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Abstract: Nystartsjobben har skapats som ett politiskt projekt av den borgerliga regeringen 
som tillträdde 2006 för att underlätta ett återinträde in i arbetslivet för personer som har 
svårt att hitta ett arbete. Syftet för denna uppsats har varit att studera om de skillnader 
som finns mellan Sveriges kommuner återspeglas i antalet nystartsjobb på kommunnivå. 
För att studera hur skilda egenskaper hos kommuner påverkar det procentuella antalet 
nystartsjobb per kommun sett till respektive kommuns arbetsföra befolkning används eko-
nometrisk metod i form av en regressionsanalys. Regressionsanalysen visade på ett positivt 
statistiskt signifikant samband mellan det procentuella antalet arbetslösa per kommun och 
det procentuella antalet nystartsjobb per kommun av kommunens arbetsföra befolkning. 
Regressionen visade också på ett positivt statistiskt signifikant samband mellan antalet 
kommuninvånare i procent av kommunens totala invånarantal som slutfört grundskoleut-
bildning och det procentuella antalet nystartsjobb per kommun sett till den arbetsföra be-
folkningen i kommunen; respektive ett negativt statistiskt signifikant samband med det 
procentuella antalet kommuninvånare som endast slutfört en tvåårig gymnasieutbildning 
sett till kommunens totala invånarantal. Resultaten analyseras utifrån nationalekonomiska 
teorier om arbetsmarknadens funktionssätt samt teorier om statistisk diskriminering. Ut-
värderingar av utländska erfarenheter har visat både positiva och negativa erfarenheter av 
subventionerade anställningar likt nystartsjobben. I Sverige har tidigare forskning visat på 
dödviktsförluster i form av att nystartsjobben tränger undan osubventionerade reguljära 
anställningar.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning  

Sysselsättningen i riket är en sorts minsta gemensamma nämnare för alla riksdagspartierna där alla 

partier oavsett färg tycker det är bra med många människor i arbete och få som står utanför 

arbetsmarknaden. Hur man ska öka sysselsättningen och råda bot på arbetslösheten är de olika 

partierna dock väldigt oense om, även inom höger-vänster blocken. Sysselsättningen och 

arbetslösheten är även en viktig fråga att studera inom nationalekonomins forskning och teorier. I 

Ekonomisk debatt (nr 6 2005) skriver dåvarande moderate chefsekonomen, samt tidigare 

riksbanksmedarbetaren, Anders Borg att både skatter och transfereringar behöver sänkas för att 

komma tillrätta med problem på arbetsmarknaden. Borg vill lansera ett brett spektrum av reformer 

utifrån vad Borg ser som evidensbaserade åtgärder. Nystartsjobben kommer till som en del i dessa 

åtgärder och syftar till att underlätta för vissa identifierade grupper att komma in på arbetsmarknaden. 

Tanken är att med hjälp av subventioner, i form av slopad arbetsgivaravgift, ska dessa grupper bli mer 

anställningsbara. 

 

Förhoppningar på att en prissänkning på arbetskraften, genom slopad arbetsgivaravgift, ska ge 

möjlighet för fler att komma in på arbetsmarknaden måste ses i kontexten av den svenska 

arbetsmarknadens funktionssätt och Sveriges lagstiftning. Lönerna i Sverige har under lång tid satts 

fastställts genom centrala förhandlingar vilket gett ringa möjlighet för personer som vill in på 

arbetsmarknaden att bjuda under personer som redan är inne på arbetsmarknaden lönemässigt. 

Diskrimineringslagstiftningen medför också att arbetsgivare inte kan sätta lägre löner för invandrare än 

för infödda (Ekberg sid. 6) Eftersom det måste ses som politiskt självmord och omöjligt för ett 

liberaldemokratiskt samhälle att tillåta diskriminering av vissa grupper samt att arbetsmarknadens 

parter allena har hand om lönebildningsprocessen kan nystartsjobben fungera som ett sätt för 

politikerna att sänka kostnaden för vissa grupper utan att de diskrimineras lönemässigt.     

 

Att få in arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden med hjälp av subventioner är inte en helt ny idé. 

Socialdemokraterna med stödpartier hade en liknande idé fast det då hette plusjobb istället och gick ut 

på att öka antalet offentliganställda (Proposition 2005/06:1). Även i andra länder än Sverige har 

metoden prövats som ett sätt att underlätta för vissa grupper att få ett arbete. 
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1.2 Definition av begreppet nystartsjobb 

Nystartsjobb är ett subventionerat1 arbete för personer som under en ramtid om femton månader, i 

minst tolv månader,2 på heltid varit arbetslös; deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program; erhållit 

ekonomiskt bistånd, sjukpenning, rehabilitetspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning; eller varit anställd 

på Samhall. Dessutom kan i vissa fall personer som emigrerat till Sverige inom tre år efter det att de 

beviljats asyl även ha rätt till nystartsjobb. Utöver uppräknade grupper omfattas även personer dömda 

till fängelse men med rätt att vistas ute i samhället; villkorligt frigivna med mindre än ett år av 

prövotiden avklarad; samt personer i jobb- och utvecklingsgarantin av nystartsjobben. 

(Regeringskansliet 2010.) 

 

Beslut om nystartsjobb fattas för ett år i taget och både privata och offentliga arbetsgivare kan ta del av 

den ekonomiska subventionen förutsatt att de uppfyller vissa kriterier3. Den ekonomiska ersättningen 

till den som anställs genom nystartsjobb ska dessutom ligga på den nivå som arbetsmarknadens parter 

framförhandlat i gällande kollektivavtal. (Ibid.) 

 

Subventionen till arbetsgivaren gäller lika länge som den anställde varit borta från arbetsmarknaden. 

För personer som hunnit fylla 26 år i början på året får arbetsgivaren subventionen i högst fem år, är 

personen under 26 år gäller subventionen som längst i ett års tid. För personer som är 55 år gäller 

subventionen som max fram till slutet av det år personen fyller 65 år. För nyanlända invandrare gäller 

subventionen i som längst tre år. För intagna som beviljats vistelse utanför anstalten eller är villkorligt 

frigivna har rätt till subvention som motsvarar det utdömda straffet i längd, dock minst ett år och 

maximalt fem år. (Ibid.) 

 

1.3 Problemformulering 

Vilka egenskaper hos kommunerna påverkar nystartsjobben på kommunnivå?   

 

                                                 
1
Subventionen består i att arbetsgivaren får en ekonomisk kompensation motsvarande den dubbla arbetsgivaravgiften för 

personer ≥26år och den ordinarie arbetsgivaravgiften för personer ≥20 år men <26år.   
2
För personer som i början på året inte ännu fyllt 26 år gäller istället en ramtid på nio månader samt i minst sex månaders 

heltidssysselsättning uppfyller något av de uppräknade kriterierna för att kvalificera sig för nystartsjobb. 
3
Arbetsgivaren ifråga får ej ha betalningsanmärkningar som är annat än obetydliga, näringsförbud eller skatteskulder som 

hamnat hos Kronofogdemyndigheten för indrivning.    



6 

 

1.4 Syfte 

Denna uppsats syftar till att studera om de statliga subventionerna i form av nystartsjobb är lika 

effektiva i att få in personer på arbetsmarknaden oberoende av i vilka kommuner personerna som är 

mål för åtgärden bor samt vilka andra faktorer som kan påverka nystartsjobbens effektivitet. 

 

1.5 Metod 

Uppsatsen bygger på en empirisk undersökning för att studera vad som påverkar förekomsten av 

nystartsjobb på kommunnivå. Nystartsjobben är en reform tillkommen för att underlätta för vissa 

grupper att lättare få en anställning. Till dessa utvalda grupper hör bland annat arbetslösa som 

uppfyller vissa kriterier samt personer som erhåller ekonomiskt bistånd. Undersökningen bygger på 

insamling av data från relevanta källor som kan tillhandahålla numerära uppgifter om berörda gruppers 

arbetslöshet och liknande. 

 

I uppsatsen kommer det användas en regressionsanalys för att se vilka faktorer på kommunnivå som 

kan förklara skillnader i antalet nystartsjobb. Nationalekonomisk teori och tidigare forskning kommer 

att användas som ett underlag för att ta fram lämpliga variabler ur den insamlade datan för att 

användas i regressionsanalysen. Regressionsanalysen kommer att köras i statistikdataprogrammet SPSS.       

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är i fortsättningen disponerad enligt följande: 

 

Kapitel två behandlar nationalekonomisk teori kring arbetsmarknadens funktionssätt samt varför vissa 

personer föredras framför andra av en hypotetisk arbetsgivare. Speciellt behandlas lönesättning och 

statistisk diskriminering som företeelse. 

 

För att ge en idémässig bakgrund och belysa tidigare erfarenhet av tidigare uppmätta effekter av 

lönesubventionerade anställningar kapitel tre igenom tidigare forskning inom området 

lönesubventioner.   

 

Kapitel fyra ger en summarisk beskrivning av den data som samlats in samt källorna till densamma. 
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Kapitel fem ägnas i sin helhet åt regressionsanalysen och dess variabler samt resultaten från 

regressionsanalysen.  Diskussion och slutsats återfinns i kapitel sex.  

 

Källförteckning finns i kapitel sju.  

 

2. Teori 

2.1.1 Lönesättningen på arbetsmarknaden 

I ett läge med perfekt konkurrens på varu- och arbetsmarknad bestäms löner och sysselsättning utifrån 

jämnviktsläge 1, där arbetskraftsutbudskurvan och efterfrågekurvan på arbetskraft vid perfekt 

konkurrens skär varandra. På den svenska varu- och arbetsmarknaden råder dock inte perfekt 

konkurrens. Varumarknaden utmärks av en situation av rådande monopolistisk konkurrens där 

företagen gör ett påslag på marginalkostnaden för att få ut ett så högt pris som möjligt för den färdiga 

produkten. Detta påslag inverkar negativt på arbetstagarnas ekonomiska ersättning som blir lägre än 

vad den skulle blivit vid en situation med perfekt konkurrens. (Calmfors 1991.) 

 

Diagram 1
4
. Jämnviktsläge på den svenska arbetsmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På arbetsmarknaden bestäms lönerna i hög grad av fackföreningarnas förhandlingssituation. Om 

fackföreningarna är lyckosamma lyckas de pressa upp medlemmarnas löner. (Ibid.) Det finns mycket 

forskning som visar på ett tämligen starkt samband mellan högre reala lönekostnader och lägre 

                                                 
4
 Källa: Calmfors 1991, delvis egen bearbetning  

     Reallön 

Sysselsättning 

Efterfrågan på arbetskraft vid monopolistisk konkurrens 

på varumarknaden (även prissättningskurva) 

Lönesättningskurva 

Arbetskraftsutbud 

Efterfrågan på arbetskraft vid perfekt konkurrens 

 Jämnviktsläge 1, perfekt konkurrens  

Jämnviktsläge 2, 

imperfekt 

konkurrens 
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efterfrågan på arbetskraft från företagens sida. I synnerhet lågutbildad arbetskraft har visat sig extra 

priskänslig. (Holmlund 2009.)  

 

Eftersom lönerna förhandlas fram i centrala avtal blir lönenivåerna något som mer eller mindre tvingas 

på företagen utifrån. Företagen kan inte välja att betala lägre lön till någon som man befarar har en 

lägre produktivitet utan erfordras att betala åtminstone den avtalade minimilönen. Genom att, från 

statens sida, subventionera lönekostnaden för vissa grupper på arbetsmarknaden blir 

marginalkostnaden av att anställa dessa grupper i fas med deras marginalproduktivitet utan att den 

ekonomiska ersättningen från arbetsgivaren till dessa grupper sänks. (Picard 2001.) Lönesubventionen 

gör också att den anställdes totala ekonomisk ersättning (lön plus subvention) är i den nivån att 

arbetstagaren väljer att acceptera anställningen (Kesselman 1969). 

 

2.1.2 Efterfrågan på arbetskraft 

För att öka efterfrågan på arbetskraft kan staten subventionera arbetskraftskostnaden för företagen. 

Selektiva subventioner kan användas för att öka chanserna för vissa identifierade grupper att få 

anställning. Statens subventioner gör att efterfrågekurvan för arbetskraft skiftar uppåt. Det nya 

efterfrågeläget skapar både ett tryck på arbetsgivarna att nyanställa och ett tryck på att höja lönerna. 

Huruvida det blir ett ökat antal nyanställningar eller ett ökat lönetryck beror på lutningen på 

arbetskraftsutbudskurvan. (Ehrenberg et al 2006.) 

 

Diagram 2
5
. Jämnviktsefterfrågan på arbetskraft med och utan subvention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Källa: Ehrenberg et al 2006, delvis egen bearbetning 

Anställdas 

reallöner 

Sysselsättning 

Arbetskraftsutbud 

Efterfrågan på arbetskraft utan subvention 
Efterfrågan på arbetskraft med subvention 

L0 

L1 

S0 S1 
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I diagram 2 ses hur den statliga lönesubventionen gör att efterfrågekurvan på arbetskraft skiftar upp, 

från jämnviktsläget L0S0, till det nya jämnviktsläget L1S1 för att därefter nå en slutlig jämnvikt i läget L2S2. 

Huruvida den statliga lönesubventionen leder till högre sysselsättning eller högre löner beror på 

lutningen på arbetskraftskurvan (Ehrenberg et al 2006).   

 

2.2 Subventionerade anställningars effekt på individen 
 

Lönesubventioner ska skapa en möjlighet för de personer som erhåller ett subventionerat arbete att 

skaffa sig nya kontakter på arbetsmarknaden. Förhoppningen är att nya referenser och nya kontakter 

på arbetsmarknaden kan leda till ett ny, osubventionerad, anställning. Problemet kan dock vara att 

subventionerade anställningar inte upplevs som tillräckligt meningsfulla av individen som får en 

lönesubventionerad anställning. På det individuella planet kan den anställde uppleva det som att syftet 

inte är att hjälpa den arbetslösa att få en anställning utan snarare att hjälpa politikerna att visa på att 

fler får anställning. Ifall att anställningen inte upplevs som tillräckligt meningsfull kan det framstå som 

meningslöst för individen att försöka knyta nya kontakter eftersom anställningen är till för politikernas 

bästa och inte för att hjälpa individen till ett framtida arbete utan lönesubvention. (Skedinger 2010.)  

 

Om arbetet inte ses som en framtida möjlighet till en osubventionerad anställning kanske inte individen 

upplever det mödan värt att göra sitt bästa på arbetet och arbetsgivaren kan då få en bild av individen 

som erhåller en lönesubvention att den inte är värd att satsa på när lönesubventionen upphör. Med 

andra ord måste den subventionerade anställningen upplevas som ett verkligt steg mot en framtida 

anställning och inte enbart ett sätt att frisera arbetslöshetsstatistiken. I synnerhet under en 

lågkonjuktur, då arbetslösheten ökar, och många personer samtidigt ska in i olika typer av 

åtgärdsprogram ökar risken att anställningar med lönesubventioner inte svarar mot individens behov 

utan mot politikernas behov av att minska antalet arbetslösa. (Ibid.)     

 

Av betydelse är också huruvida det subventionerade arbetet finns i den offentliga sektorn eller i den 

privata sektorn. Skedinger (2010) ser en större risk för att skapade arbeten inom offentlig sektor är 

mindre tillfredställande för individen jämfört med subventionerade anställningar i den privata sektorn.  

Framgången för subventionerade anställningar är alltså avhängigt av att individen upplever att deras 

kompetens till användning hos arbetsgivaren samt att individen upplever att det inte bara ”skapats” ett 

arbete i offentlig sektor, utan att arbetsinsatsen verkligen behövs.   
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2.3 Problem förbundna med lönesubventioner för att öka antalet anställningar 

2.3.1 Undanträngningseffekter på arbetsmarknaden 

Ett huvudsakligt problem med att använda lönesubventioner är att det riskerar att skapa 

undanträngingseffekter på arbetsmarknaden. Undanträngningseffekterna kan delas in i 

dödviktsförluster och substitutionseffekter. Dödviktsförlusterna kommer sig av att företagen mottar 

pengar av staten för att anställa en person som företaget skulle ha anställt ändå; lönesubventionen 

leder alltså enbart till ett ekonomiskt tillskott för arbetsgivaren. Till dödviktsförluster räknas även att en 

individ får ett subventionerat arbete som annars skulle ha gått till en annan individ i samma grupp - 

men då utan subvention. Lönesubventionen tränger med andra ord ut en konventionell anställning mot 

en av staten subventionerad anställning. (Burtless 1985; von Greiff sid. 13.)  

 

Substitutionseffekter innebär att arbetstillfället skulle ha funnits oavsett subventionen men att arbetet 

ifråga går till en individ ur en av de subventionerade grupperna. Substitutionseffekten kan alltså 

innebära att arbetslösheten bara flyttas från en individ till en annan och att subventionen därmed inte 

gjort nytta för staten utan bara för arbetsgivaren som är mottagare av subventionen. (von Greiff sid. 13.) 

 

2.3.2 Lönesubventionernas inverkan på minimilöner 

Om det hade varit en situation med perfekt konkurrens på arbetsmarknaden – och därmed full 

sysselsättning – hade de grupper som har rätt till en lönesubvention kunnat gå till en annan 

arbetsgivare med sin lönesubvention. Hade arbetsmarknadsläget varit som teorin om perfekt 

konkurrens förutsätter hade subventionerna effektivt ökat efterfrågan på subventionerad arbetskraft 

genom att arbetstagarens marginalkostnad, för arbetsgivaren, sänkts. Arbetstagarna med 

lönesubventioner hade då haft ett flertal konkurrerande arbetsgivare att utbjuda sina tjänster till.  

 

Eftersom det idag inte råder full sysselsättning är det istället arbetstagarna som får konkurrera om 

arbetstillfällena. Lönesubventioner kan därför göra att de som normalt har svårt att hitta ett arbete, 

men ändå lyckats få ett arbete med ersättning strax över minimilön men utan lönesubvention, riskerar 

att få ett sämre förhandlingsläge gentemot arbetsgivaren då staten subventioner arbetsgivarnas 

lönekostnader för andra personer från grupper ur samma situation. En följd av ett försämrat 

förhandlingsläge kan bli att lönerna för de sämst betalda grupperna riskerar att pressas ner till lägre 

nivåer än vad som skulle vara fallet om staten inte tillhandahöll lönesubventioner. (Prasch 2002.)       
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2.4 Anledningar till att vissa har svårare än andra på arbetsmarknaden 

2.4.1 Negativ särbehandling 

Meningen med att subventionera anställningar är att företagen kan nyanställa till en lägre kostnad. Om 

det primära skälet till att invandrare, yngre och äldre inte anställs i samma utsträckning härrör till 

arbetsgivarnas oro för att dessa gruppers marginalproduktivitet understiger marginalkostnaden av att 

anställa dem torde dessa subventioner vara ett effektivt redskap att komma tillrätta med 

arbetslösheten i dessa grupper. Dock kan det även finnas andra skäl till att framförallt invandrare är 

mindre attraktiva för arbetsgivarna att anställa. Rooth (2001) skriver att det kan finnas högre trösklar 

för invandrare på arbetsmarknaden i form av mindre utvecklat kontaktnät jämfört med infödda, sämre 

språkkunskaper och liknande men att det även inte är möjligt att förkasta hypotesen att det inte 

förekommer diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. 

 

För att testa hypotesen om diskriminering inordnade Rooth adopterade i grupper efter utseende. De 

adopterade med ett "osvenskt" utseende hade en statistiskt signifikant högre arbetslöshet jämfört med 

infödda svenskar. Trots att man alltså kan förutsätta att de adopterade besitter samma "Sverige-

specifika kunskap" finns det en tydlig skillnad i arbetslöshet beroende på utseende. (Rooth 2001.) 

 

I nationalekonomiska teorier förutsätts företagens nyttomaximeringsdefinition vara att skapa så stora 

ekonomiska vinster som möjligt. I fallet med negativ särbehandling uppstår här en intressant 

intressekonflikt genom att företag som diskriminerar mäter nyttan inte i första hand i pengar utan i att 

få välja ut de medarbetare som uppfyller rekryterarens personliga preferenser. (Neergard 2003.) 

 

2.4.2 Statistisk diskriminering 

En av anledningarna till varför en arbetsgivare väljer att använda sig av negativ särbehandling i 

anställningsprocessen kan vara av oro att individer från vissa grupper uppfattas som mindre produktiva 

utifrån sin grupptillhörighet. En arbetsgivare kan uppfatta det som att gruppen invandrare har en sämre 

produktivitet jämfört med gruppen infödda eller att en individ som tillhört gruppen långtidsarbetslösa 

måste vara mindre produktiv eftersom den varit långtidsarbetslös eller att en infödd person som på 

grund av sin ringa ålder ännu inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden är mindre produktiv 

eftersom den ännu inte hunnit ha sitt första jobb. (Ekberg, passim.) Som beskrivits i inledningen finns 

det inte möjlighet för arbetsgivare att sätta lönen utifrån förväntad marginalproduktivitet vilket kan 
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medföra att individer från grupper som traditionellt sett har en svagare anknytning till 

arbetsmarknaden väljs bort till förmån för en individ som arbetsgivaren förväntar sig har en högre 

marginalproduktivitet.  

  

2.4.3 Utbildningsnivå 

Utöver negativa förväntningar på den arbetssökandens potential eller etniska bakgrund är utbildning 

tydligt sammanlänkat med anställningsbarhet och sysselsättning. Mellan år 1986 och 2002 minskade 

sysselsättningen för de lägst utbildade grupperna arbetstagare, med endast förgymnasial utbildning, 

med i genomsnitt 3% per år. För de grupper arbetstagare som slutfört en gymnasieutbildning var 

istället ökningen 0,7% årligen i genomsnitt och för gruppen arbetstagare med eftergymnasialutbildning 

på minst två år var den genomsnittliga sysselsättningsökningen dryga 3% årligen. (Gartell et al 2007.)  

 

3 Tidigare forskning 

I Sverige har det inte tidigare prövats regelrätta lönesubventioner för att ge vissa grupper möjlighet till 

anställningar förrän nystartsjobben skapades av den borgerliga regeringen 2006. Nystartsjobben har 

dessutom kommit att inkludera fler grupper över tid jämfört med de grupper som berördes när 

nystartsjobben sjösattes. På grund av den korta tid som lönesubventioner funnits på den svenska 

arbetsmarknaden har de långsiktiga effekterna ännu inte kunnat observeras och forskningen är 

begränsad; i kapitlet tidigare forskning kommer därför främst belysas utländska erfarenheter av 

lönesubventioner.  

3.1 Utländska erfarenheter av lönesubventioner 

Finland införde med positivt resultat subventionerade anställningar för vissa identifierade grupper. Aki 

Kangasharju (2006) fann att man genom att subventionera anställningar lyckats skapa nya arbeten på 

den finländska arbetsmarknaden. I Frankrike lyckades man likaledes öka antalet anställningar genom en 

bonus till arbetsgivare som anställde personer ur en, av staten, identifierad grupp (Internationella 

valutafonden 1978). 

 

I USA genomfördes ett försök för att se vilka effekter lönesubventioner hade på de subventionerade 

gruppernas möjlighet till anställning. Försöket pågick under sex veckors tid och försöksdeltagarna 
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delades in i tre grupper utifrån vissa kriterier.6 Den första två grupperna informerade den potentiella 

arbetsgivaren om att de hade rätt till lönesubventioner medan den tredje gruppen fungerade som 

kontrollgrupp och därmed inte informerade den potentiella arbetsgivaren om sin rätt till 

lönesubvention. (Burtless, 1985.)  

 

Försöket visade att de två grupper som berättade för den potentiella arbetsgivaren om sin rätt till 

lönesubventioner hade en signifikant lägre anställningsgrad jämfört med kontrollgruppen som inte 

berättade om sin rätt till lönesubventioner för den potentiella arbetsgivaren. Enligt Burtless (1985) 

valdes deltagarna i grupp ett och två bort på grund av att de berättade om sin lönesubvention för 

arbetsgivaren som därmed identifierade deltagare i dessa grupper som lågproduktiva. 

Lönesubventionen blev med andra ord ingen hjälp till att få ett arbete utan resulterade istället i 

statistisk diskriminering genom att arbetsgivaren att den fungerade som en identifieringsmarkör för 

den potentiella arbetsgivaren. Genom att berätta om sin rätt till lönesubventionen kunde arbetsgivaren 

se precis vem som hade svårt att hitta ett arbete och att den personen, i arbetsgivarens ögon, säkert 

skulle komma att kosta extra i form av internutbildning och liknande.    

 

3.2 Svenska erfarenheter av lönesubventioner i form av nystartsjobb 

Som berörts i teoridelen medför lönesubventioner vissa negativa effekter i form av 

undanträngningseffekter. Linus Liljeberg och Daniella Lundin (2008) har för det statliga 

forskningsinstitutet Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering utvärderat arbetsförmedlingens 

arbete med nystartsjobben. Enligt Liljeberg och Lundin har nystartsjobben varit mindre populära bland 

arbetsgivarna än tidigare insatser från statens sida för att komma tillrätta med problem på 

arbetsmarknaden. Enligt utvärderingen har det också varit betydande dödviktsförluster på grund av en 

påtaglig undanträngning av reguljära arbeten från nystartsjobbens sida. 

 

4. Data 

Uppgifter om befolkningen per kommun och utbildningsnivå i respektive kommun är tagen från 

Statistiska centralbyrån (SCB). Uppgifter om arbetslöshet och nystartsjobb kommer från 

Arbetsförmedlingen (AF). Uppgifter om ekonomiskt bistånd kommer från Socialstyrelsen. För att 

                                                 
6
 Skillnaden mellan första och andra gruppen arbetssökare var endast att den första gruppens lönesubvention betalades ut 

direkt till arbetsgivaren medan den andra gruppens subvention erhölls i form av ett skatteavdrag.  
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kompensera för demografiska skillnader mellan kommunerna används procentsatser för att beskriva 

arbetslöshets- och utbildningsnivåer samt andelen personer, i procent av det totala antalet 

kommuninvånarna, som erhåller ekonomiskt bistånd för varje kommun i regressionen.   

 

För att få fram antalet arbetslösa, respektive antalet personer i nystartsjobb, i procent av antalet 

arbetsföra per kommun har antalet arbetslösa och antalet nystartsjobb dividerats med antalet i 

arbetsför ålder i respektive kommun. Uppgifterna om personer med ekonomiskt bistånd har dividerats 

med det totala antalet invånare i respektive kommun för att få fram antal personer i procent av det 

totala antalet kommuninvånare per kommun som erhåller ekonomiskt bistånd. Den kommunala 

utbildningsnivån tillhandahölls från början i procent, av det totala antalet invånare i kommunen, av SCB 

och har därför inte bearbetats vidare före det använts i analysen.  

 

Kommungruppsindelningen kommer från organisationen Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 

kommungruppsindelning. Indelningen är gjord, enligt SKL, för att underlätta vid analyser och 

jämförelser där kommuner ingår samt att belysa vissa strukturella egenskaper hos kommunerna som: 

antal kommuninvånare, näringslivsstruktur etc.  

 

5. Empirisk undersökning 

I undersökningen används en linjär regressionsmodell där ett antal oberoende variabler ska förklara 

den beroende variabeln (Y). Utöver redan nämnda variabler kommer det adderas en slumpterm (u) till 

regressionen för att fånga upp eventuella mätfel och påverkan från utelämnade variabler. (Gujarati et al 

2009.) För att kompensera för demografiska skillnader kommuner emellan används procentsatser för 

att beskriva arbetslöshets-, och utbildningsnivåer för varje kommun i regressionen. Variabeln för 

personer med ekonomiskt bistånd är behandlad på samma sätt.   
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5.1 Regressionsmodell 

 

𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐴𝑅𝐵𝐿 + 𝛽3 𝐸𝐾𝐵𝐼𝑆𝑇 + 𝛽4𝐹𝐿𝐾𝑆 + 𝛽5𝐺𝑅𝑁𝐷𝑆 + 𝛽6𝐺𝑌𝑀𝑁 ≤ 2 + 𝛽7𝐺𝑌𝑀𝑁3 + 𝛽𝑖𝐷𝑖 + 𝑢 

 

5.1.1Utskrivna förkortningar av variablerna i regressionsmodellen 

Y = Nystartsjobb per kommun, i procent av kommunens arbetsföra befolkning  

β1= Intercept 

ARBL = Arbetslöshet per kommun, i procent av kommunens arbetsföra befolkning 

EKBIST = Antalet personer som erhåller ekonomiskt bistånd per kommun, i procent av kommunens 

totala antal invånare 

FLKS = Personer med folkskoleutbildning, i procent av kommunens totala invånarantal 

GRNDS = Personer med grundskoleutbildning, i procent av kommunens totala invånarantal 

GYMN≤2 = Personer med högst tvåårig gymnasieutbildning, i procent av kommunens totala 

invånarantal 

GYMN3 = Personer med treårigt gymnasium, i procent av kommunens totala invånarantal 

Referens för dummyvariablerna utgörs av storstäder och förortskommuner 

D1 = 1 om Varuproducerande kommuner, annars 0. Varuproducerande kommuner definieras utifrån 

att >40% av kommunens nattbefolkning är sysselsatt i varutillverkning och industriell verksamhet 

D2 = 1 om Kommuner med <12500 kommuninvånare, annars 0 

D3 = 1 om Kommuner med 12500-25000 kommuninvånare, annars 0 

D4 = 1 om Kommuner med >25000 kommuninvånare, annars 0 

D5 = 1 om Större städer. Till större städer räknas kommuner med 50000-200000 kommuninvånare 

D6 = 1 om pendlingskommuner. Pendlingskommuner innebär att >40% av kommunens invånare 

arbetspendlar till en annan kommun 

u = slumpterm  

 

5.1.2 Deskriptiv statistik av variablerna i regressionsmodellen 

Tabell 1 visar antal observationer, varje variabels medelvärde, standardavvikelse samt lägsta och högsta 

värde. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik av variabeldata. 

Variabel Antal obs. Medelvärde St. avvikelse Max Min 

      
Konstant 290 0,00734 0,00505 0,06908 0,00169 

ARBL 290      0,03247 0,01285 0,18955 0,01091 

EKBIST  290 0,02884 0,01031 0,07227 0,00401 

      

FLKS 290 0,14697 0,04290 0,02812 0,22331 

GRNDS 290 0,14984 0,01959 0,08652 0,20017 

GYMN≤2  290      0,26788      0,03972      0,38002      0,10430 
 

GYMN 3  290 0,19511 0,01474 0,14904 0,23440 

 
* 

     

D1 290 0,14 0,345 1 0 

D2  290 0,11 0,310 1 0 

D3 290 0,13 0,334 1 0 

D4 

 
290 0,12 0,322 1 0 

D5 290 0,09 0,291 1 0 

D6 290 0,13 0,342 1 0 

      

 

* Storstäder och förortskommuner utgör tillsammans referensgrupp 

 

5.1.3 Beroende variabel   

Den beroende variabeln (Y) är det procentuella antalet nystartsjobb per kommun av kommunens 

arbetsföra befolkning. Alla Sveriges kommuners invånare som uppfyller villkoren för att beviljas 

nystartsjobb har lika rätt att få det. Dock finns det stora skillnader mellan Sveriges kommuner ifråga om 

arbetslöshet, utbildningsnivå, välfärd mätt i ekonomiska termer etcetera. Det är därmed intressant att 

se vad som påverkar antalet nystartsjobb på kommunnivå.    

 



17 

 

5.1.4 Oberoende variabler  

Den första oberoende variabeln (ARBL) är det procentuella antalet arbetslösa uppdelat per kommun i 

procent av kommunens arbetsföra befolkning. I kommuner med många procentuellt sett arbetslösa 

invånare borde det vara svårare att få jobb eftersom det är fler som konkurrerar om de arbeten som 

finns tillgängliga. Variabel ARBL är beräknad på uppgifter om antalet arbetslösa som kommer från 

arbetsförmedlingen och uppgifter om arbetsför befolkning som kommer från Statistiska centralbyrån. 

 

Den andra oberoende variabeln är det procentuella antalet, av kommunens totala invånarantal, som 

erhåller ekonomiskt bistånd per kommun (EKBIST). Uppgifterna om ekonomiskt bistånd kommer från 

Socialstyrelsen. Ekonomiskt bistånd är som en sista utväg för personer som inte på annat sätt lyckas 

försörja sig själva. Höga procentuella antal ekonomiska biståndsmottagare torde tyda på svårigheter för 

kommunen att erbjuda tillräckligt med arbeten för kommuninvånarna. 

 

Utbildningsvariablerna visar hur utbildningsnivån i kommunen hänger samman med antalet 

nystartsjobb. Utbildning och sysselsättning hänger ihop genom att en hög utbildningsnivå tenderar att 

leda till lägre arbetslöshet medan en låg utbildningsnivå tenderar att öka risken för arbetslöshet. 

(Lundborg 2001.) FLKS står för det procentuella antalet personer med folkskoleutbildning av 

kommunens totala invånarantal; GRNDS står för det procentuella antalet personer med 

grundskoleutbildning av kommunens totala invånarantal; GYMN≤2 står för det procentuella antalet 

personer med högst tvåårig gymnasieutbildning av kommunens invånarantal; GYMN3 står för det 

procentuella antalet personer med treårig gymnasieutbildning av kommunens totala invånarantal 

samtliga uppgifter kommer från SCB.  

 

Personer som nystartsjobben riktar sig till är troligtvis i grupper som traditionellt söker mindre 

kvalificerade jobb - varför en allmänt låg utbildningsnivå i kommunen torde medföra att dessa grupper 

har det ännu svårare på arbetsmarknaden jämfört med om den generella utbildningsnivån i kommunen 

är högre. 

 

5.2 Resultat av regressionsanalysen  

Resultatet av regressionsanalysen presenteras dels med diagram och dels med kommentarer till varje 

variabel  



18 

 

5.2.1 Deskriptiv statistik från regressionsanalysen   

I tabell 2 presenteras respektive variabels β-estimat, standardfel, t-värde och p-värde från 

regressionsanalysen.    

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik från regressionsanalysen. 

Variabel β-estimat Standardfel t-värde p-värde 

     

Konstant - 0,004 0,406 0,685 

ARBL 0,736 0,017 17,286 0,000* 

EKBIST  -0,076 0,022 -1,716 0,087** 

FLKS 0,030 0,007 0,478 0,633 

GRNDS -0,178 0,011 -4,061 0,000* 

GYMN≤2 0,181 0,007 3,366 0,001* 

GYMN3 -0,031 0,015 -0,714 0,476 

D1 0,041 0,001 0,800 0,424 

D2 0,017 0,001 0,383 0,702 

D3 -0,031 0,001 -0,724 0,470 

D4 -0,062 0,001 -1,485 0,139 

D5 -0,069 0,001 -1,546 0,123 

D6 -0,002 0,001 -0,035 0,972 

 

R2 0,633    

Justerat R2 0,619    

F-värde 48,025    

     

*Koefficient signifikant på 1% nivå **Koefficient signifikant på 10% nivå 
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5.2.2 Arbetslöshetsvariabel 

Regressionen visar på ett positivt samband mellan den procentuella arbetslösheten, av den arbetsföra 

befolkningen, per kommun och det procentuella antalet nystartsjobb i förhållande till den arbetsföra 

befolkningen per kommun. Enligt regressionen kommer en enprocentig ökning av arbetslösheten leda 

till att nystartsjobben ökar med 0,736 procent.    

 

5.2.3 Ekonomiskt biståndvariabel 

Det procentuella antalet personer som erhåller ekonomiskt bistånd per person av det totala antalet 

invånare i kommunen visar sig ha ett negativt samband med antalet nystartsjobb i procent av den 

arbetsföra befolkningen i kommunen. Om det blir 0,076 procent fler personer som är beroende av 

ekonomiskt bistånd korrelerar med en procent färre antal personer i nystartsjobb i procent av den 

arbetsföra befolkningen per kommun. 

  

5.2.4 Utbildningsvariabler 

Av utbildningsvariablerna var det GRNDS och GYMN≤2 som gav signifikanta resultat i regressionen. 

GRNDS visar på en negativ koppling på -0,178 till den beroende variabeln och GYMN≤2 visar på ett 

positivt samband på 0,181 till den beroende variabeln. Variabeln FLKS visade på ett svagt positivt 

samband och GYMN3 visade på ett svagt negativt samband med den beroende variabeln. Dock fick 

både FLKS respektive GYMN3 höga p-värden varför risken att göra ett typ I fel är påtagligt. Med andra 

ord kan det inte uteslutas att kopplingen mellan variablerna FLKS respektive GYMN3 och den beroende 

variabeln beror på slumpen. 

 

5.2.5 Dummyvariabler 

Ingen av dummyvariablerna i regressionen visar på ett statistiskt signifikant samband med det 

procentuella antalet nystartsjobb av den arbetsföra befolkningen per kommun. Dummyvariabeln för 

kommuner med >25000 kommuninvånare (D4) respektive dummyvariabeln för större städer (D5) visade 

båda på ett svagt negativt samband med den beroende variabeln (-0,062 för D4 respektive -0,069 för 

D5). För båda variablerna vart p-värdena dessutom förhållandevis låga (0,139 respektive 0,123). De 

övriga dummyvariablerna fick alla höga p-värden.  D1 och D2 visade båda på ett svagt positivt samband 

medan D3 och D6 visade på ett svagt negativt samband.  
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Att ingen av dummyvariablerna visar på ett statistiskt signifikant samband med den beroende variabeln 

kan också vara för att andra variabler i regressionen fångar upp effekter som egentligen skulle tillskrivas 

dummyvariablerna i fråga.  

 

6. Diskussion 

Subventionerade anställningars mening är att skapa en ny högre efterfrågan på arbetskraft som annars 

inte är förstahandsalternativet för arbetsgivaren.  Ifall den enda faktorn, som hindrade vissa grupper 

ifrån att få arbete, var att arbetsgivaren oroade sig för att dessa gruppers marginalproduktivitet stod i 

paritet till deras marginalkostnad ter sig lönesubventioner som ett effektivt redskap att för att öka 

efterfrågan från arbetsgivarhåll på dessa grupper. Lönesubventionen gör att arbetsgivaren möts av en 

ny lönekostnadskurva som erbjuder ett lägre pris, i form av lägre ersättningar, till de grupper där staten 

bidrar med resterande del i form av en lönesubvention. I en teoretisk idealmodell, där det råder perfekt 

konkurrens på alla marknader, skulle ett nytt lägre pris på viss arbetskraft leda till ökad efterfrågan på 

densamma. I praktiken är dock läget ett annat: varumarknaden präglas av monopolistisk konkurrens 

(Calmfors, 1991) samtidigt som löner och andra ersättningar till anställda förhandlas fram i centrala 

avtal. 

 

I länder där subventionerade anställningar tidigare prövats har det visat sig bli ett skiftande resultat. 

Amerikanska erfarenheter visade på att personer som erhöll lönesubventioner ratades av arbetsgivarna 

till förmån för personer som inte uttalat erhöll lönesubventioner. De amerikanska erfarenheterna visar 

med andra ord med all önskvärd tydlighet att det inte är enbart kostnadskalkyler från arbetsgivarnas 

sida som styr efterfrågan på arbetskraft, utan att arbetsgivarnas preferenser påverkar i hög grad valet 

av anställda. Då denna typ av statistisk diskriminering förekommer blir lönesubventioner en black om 

foten för de personer som har rätt till denna ersättning. Istället för att öka efterfrågan så blir 

subventionen ett sätt att identifiera vissa personer man befarar har lägre produktivitet och sålla ut dem.  

 

Subventionerna måste också upplevas som meningsfulla av individen, om inte lär de förväntade 

positiva effekterna utebli. Under den socialdemokratiska minoritetsregeringen, som regerade med 

hjälp av vänsterpartiets och miljöpartiets stöd i riksdagen, infördes så kallade plusjobb i den offentliga 

sektorn för att öka sysselsättningen. Jämfört med plusjobben, som uteslutande riktade sig till den 
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offentliga sektorn, borde nystartsjobben upplevas som mer meningsfulla av individen eftersom 

nystartsjobben riktar sig även till den privata sektorn.    

 

Arbetslösheten är en av de viktigaste politiska frågorna och en fråga som ofta återkommer i valrörelser. 

För politikerna gäller det att visa resultat genom att få ner arbetslösheten innan nästa val; för 

ekonomer är frågan att få ner arbetslösheten till icke inflationsdrivande nivåer. Nystartsjobben kom till 

som ett sätt att ge arbetslösa en ”nystart” på arbetsmarknaden varför det redan i själva fundamenten 

finns en stark koppling mellan arbetslöshet och nystartsjobb. Regressionsanalysen visade på ett tydligt 

positivt samband mellan det procentuella antalet nystartsjobb sett till den arbetsföra delen av 

befolkningen i kommunen och den procentuella delen av den arbetsföra befolkningen i respektive 

kommun. Att arbetslösheten i kommunen korrelerar i så stor utsträckning med antalet nystartsjobb i 

kommunen kan ses som en framgång för nystartsjobben som reform eftersom nystartsjobben syftar till 

att minska arbetslösheten. 

 

Sambandet mellan nystartsjobb och arbetslöshet kan också vara ett tecken på dödviktförluster i form 

av att nystartsjobben tränger undan vanliga arbeten. Enligt Liljeberg et al var dödviktsförluster påtagliga 

på den svenska arbetsmarknaden. Att den kommunala arbetslösheten i procent av kommunens 

arbetsföra befolkning korrelerar med det procentuella antalet nystartsjobb av kommunens arbetsföra 

befolkning kan också vara ett tecken på dödviktsförluster.   

 

Att det finns ett negativt samband mellan ekonomiskt bistånd till enskilda och antalet nystartsjobb kan 

bero på att personer som erhåller ekonomiskt bistånd skulle eventuellt vara mindre intressanta för en 

potentiell arbetsgivare på grund av en rädsla för att de skulle vara mindre produktiva. Statistisk 

diskriminering innebär att vissa individer sorteras bort redan i anställningsförfarandet på grund av att 

de tillhör en grupp som arbetsgivaren oroar sig för att ska vara mindre produktiva på arbetet. Med 

andra ord så ser arbetsgivaren en fara i att dessa individers marginalkostnad överstiger deras 

marginalproduktivitet enbart för att de tillhör en viss grupp som arbetsgivaren genom dikotomi 

identifierat som mindre produktiv.   

 

Regressionen visade på ett svagt positivt samband mellan det procentuella antalet kommuninvånare 

med folkskoleutbildning av det totala invånarantalet i kommunen och det procentuella antalet invånare 

i nystartsjobb av kommunens arbetsföra befolkning. Att dessa två faktorer skulle hänga samman bör 
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ses i ljuset av att folkskoleutbildningen lade ner 1962 (Nationalencyklopedin 2011). Personer som 

enbart slutfört folkskoleutbildning är därmed i en senare fas av arbetslivet då det dels rent generellt är 

svårare att hitta arbete på den reguljära arbetsmarknaden samtidigt som staten subventionerar deras 

nystartsjobb med den dubbla arbetsgivaravgiften 7 . Eftersom den tid som staten betalar ut 

lönesubventionen till arbetsgivaren beräknas på hur lång tid personen varit arbetslös kan det i dessa 

grupper finnas långtidsarbetslösa som har rätt till en långvarig subvention. Kombinationen av att 

lönesubventionen betalas ut under lång samtidigt som den motsvarar cirka halva lönekostnaden gör att 

kopplingen mellan personer med folkskoleutbildning och nystartsjobb framstår som rimlig. Dock gör 

som sagt de höga p-värdena att dessa resultat bör tolkas försiktigt.    

 

Mellan det procentuella antalet nystartsjobb i förhållande till kommunens arbetsföra befolkning och 

det procentuella antalet som endast slutfört den obligatoriska grundskolan finns en statistiskt 

signifikant negativ koppling. Att nystartsjobben blir färre om det är fler som enbart gått ut grundskolan i 

kommunen kan härröra till att lågutbildade generellt har svårare att få jobb. En person som enbart 

slutfört grundskola kan av arbetsgivaren framstå som alltför okvalificerad att anställa, vilket ger att 

marginalkostnaden överstiger personens marginalproduktivitet, även fast staten går in och 

subventionerar en del av lönekostnaden.  

 

Variabeln som innefattar de personer som slutfört en tvåårig gymnasieutbildning visar en statistiskt 

signifikant positivt koppling med nystartsjobbvariabeln. Den tvååriga gymnasieskolan avskaffade 1971 i 

samband med att läroverket slog samman med yrkesskolan och bildade den nuvarande treåriga 

gymnasieformen (Nationalencyklopedin 2011). Personer som slutfört tvåårigt gymnasium har liksom 

personer som endast slutfört folkskola kommit nära pensionsåldern och är därmed mindre attraktiva 

att satsa på för en arbetsgivare eftersom de har så kort tid kvar i arbetslivet. Skillnaden mellan de som 

slutfört endast folkskola och de som slutfört ett tvåårigt gymnasieprogram är att de senare fullföljt en 

högre form av utbildning och därmed är mer attraktiva på arbetsmarknaden. Att det finns en positiv 

korrelation mellan variabeln för ett tvåårigt gymnasieprogram och den beroende variabeln ter sig 

därmed som i linje med förväntningarna.      

 

Att kommunernas skilda förutsättningar inte ger en statistiskt signifikant inverkan på antalet 

                                                 
7
 Den dubbla arbetsgivaravgiften motsvarar cirka hälften av arbetsgivarens lönekostnad för den enskilde anställda 

(regeringen.se) 
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nystartsjobb kan bero på att kommunernas skilda förutsättningar, i form av befolknings- och 

näringsstruktur, ändå har liknande förutsättningar på de regionala arbetsmarknaderna. En förklaring 

skulle i så fall kunna vara att Sverige haft en förhållandevis stark centralstyrning från riksdagen sida och 

att det kommunala styret varit kringskuret av staten, vilket resulterat i att det kommunala inflytandet 

över arbetsmarknadspolitiken varit begränsat.   

 

Kommuner med >25000 kommuninvånare och större städer visade båda på ett svagt negativt samband 

med det procentuella antalet nystartsjobb per kommun sett till kommunens arbetsföra befolkning. För 

båda variablerna vart p-värdena dessutom förhållandevis låga (0,139 respektive 0,123). Att båda dessa 

dummyvariabler får ett så lika utfall kan mycket väl härröra till det faktum att de är förhållandevis lika. 

Till större städer räknas kommuner med 50000 till 200000 kommuninvånare.  

 

Pendlingskommuner visade på ett väldigt svagt negativt samband (-0,002) med det procentuella antalet 

nystartsjobb per kommun sett till kommunens arbetsföra befolkning. Regressionen visade dessutom på 

ett väldigt högt p-värde (0,972) vilket gör att denna typ av kommungrupp får ses som att nästan helt 

sakna koppling till antalet nystartsjobb i kommunen. Pendlingskommuner definieras som att en stor del 

av kommunens befolkning arbetspendlar till andra kommuner vilket gör att resultatet från regressionen 

ligger helt i vad man kan förvänta sig.  

 

6.1 Sammanfattning och slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att studera vilka faktorer som påverkar effekterna av nystartsjobben 

på kommunnivå. Resultatet från regressionsanalysen visar på ett statistiskt signifikant samband mellan 

framförallt arbetslöshet respektive utbildningsnivå i kommunen och nystartsjobb. Regressionsanalysen 

kunde inte visa på några statistiskt signifikanta samband mellan de egenskaper som finns med i SKL:s 

kommungruppsindelning och nystartsjobben. Att det inte fanns några statistiskt signifikanta samband 

mellan kommunernas egenskaper utifrån SKL:s kommungrupps indelning och den beroende variabeln 

kan bero på att andra faktorer som arbetslöshets- respektive utbildningsnivå i kommun har betydligt 

större inverkan på antalet nystartsjobb jämfört med kommunernas storlek och näringslivsstruktur.  
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6.2 Förslag på fortsatt forskning 

Ett intressant område att studera vidare är vilka långsiktiga effekter som lönesubventioner har på den 

svenska arbetsmarknaden. Finländska studier har visat positiva uppskattningar av att det tillkommit nya 

arbeten på den finländska arbetsmarknaden. Svenska studier har visat undanträngningseffekter på den 

svenska arbetsmarknaden. Politikerna tenderar att klä gamla idéer i nya klädedräkter och själva förklara 

sina reformer som succéer så det skulle därmed vara intressant att se vilka effekter som går att belägga 

vetenskapligt och vilka som mer hör till den politiska retorikens områden. 
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