknader som kännetecknas av en hård konkurrens, vilket innebär att vi 

förväntar oss att vinsterna ska drivas ned mot noll.  

 

 



18 
 

Diagram 4.2. Fördelningen av de genomsnittliga vinsterna, mätta som avkastningen på total satsat 

kapital, i hotell- och restaurangnäringen under perioden 2007-2010.  

 

I syfte att närmare analysera lönsamhetsutvecklingen inom detaljhandeln samt hotell- och 

restaurangnäringen studerar vi också utvecklingen av medel- och medianvinster för företag inom 

dessa branscher under perioden 2003-2010, vilket sedan jämförs med vinstnivåerna i hela 

näringslivet (exklusive företagen i detaljhandeln samt hotell- och restaurangnäringen). Resultaten 

presenteras i diagram 4.3 nedan.  

Som framgår av diagrammet har lönsamheten bland aktiebolagen inom detaljhandeln och hotell- och 

restaurang i allmänhet varit lägre än i det övriga näringslivet under den studerade perioden. Den 

genomsnittliga lönsamheten var lägst för de företag som var verksamma i hotell- och 

restaurangnäringen. Lönsamhetsgapet gentemot övriga branscher i näringslivet verkar också ha ökat 

från och med år 2007, det vill säga efter det att arbetsgivaravgifterna för unga sänktes. Under 

perioden 2003–2006 var lönsamheten i detaljhandeln i genomsnitt 2,1 procentenheter lägre än den i 

övriga branscher. Under perioden 2007–2010 hade lönsamhetsgapet ökat till 3,2 procentenheter, det 

vill säga en ökning med 1,1 procentenheter. För hotell och resutaurang var lönsamhetsgapet i 

genomsnitt 4,7 procentenheter under perioden 2003–2006 och 4,9 procentenheter under perioden 

2006–2010, det vill säga en ökning med 0,2 procentenheter. Det är dock inte möjligt att dra någon 

kausal slutsats av detta eftersom detta endast är beskrivande statistik. Under den studerade 

tidsperioden skedde också en allvarlig internationell finanskris, vilket kan ha påverkat lönsamheten 

olika för de studerade branscherna.  
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Diagram 4.3 Den genomsnittliga avkastning på totala tillgångar för aktiebolag i hotell- och restaurang, 

detaljhandel och övrigt näringsliv, 2003–2010 

 

Källa: Bisnode.  

Ett möjligt problem med att studera genomsnittsvärden är att de kan vara känsliga för extremvärden. I 

syfte att få en bild över det representativa företagets utveckling i de olika branscherna presenteras 

därför vinstutvecklingen för medianföretaget i diagram 4.4.   

Diagram 4.4 Avkastning på totala tillgångar i hotell- och restaurang, detaljhandel och övrigt näringsliv 

för medianföretaget, 2003–2010 

 

Källa: Bisnode.  
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Medianföretaget i hotell- och restaurang har under perioden haft klart lägre avkastning än vad som 

var fallet för medianföretagen i både detaljhandel såväl som övriga branscher. Avkastningen på de 

totala tillgångar ligger endast mellan 2-3%, vilket är mycket lågt. Det innebär att avkastningen på en 

ny investering knappast ens täcker de räntekostnaderna som är förknippade med investeringen. Även 

för medianföretaget visar det sig att lönsamhetsgapet ökade något mellan perioderna 2003–2006 och 

2007–2010, även om förändringen här var mindre än vad fallet var för medelvärdena.  

Sammanfattningsvis är det osannolikt att flertalet företag inom detaljhandeln och hotell- och 

restaurangnäringen skulle använda sina vinster för att bibehålla personal om arbetsgivaravgifterna för 

unga höjs. Det finns två skäl till detta. För det första har de flesta företag inom dessa branscher en 

mycket låg lönsamhet. Av diagrammen 4.3 och 4.4 framgår det tydligt att lönsamheten inom de 

ungdomsintensiva tjänstenäringarna är betydligt lägre än vad som är fallet för ekonomin som helhet. 

Detta indikerar att de flesta företagen inom dessa branscher helt enkelt inte har de vinstmarginaler 

som krävs för att bibehålla personal om lönekostnaderna ökar kraftigt. Detta får till följd att de 

antingen måste säga upp personal eller minska lönerna. Det senare är inte troligt eftersom lönerna är 

stela nedåt och att de ungdomar som är anställda inom dessa branscher redan har löner nära den 

kollektivt förhandlade minimilönen. Ur diagram 4.3 framgår det också att skillnaden i avkastning 

faktiskt ökade efter reformen, tvärtom mot vad man skulle kunna förvänta sig. De ungdomsintensiva 

tjänstenäringarna blev relativt mindre lönsamma efter år 2007. Från ovanstående analys finns det 

således inget som talar för att det finns ”övervinster” hos branscher med hög andel ungdomar som 

kan användas till att parera en kostnadsökning ifall reformen skulle avskaffas.  
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5. Avslutande diskussion 
 

Syftet med denna rapport har varit att studera om en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga har en 

annan sysselsättningseffekt jämfört med en motsvarande sänkning. I debatten påstås ofta att den 

reducerade arbetsgivaravgiften för unga har varit en dyr reform som har haft en mycket blygsam 

effekt på sysselsättningen. Detta påstående har också ett visst stöd i den vetenskapliga litteraturen 

eftersom flertalet av de empiriska studierna indikerar att en sänkning av arbetsgivaravgifterna inte 

leder till någon stor positiv sysselsättningseffekt. Förslaget att ta bort den reducerade 

arbetsgivaravgiften för unga motiveras oftast utifrån denna forskning.  

Problemet är att detta förslag bygger på forskning som nästintill uteslutande studerat effekter på 

sysselsättningen när beslutsfattarna reducerar arbetsgivaravgifterna. Detta innebär att förslaget 

implicit utgår från att en sänkning och en höjning har liknande effekter på sysselsättningen, vilket inte 

behöver vara fallet. Avsaknaden av forskning som studerat effekter av höjda arbetsgivaravgifter 

noteras också av professor Lars Calmfors i en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter den 

20 augusti 2014, där han menar att det inte finns något stöd för att borttagandet av den reducerade 

arbetsgivaravgiften kommer att ha en stor negativ sysselsättningseffekt. Han skriver bland annat att: 

”Ibland hävdas dock att, även om sänkningarna haft små positiva effekter, så skulle en höjning få 

stora negativa effekter. Vad jag vet, finns det inte någon forskning som stöder det.” (Calmfors 2014).  

I denna rapport har vi gått igenom den vetenskapliga litteraturen och funnit att det faktiskt finns både 

teoretiska och empiriska belägg för att en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga kommer att leda 

till en ökad ungdomsarbetslöshet. I den teoretiska litteraturen är det sedan länge välkänt att det 

förekommer lönestelheter på arbetsmarknaden som innebär att reallönen är flexibel uppåt, men stel 

nedåt. De tidigare studierna har nästintill uteslutande analyserat hur sänkningar av 

arbetsgivaravgifterna påverkat löner och sysselsättning och då inte brytt sig om att introducera 

lönestelheter i sina modeller eftersom lönen är relativt flexibel uppåt. En symmetrisk effekt av 

höjningar och sänkningar förutsätter dock att lönen är lika flexibel uppåt som nedåt. När vi analyserar 

lönestelheter kan vi notera att en höjning av arbetsgivaravgifterna inte kommer att få direkt 

genomslag på lönerna eftersom de är stela nedåt, vilket innebär att företagarna mest troligt måste 

minska sin personalstyrka. 

Intressant att notera är också att de studier som analyserat reduceringen av arbetsgivaravgifter för 

unga i Sverige inte finner något stöd för att reformen faktiskt påverkat lönerna (Skedinger 2014, 

Egebark och Kaunitz 2013). Detta resultat är något förvånande och innebär att avsaknaden av 

sysselsättningseffekter inte verkar kunna förklaras av löneinflation. Men vad förklarar då detta 

resultat? Den troligaste förklaringen enligt Egebark och Kaunitz (2013) är att arbetskostnaderna för 

ungdomar överstiger värdet av ungdomarnas marginalprodukt även efter sänkningen av 

arbetsgivaravgifterna, vilket innebär att det inte lönar sig för företagen att anställa dem.  
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Vår analys av den empiriska litteraturen visar att det ytterst få studier som har analyserat hur höjda 

arbetsgivaravgifter påverkar sysselsättningen, men det finns två viktiga undantag. Kugler och Kugler 

(2009) analyserade sysselsättningseffekterna av höjda arbetsgivaravgifter i Colombia och fann att en 

10-procentig höjning av arbetsgivaravgiften minskade sysselsättningen med 4-5 procentenheter. 

Detta indikerar att höjda arbetsgivaravgifter kan ha negativa effekter på sysselsättningen. Problemet 

är att denna studie inte analyserar om effekten skiljer sig åt om vi istället analyserat en sänkning av 

arbetsgivaravgifterna. Det  innebär att vi inte vet om sysselsättningseffekterna utav höjningar och 

sänkningar av företagens arbetskraftskostnad är symmetriska. Den studie som är mest relevant för 

oss är därför Kramartz och Philippon (2001). Författarna studerade hur höjningar och sänkningar av 

arbetskostnader påverkade sysselsättningen i Frankrike under 1990-talet – och fann att effekterna är 

asymmetriska. Medan sänkta arbetskostnader gav små postiva sysselsättningseffekter, gav 

motsvarande höjningar stora negativa sysselsättningseffekter ( efterfrågeelasticitet på arbetskraft 

nära noll vid sänkta arbetskostnader, men -1,5 vid höjda).  

Slutsatsen från vår genomgång är att det finns teoretiska och empiriska belägg för att 

sysselsättningseffekterna av förändrade arbetsgivaravgifter är olika för sänkningar respektive 

höjningar. Även om en sänkning av arbetsgivaravgifterna inte får några effekter på sysselsättning 

kommer en motsvarande höjning att leda till en minskning av sysselsättningen bland ungdomar.  En 

möjlig faktor som kan förhindra en sådan utveckling är dock om företagen inom branschen är mycket 

lönsamma och kan använda en del av vinstutrymmet för att bibehålla personal. Vi studerade statistik 

över vinsterna i detaljhandeln samt hotell- och restaurangnäringen och finner att detta inte är speciellt 

troligt. Majoriteten av alla företag inom dessa branscher har en för låg lönsamhet för att kunna 

genomdriva en sådan strategi utan att riskera gå i konkurs. En minskad lönsamhet får också mest 

troligt långsiktigt negativa konsekvenser för sysselsättningen eftersom vinstnivån är en av de 

viktigaste drivkrafterna för företagen att expandera sin verksamhet.  

Syftet med denna rapport har inte varit att genomföra en skattning av hur många arbeten som riskerar 

att förloras om arbetsgivaravgifterna för unga återställs till en tidigare nivå. Vi kan dock konstatera att 

IFAU tidigare uppskattat att sänkningen lett till 6 000 -10 000 nya heltidsjobb. Förekomsten av 

asymmetriska sysselsättningseffekter utav förändrade arbetsgivaravgifter innebär att en höjning 

således kommer att leda till fler förlorade arbetstillfällen än så. Om de tidigare presenterade resultaten 

från den franska studien (Kramartz och Philippon, 2001) även gäller för Sverige riskerar många fler 

ungdomar att förlora sina nuvarande arbeten. Vi vill dock varna för att göra en direkt uppskattning av 

sysselsättningseffekten i Sverige utifrån den studien eftersom det är så många faktorer som skiljer sig 

åt mellan Sverige och Frankrike.    

Visista (2014) har tillsammans med Svensk Handel och Almega beräknat de totala kostnaderna för 

höjda arbetsgivaravgifter i tolv ungdomsintensiva branscher och finner att de uppgår till hela 20,6 

miljarder. Bara inom detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen ökar kostnaderna för 

företagen med cirka 4,6 miljarder. Detta är endast de kostnader som uppstår om arbetsgivaravgiften 

för unga återställs till en högre nivå. Företagen inom besöksnäringen riskerar också en höjd 
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restaurangmoms vid ett regeringsskifte. Konjunkturinstitutets utvärdering visade att den sänkta 

momsen har haft positiva effekter på sysselsättningen i restaurangbranschen (Konjunkturinstitutet 

2013) och uppskattar att reformen har gett  4 000 heltidsjobb. Sammantaget kommer detta att 

innebära kraftigt ökade kostnader för de företag som är verksamma inom besöksnäringen. Det är 

orimligt att tro att en sådan kraftig kostnadschock inte kommer ha någon som helst 

sysselsättningseffekt i en bransch som karakterisas av hård konkurrens och låg lönsamhet.   
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