
Högskolan I Halmstad
Sektionen för Ekonomi och Teknik
Ekonomprogram

Arbetskraftskostnadens 
inverkan på 

sysselsättningen och 
arbetslösheten

Nationalekonomi: 15 hp
Slutseminarium: 2010-06-03

Författare:
Davor Vlahek, 621023
Maria Sjöstrand, 870617
Handledare: Ulf Grönkvist
Examinator: Anders Boman



Sammanfattning

Syftet  med denna uppsats är att  se hur minimilönerna påverkar sysselsättningsgraden1 och 
arbetslösheten.2 Då Sverige inte har lagstadgade minimilöner3 stötte vi genast på ett problem, 
därför  valde  vi  att  istället  för  minimilöner  använda  oss  av  arbetskraftskostnad4 som  en 
förklarande variabel. Som metod har vi använt oss av regressionsanalys med tidsseriedata. För 
att  få  så  bra  förklaringsgrad  som möjligt  i  vår  modell  har  vi  tagit  med flera  förklarande 
variabler.  Efter  att  vi  testat  dem  kom  vi  fram  till  att  forskning  och  utbildning  är  de 
förklaringsvariabler som bäst förklarar sysselsättningsgraden i modellen. Båda variablernas 
koefficienter är signifikant skilda från noll, arbetskraftskostnaden är inte signifikant skild från 
noll i modellen. För Sveriges del är utbildning negativt korrelerad med sysselsättningsgraden, 
vilket betyder att om utbildningskostnaderna i procent av BNP ökar med en enhet då minskar 
sysselsättningsgraden  med  0,30  procentenheter.  Forskning  och  utvecklingskostnader  är 
positivt korrelerade med sysselsättningsgraden, vilket vi tolkar som att vid en ökning av FoU-
kostnader med en enhet ökar sysselsättningsgraden med 0,19 procentenheter. För USA:s del 
är resultaten likartade Sveriges beträffande sysselsättningsgraden, forskning samt utbildning 
är  signifikant  skild  från  noll  i  regressionen,  forskning  är  positivt  korrelerad  med 
sysselsättningsgraden,  vid  en  ökning med  en  enhet  ökar  sysselsättningsgraden   med  0,31 
procentenheter, utbildning är negativt korrelerad  där en ökning med en enhet leder till – 0,11 
procentenheters minskning av sysselsättningsgraden. När det gäller arbetslösheten i Sverige 
fick vi inte fram några statistiskt säkerhetsställda resultat i modellen, däremot blev forskning 
och  utbildning  för  USA  statistiskt  säkerhetsställda  på  10  %  signifikansnivå,  om 
forskningsanslagen ökar med en enhet  minskar  arbetslösheten med – 3,88 procentenheter, 
resultatet för utbildningsanslagen visar oss att vid en enhets ökning ökar arbetslösheten med 
1,93 procentenheter. 
Resultatet är alltså att modellen vi använt oss av inte kan påvisa något statistiskt säkerställt 
samband på 10 % signifikansnivå mellan arbetskraftskostnader och sysselsättningsgrad eller 
mellan arbetskraftskostnader  och arbetslöshet.  Dock visar internationell5  forskning att  det 
råder ett  positivt  samband mellan minimilöner  och arbetslöshet samt ett  negativt  samband 
mellan minimilöner och sysselsättningsgrad,  men att   även  marknadsformen man använder i 
studierna har betydelse för utfallet. De studier som gjorts i Sverige6 ger inget entydigt svar på 
frågan,  till  viss  del  beroende på att  Sverige inte  har  lagreglerade  minimilöner,  men vissa 
studier pekar på likartade resultat som i utlandet. En anledningen till att vår modell inte visar 
på ett likvärdigt resultat beror delvis på att vi inte har tillgång till statistik över minimilöner 
utan har fått använda oss av viktat datamaterial  vilket gör att det blir svårt att få fram ett 
statistiskt säkerhetsställt resultat, samt att vi har för få observationer i vår modell.

1 Visar hur stor del av den arbetsföra befolkningen som arbetar.
2 Visar hur stor del av arbetskraften som är utan arbete.
3 Minimilön är den lägsta lön en arbetsgivare får betala ut till arbetstagaren.
4 Arbetskraftskostnad innehåller alla de kostnader en arbetsgivare betalar för arbetskraft.
5 Skedinger, P (2007)
6 Ibid, sid. 41 ff
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1 Inledning

1.1 Syfte och problemställning 
Tanken  med  uppsatsen  är  att  undersöka  sambandet  mellan  arbetslöshet  och 
arbetskraftskostnad  samt  sambandet  mellan  sysselsättningsgrad  och  arbetskraftskostnad. 
Anledningen till att vi använder oss av både arbetslöshet och sysselsättningsgrad är för att 
kunna se vilken av dessa två variabler som har störst samband med arbetskraftskostnaderna. 
Andelen  arbetslösa  kan  ju  öka,  medan  sysselsättningsgraden  är  den  samma,  detta  kan 
exempelvis ske genom att tidigare studenter börjar söka arbete eller genom ökad inflyttning 
av utländska medborgare. Vi ska även jämföra Sverige med  USA då USA har både lägre 
arbetskraftskostnader  och  arbetslöshet  än  flertalet  OECD-länder.  Vi   anser  att  ämnet  är 
aktuellt med tanke på den strukturella omvandling den europeiska arbetsmarknaden genomgår 
med globaliseringen som ökat utrikeshandeln i världen med 30 % de senaste åren. Många 
företag och arbetare inom OECD-länderna är oroliga inför hur man ska klara konkurrensen 
från de nya tillväxtländerna som har lägre arbetskraftskostnader där Kina och Indien går i 
spetsen.  Även  de  forna  öststaterna  konkurrerar   med  låga  löner,  varav  de  flesta  blivit 
medlemmar i  EU och deras medborgare därmed fått  fri  rörlighet  inom unionen. Om man 
jämför med Sverige som har en av världens högsta lägstalöner med stigande arbetslöshet och 
en ungdomsarbetslöshet som är bland Europas högsta, är det intressant att fråga sig hur stor 
del av detta beror på de höga arbetskraftskostnaderna. Vi ska även titta på andra faktorer,  
bland annat utbildning samt forskning och utveckling, som har ett samband med arbetslöshet 
respektive sysselsättningsgrad.

2 Disposition
Arbetet med uppsatsen är upplagt på följande sätt.  I kapitel  tre presenterar vi ekonomiska 
teorier  och  tidigare  forskning  som  gjorts  inom  ämnet  vi  valt  att  belysa,  här  presenteras 
minimilöner och deras samband med arbetslöshet och sysselsättningsgrad.  Vidare beskrivs 
arbetskraftskostnaden som vi kommer att använda oss av i stället för minimilöner i vår analys, 
vi tar även upp hur tillväxtakten i berörda länder utvecklats de senaste decennierna och hur 
detta  påverkat  arbetslösheten.  I  fjärde och femte  kapitlet  tar  vi  upp avgränsningar  och de 
förklaringsvariabler  vi  tänkt  använda  oss  av  i  vår  multivariata  regressionsmodell  samt 
hypoteserna vi ämnar testa. I kapitel sex redovisas och  analyseras resultaten vi kommit fram 
till. Slutligen sammanställer vi vår slutsats om uppsatsen i kapitel sju och för en diskussion 
kring ämnet. 
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3 Tidigare forskning

3.1 Minimilöner
I en artikel skriven av Skedinger7 nämns att många länder har lagstiftade minimilöner, vilket 
gör det lättare  att  föra statistik  på dessa.  Problemet i  Sverige är att  lägstalönerna regleras 
genom fackförenings- och arbetsgivarorganisationers kollektivavtal. Under år 2004 träffades 
cirka 300 avtal på arbetsmarknaden, och i de flesta fallen fastställdes även minimilönerna. Ett 
annat problem är att dessa löner dessutom är betingade på yrke, erfarenhet och ålder, allt detta 
sammantaget  gör  att  det  blir  svårt  att  ta  fram  en  jämförbar  statistik  för  de  svenska 
minimilönerna. 

I artikeln nämns även att de svenska lägstalönerna är höga i en jämförelse med de flesta i-
länders, och att dessa kan komma att påverkas av den ökande konkurrensen på arbete från 
nytillträdda EU-länder vars löner är betydligt lägre än i Sverige. 

En  viktig  funktion  minimilönerna  har  är  att  beslutsfattare  ska  kunna  få  information  om 
levnadssituationen  hos  utsatta  grupper  som  har  minimilön,  exempelvis  invandrargrupper, 
lågutbildade och ungdomar. Minimilöner ger underlag för information om levnadsstandard, 
minimilönerna ger också en fingervisning om de inträdeshinder kollektivavtalen sätter upp för 
marginalgrupper som vill in på arbetsmarknaden. Vilket skulle kunna ha en negativ påverkan 
på sysselsättningsgraden, samt att arbetsintensiv produktion kan flytta utomlands.

Skedinger refererar även till en OECD-rapport8 där man påstår att för höga minimilöner leder 
till en försvårad strukturell anpassning av arbetsmarknaden i i-länderna, vilket sker på grund 
av globaliseringen. Tidigare användes lönesättningen som ett  påtryckningsmedel för att  de 
svenska företagen skulle öka sin produktivitet,  men med dagens ökande konkurrens främst 
genom den ständigt ökande handeln mellan länder, har globaliseringen fått en större betydelse 
för  företagens  strävan  efter  högre  produktivitet.  Problem  som  kan  uppstå  med  höga 
lägstalöner, är att det bildas en spridnings-effekt som övergår till andra löntagare, vilka inte 
direkt påverkas av lägstalönerna, men indirekt verkar detta som en lönepådrivare hos andra 
arbetstagare. 
Tidigare forskning inom ämnet kommer nästan uteslutande från länder som har lagreglerade 
minimilöner,  eftersom  det  blir  lättare  att  få  en  övergripande  överblick  på 
sysselsättningseffekten.  I  ett  försök att  jämföra  minimilöner  i  Sverige  med  andra  länders 
minimilöner från ett konsumtionsperspektiv har Skedinger köpkraftsjusterat dem till svensk 
prisnivå, vilket visas i tabellen nedanför. Vi kan se att det skiljer på 48 % mellan Sverige och 
USA (12790-8630)/(8630) = 0.48 medan det endast skiljer på 13 % mellan Sverige och UK 
som kan betraktas  som ett  höglöneland inom EU. Vid en jämförelse med Polen som kan 
betraktas som ett låglöneland inom EU, skiljer det på hela 240 %, eller omvandlat till kronor 
så  har  en  svensk  minimilöntagare  mer  än  två  gånger  så  stor  köpkraft  än  vad  en  polsk 
minimilöntagare skulle ha i Sverige. 
Sammantaget belyser detta problemen i-länderna står inför med sina höga minimilöner, som i 
sin  tur  påverkar  sysselsättningsgraden.  Skedingers  analys  av  minimilöner  pekar  på  ett 
samband mellan stigande minimilöner och ökad arbetslöshet.

5
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Eftersom minimilönerna inte visar de reala kostnaderna, så kan man inte dra några slutsatser 
utifrån  arbetsgivarperspektiv  eller  löntagarperspektiv  i  den  här  jämförelsen.  Tanken  med 
Skedingers (2006) studie i tabellen nedan har varit att visa på skillnaderna  i minimilöner 
mellan de olika länderna utan att ta hänsyn till rådande skattetryck inom länderna.
  
         ” Tabell 1. Minimilöner i olika länder, kronor per månad, 2004”

a) Minimilön justerad för relativ prisnivå mellan respektive land och Sverige, definierad som 
kvoten mellan köpkraftsparitet för privat slutlig konsumtion och växelkursen.  
b) Intervall för sju avtalsområden.  
c) Baserad på den federala minimilönen.  
(i) För länder där minimilönerna specificeras som löner per timme, har omräkning gjorts till månadslöner.
(ii) Minimilöneuppgifterna avser januari månad, utom för Sverige (april-maj).

I Skedingers (2007) översiktsartikel om internationell9 forskning om minimilöners effekter på 
sysselsättningsgraden och löner  i  avseende på USA är  forskarna inte  helt  överens,  men i 
artikeln  (sid.  47)  där  han  refererar  till  Brown var  arbetskraftsefterfrågans  elasticitet  med 
avseende  på  minimilönen,  att  en  höjning  med  10  %  resulterade  i  en  negativ 
sysselsättningseffekt  på 1-3 %. Senare kom även andra forskare fram till  samma negativa 
sysselsättningsresultat på 3 %. I Storbritannien infördes lagstadgade minimilöner 1999 vilket 
gjorde  det möjligt att analysera minimilönernas påverkan både före och efter reformen, här 
menas att när staten lagstadgar om minimilönenivån blir dessa lägre än de lägstalöner som 
sätts genom förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden. 

Forskarna  som Skedinger  hänvisar  till  kom fram till  att  sysselsättningsgraden  även  efter 
reformen  påverkades  negativt,  men  att  påverkan  var  lägre.  När  det  gäller  Frankrike  som 
liksom  Sverige har relativt höga lägstalöner kom forskarna enligt Skedinger 
(2007, sid. 48-49)  fram till att sysselsättningen minskade mer än i USA och Storbritannien. 

6
9 Skedinger, P (2007).



I en mer omfattande internationell10 studie där man granskade 102 studier i ämnet visade det 
sig att två tredjedelar pekade på negativ sysselsättningsgrad vid höjda minimilöner, och åtta 
studier visade på den omvända effekten. Lägstalönerna i Sverige är högre än i de länder som 
har lagreglerade system vilket skulle kunna bero på att facklig medverkan i löneprocessen 
leder  till  ökade  lägstalöner,  detta  beror  i  sin  tur  på  spridningseffekten  som bildas  av  att 
lägstalöner har en tendens till att stiga i takt med arbetstagarens ålder och erfarenhet. Sverige 
har en jämförelsevis låg lönespridning, med relativt höga lägstalöner. Artikeln sammanfattas 
med att sysselsättningseffekten inte enbart beror på en höjning i minimilöner utan även på 
arbetskraftsefterfrågans  lönekänslighet  och  marknadsformen  vilken  kan vara  en  imperfekt 
konkurrensmodell,  exempelvis  monopsonmarknad  eller  som  i  fallen  med  de  granskade 
studierna, mer lik en perfekt konkurrensmodell. 

Diagram 1: Perfekt konkurrens11                 Diagram 2: Monopsonmodell
Wage                                                             Wage                  
                                                                                                  MCl                    S
                                                                                                                           
 W                                              S
                                                                          

Wc                                                                 Wc

                                                                      Wm

                                                     D                                                                     D

          Lmw         Lc               Labor                                Lm     Lc              Labor

Diagram 1 visar effekten av minimilön under  perfekt konkurrens. Vid perfekt      
konkurrens är lönenivån Wc och  sysselsättningen är Lc. Införs en minimilön, W, kommer  
sysselsättningen  att  sjunka  till  Lmv.  Diagram  2  visar  effekten  av  minimilön  i  en  
monopsonmodell,  där  Wm  betecknar  monopsonlönen  och  Lm  betecknar  sysselsättningen,  
vilken är lägre än vid perfekt konkurrens. Om regeringen inför en minimilön som är lika stor  
som den skulle varit under perfekt konkurrens kommer monopsonisten att anställa till  den  
konstanta lönen Wc. Då lönenivån nu är konstant och oberoende av hur många som anställs  
kommer monopsonisten att anställa fram tills dess att värdet på marginalprodukten är lika  
med Wc. I detta fall kan alltså införandet av en minimilön öka sysselsättningen.

                                   

7
10  Ibid sid. 42-46
11 Antag att staten sätter en minimiinkomst som är högre än jämvikts inkomsten vid perfekt konkurrensmodell. 
(W):minimilön, (Wc):perfekt konkurrens lön, (Lmw):sysselsättning med minimilön, (Lc):sysselsättning vid 
perfekt konkurrens, (Mcl):marginalkostnad vid monopsonmodell, (Wm,):lön under monopsonmodell, (Lm): 
sysselsättning vid monopsonmodell, (S):utbud, (D):efterfrågan, (labor):sysselsättning, (wage):lön.



Ett exempel på problematiken som kan uppstå med höga lägstalöner ges av en av uppsatsens 
författare,  Davor  Vlahek,  som  har  gedigen  erfarenhet  som  arbetsgivare   inom 
restaurangbranschen.  Minimilönen  för  en  arbetssökande  med  sex  års  erfarenhet  i 
restaurangbranschen  var  innan  årets  löneavtal  116  kr  i  timmen,  minimilönen  för  en 
arbetssökande som kommer direkt från en yrkesutbildning, utan någon större erfarenhet av 
yrket var 108 kr i timmen. Läsaren kan med lätthet inse fördelen som framstår med att anställa 
den  arbetssökanden  som  har  sex  års  erfarenhet,  eftersom  oerfaren  arbetskraft  kräver 
arbetsträning och därmed blir en extra kostnad för företaget. Med en lägre minimilön skulle, 
enligt Vlahek, chanserna för sysselsättning öka för oerfaren arbetskraft, i stället för att vara ett 
inträdeshinder till etablering på arbetsmarknaden, i det här fallet kunde bägge arbetssökanden 
fått  anställning  ifall  minimilönerna  varit  lägre.  Sätts  minimilönen  högre  än  vid  perfekt 
konkurrenslön, blir  efterfrågan på arbetskraft  mindre,   vilket  illustreras av diagrammen på 
föregående sida.

3.2 Arbetskraftskostnader 
När vi tittar på arbetskraftskostnaden per timme eller den procentuella kostnaden för arbete i 
förhållande till totalkostnaden per produktionstimme, kan vi få fram jämförbar statistik. 
Arbetskraftskostnaden12  i  länders  egna  valutor  visar  hur  lönenivåerna  rör  sig  nationellt, 
medan om man använder sig av data som är växelkursjusterad i dollarvärde får man fram 
siffror  som  även  tar  hänsyn  till   växelkursförändringar.  Därmed  kan  man  jämföra 
arbetskraftskostnaderna  länder  emellan.  Definitionen  av  arbetskraftskostnaden  per  timme 
innehåller  alla de kostnader som är förknippade  med arbetskraft,  (1) timlönen (2) sociala 
avgifter och skatter (3) övertidsarbete (4) bonusar (5) semesterersättning (6) försäkringar. För 
klassificeringen  av  produktionsindustrin  har  man  använt  sig  av  North  American  Industri 
Classifications  System  (NAICS).  Arbetskraftskostnaden  relaterar  endast  till 
konkurrenskraften  hos  de  enskilda  ländernas  industrier  jämfört  med  andra,  och  ska  inte 
förväxlas med köpkraftsparitet,  vilket kan användas till  att  mäta skillnaden mellan länders 
nationella köpkraft. 

I  en artikel  av Ekholm13 och Hakkala beskrivs hur handelsländers  produktivitetsskillnader 
både kan bero på i hur hög grad marknadspotentialen för företagen är i respektive land, där 
den är hög tenderar lönerna till att sättas högre än i länder där den är låg. Marknadspotentialen 
i sin tur beror på hur stor marknaden är i det egna landet,  och till  läget i  förhållande till 
utländska  marknader,  som  vid  ogynnsamt  läge  ger  lägre  intäkter  och  därmed  minskat 
löneutrymme, eftersom man blivit tvungen att justera för kostnaden som uppstår av export 
samt de högre kostnader på insatsvaror efter att man räknat med priset för import. Med detta  
vill författarna visa att den enda variabeln som återstår för att ersätta produktionsfaktorerna är 
lönen, det vill säga lönen blir den stora konkurrensfaktorn för företagen.

8
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13 Ekholm K, och K Hakkala (2006). 



Katarina Nordblom sammanfattar boken ”National tax policy in Europé-To be or not to be”14 i 
en  artikel  i  ekonomisk  debatt.  I  boken  beskrivs  hur  skatter  inom  EU-området  bör 
harmoniseras för att undvika den skattekonkurrens som råder, vilket kan leda till  att bland 
annat  arbetsgivaravgifter  i  Sverige  sänks  så  att  arbetskraftskostnaderna  kan  bli  mer 
konkurrenskraftiga. Det nämns också att en garanterad minimiinkomst inom EU-området bör 
införas. Om detta inte sker finns en risk i att företag och med dem arbetskraft söker sig till  
marknader  med låga inkomstskatter  där de kan få en högre disponibel  inkomst,  och efter 
arbetslivet flyttar  tillbaka till  länder som har höga inkomstskatter och därmed kan erbjuda 
bättre  äldrevård  och  säkrare  trygghetssystem,  situationen  skulle  kunna  bli  besvärlig  för 
högskatteländer som exempelvis Sverige med flera.

I en rapport framtagen av Industrins Ekonomiska Råd15 tittar  man på hur bedömningar av 
”sysselsättningens  förändring  jämfört  med  samma  kvartal  föregående  år  har  relaterats  till 
förändringarna av de reala arbetskraftskostnaderna under de föregående fyra kvartalen”, om vi 
tar tillverkningsindustrin är andelen arbetskraftskostnad av det totala förädlingsvärdet 0,64 %. 
Det är lätt att tro att sysselsättningen i branscher med hög arbetskostnadsandel är känsligare 
för  förändringar  av  arbetskraften,  men  det  behöver   inte  vara  så  eftersom branscher  där 
produktionstekniken ständigt förbättras men har en lägre andel arbetskostnad också kan ha 
incitament till att ersätta arbetskraft. 

Det  har gjorts  undersökningar  där  man relaterat  sysselsättningsgraden till  arbetskostnader, 
produktpriser  och  produktionsvolym.  Här  tolkas  resultatet  som  att  om  de  reala 
arbetskraftskostnaderna  ökar  med  1  %  inom  tillverkningsindustrin,  så  kommer 
sysselsättningsgraden  på  1  a`  2  års  sikt  att  minska  med  0,64  %.  Man  medger  även  att 
arbetskraftsandelarna är ett dåligt mått på sysselsättningsgradens arbetskostnadskänslighet. En 
intressant  siffra  är  hur  sysselsättningsgraden  påverkas  vid  konstant  produktion,  om 
arbetskostnaderna ökar med 1 % så minskar sysselsättningsgraden med 0,23 %. Slutsatsen 
som dras  av  nämnda  statistiska  beräkningar  är  att  sysselsättningsgraden  påverkas  relativt 
jämnt oavsett bransch.

3.3 Tillväxt 
Sveriges BNP per capita var bland de högsta i världen år 1970 och låg på en fjärde plats på 
OECD:s lista över köpkraftsjusterad BNP per capita. I början av 2000-talet hade placeringen 
sjunkit till en trettonde plats vilket förklaras av att Sveriges tillväxt i BNP per capita varit 
lägre än genomsnittet för OECD-länderna. Det är framförallt från 1970-talet och till mitten av 
1990-talet som den svenska tillväxten var svag. Dock har återhämtningen det senaste årtiondet 
varit god. För att ta tillbaka den plats i rangordningen som Sverige hade 1970 krävs dock en 
ännu högre årlig tillväxt.
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I M. Perssons (2000) artikel ”den nya ekonomin” görs en jämförelse mellan Sveriges, EU:s 
och USA:s  tillväxt,  man  har  även tittat  på  skattetrycket  i  de  olika  områdena.  Sambandet 
artikeln pekar på är att mellan 1970-2000-talet har Sveriges reala tillväxt inte ökat i samma 
utsträckning som i USA och EU. Under samma period har skatterna i Sverige ökat mer än i 
motsvarande  jämförelseländer.  Den  allmänna  meningen  bland  forskarna  är  att  skatten  på 
kapital och humankapital är skadlig för tillväxten, och är en i högsta grad bidragande orsak till 
att Sverige halkat efter i BNP-ligan. Här kan även nämnas andra bidragande orsaker till att  
Sverige hade en större nedgång under perioden, exempelvis den finanspolitiska inriktningen 
med  en  fast  växelkurs,  stigande  offentliga  kostnader,  lägre  produktivitet  än  sina 
handelspartners samt på att inflationstakten i Sverige var högre än USA:s och flertalet EU-
länders, varför man tvingades devalvera valutan ett antal gånger. USA och flertalet EU-länder 
förde en penningpolitik med en självständig centralbank som hade som mål låg inflation med 
en rörlig  växelkurs.  Det  går  också att  se,  att  trenden de senaste  tio  åren (2000-2009) för 
Sveriges  tillväxt  går  mot  minskat  gap  jämfört  med  USA:s  och  EU:s,  samt  även  att 
skattetrycket  i  USA  och  EU-området  närmat  sig  det  svenska.  Samtidigt  som 
fackföreningarnas  medlemsantal  minskat  har  även  deras  och  arbetsgivarorganisationernas 
makt  decentraliserats,  därmed  har  Sverige  närmat  sig  EU och USA, men  fortfarande  har 
Sverige en av de starkaste fackföreningsorganisationerna bland i-länder. Artikeln beskriver 
även  skattekonkurrensen  som  råder  mellan  länderna  och  som  förväntas  öka  med  tiden, 
samtidigt behöver inte lägre skattesatser betyda mindre skatteintäkter för ett lands institutioner 
utan det skulle kunna resultera i ökade skatteintäkter i stället, ungefär som den gamla Laffer-
kurvan fast i ny skepnad. Lafferkurvan i sin ursprungliga form visar att det finns ett optimum 
för  hur  mycket  skatt  staten  kan  inbringa,  höjs  eller  sänks  skatten  minskar  statens 
skatteintäkter. 

3.4 Arbetslöshet 
Det finns olika orsaker till arbetslöshet. Klassisk arbetslöshet beror på att lönerna är för höga 
så att utbudet blir större än efterfrågan, det bildas ett utbudsöverskott. Konjunkturarbetslöshet 
uppkommer då det finns låg efterfrågan på arbetskraft på grund av konjunkturläget. 

Friktionsarbetslöshet uppstår då det tar tid att matcha arbetstagare med lediga arbeten och
strukturarbetslöshet beror på att ekonomin förändras,16 exempel på industrier som försvunnit 
är varvs-, textil- och till stor del bilindustrin, exempel på nya branscher som tillkommit är it-, 
tele-,  och  i  princip  hela  tjänstesektorn  som  har  expanderat  och  står  för  huvuddelen  av 
arbetskraften. 
Jämviktsarbetslöshet  definieras  som  den  lägsta  grad  av  arbetslöshet  vilket  gör  att 
inflationsmålet  som finns  i  Sverige  kan hållas.  Det  är  endast  institutionella  faktorer  som 
exempelvis lagstiftning för arbetsmarknaden och hur arbetsmarknaden fungerar som påverkar 
jämviktsarbetslösheten. Då det är parterna på arbetsmarknaden (arbetsgivare, arbetstagare och 
förbund ) som bestämmer löne och prisutvecklingen (och detta påverkar takten med vilken 
inflationen  ändras)  kan  de  påverka  nivån  på  jämviktsarbetslösheten  på  kort  sikt  genom 
löneförhandlingarna. Dock kan de inte påverka den strukturella arbetslösheten eftersom denna 
till  största del beror på strukturomvandlingar  i  ekonomin som i sin tur påverkas starkt av 
utvecklingen internationellt. Denna typ av arbetslöshet finns även när ekonomin befinner sig i 
jämvikt.
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Innan år 2007 redovisade SCB arbetslösa personer mellan 16 och 64 år. I många andra länder 
tittar man istället på den större åldersgruppen 15 till 74 år och betraktar även studerande som 
aktivt sökte och var beredda att börja jobba som arbetslösa, något man inte gjort i Sverige 
tidigare. För att underlätta jämförelse i arbetslöshet mellan Sverige och andra länder har SCB 
fått i uppdrag av regeringen att övergå till att redovisa arbetslöshet enligt denna internationella 
standard, vilket har gjorts sedan oktober 2007. ”Arbetslös är man om man inte har någon 
sysselsättning, kan börja ett arbete inom fjorton dagar, har under en månads tid aktivt sökt ett 
jobb alternativt  väntar på att  påbörja ett  arbete inom tre månader  räknat från veckan man 
mäter ifrån”. Enligt definitionen utgörs arbetskraften av dels de som är arbetslösa samt alla 
sysselsatta i åldersgruppen 15-74 år. Långtidssjuka och hemarbetande är exempel på dem som 
inte ingår i arbetskraften. Säsongsvariationen i arbetslöshetssiffrorna har ökat i och med den 
nya  standarden  eftersom  många  studerande  aktivt  söker  sommarjobb  under  vår-  och 
försommarmånaderna.  Detta  medför  att  andelen arbetslösa stiger kraftigt  under just  denna 
period.17 I  tabellen  nedan  redovisas  arbetslöshetssiffrorna  från  april  2005  till  2009  och 
mätningen här är gjord enligt den nya standarden som beskrivs ovan.

Diagram 3
Arbetslöshet - månadsvis 2005-2009 I procent av arbetskraften, 15-74 år 

Källa: SCB
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Enligt  konjunkturinstitutets  prognoser  kommer  arbetslösheten  att  stiga  detta  och 
nästkommande  år  på  grund  av  låg  efterfrågan  samtidigt  som  det  finns  stort  utbud  på 
arbetskraft. (I tabellen nedan har man endast tittat på åldersgruppen 16-64 år.)

Diagram 4:
Arbetslöshet i procent av arbetskraften, säsongsrensade värden.

Anm.Prognos enligt Konjunkturläget, december 2009. 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

3.5 Sysselsättningsgrad   

Andelen sysselsatta  är ett  mått  på hur stor del av befolkningen som har ett  arbete medan 
sysselsättningsgraden talar om hur stor del av befolkningen mellan 15-74 år som är i arbete 
jämfört med befolkningen i samma åldersgrupp. 
Mellan åren 1990 och 1994 skedde en stor minskning i sysselsättningsgraden då mer än en 
halv miljon jobb försvann.18 Mellan 1997 och 2001 medförde en god konjunkturutveckling att 
sysselsättningsgraden steg. I och med finanskrisen har sysselsättningsgraden under 2009 för 
första gången på länge minskat. Antalet anställda personer inom den offentliga sektorn växte 
från 1965 fram till 1990 med 200 procent men har sedan dess stannat av. Antalet sysselsatta 
inom den offentliga sektorn utgör idag cirka 30 procent av totala antalet  sysselsatta.  Inom 
andra sektorer som exempelvis industri och jordbruk har sysselsättningsgraden kontinuerligt 
minskat.  Detta  behöver  i  sig  inte  vara  negativt  så  länge  som  andra  sektorer  växer  och 
sysselsättningsgraden totalt sett ökar. Att sysselsättningsgraden minskat inom industrin beror 
till viss del på att vissa verksamheter lagts på andra företag som tillhör andra sektorer samt 
produktivitetsförbättring  men även på att  både företag  och hela  branscher  försvunnit  från 
marknaden. Detta är exempel på strukturförändringar inom sysselsättningen. Efter krisen på 
1990-talet har ökningen varit störst inom den offentliga sektorn.
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I en artikel från Konjunkturinstitutet tittar författarna19 på hur en ökning av lönekostnader i 
Sverige påverkar sysselsättningsgraden. Främst studeras effekterna på sysselsättningsgraden 
inom industrin. Eftersom sysselsättningsgraden och lönebildning i övriga näringslivet och den 
offentliga  sektorn  är  starkt  sammankopplat  med  hur  det  ser  ut  i  industrin  kan  analysen 
användas till att titta på den totala sysselsättningsgraden. Problemet har delats upp i två delar. 
Först  har  de använt  ekonometriska  metoder  och baserat  dessa beräkningar  på  siffror  från 
industrin. Därefter har analysen utvidgats till att gälla hela samhällsekonomin genom att låta 
Konjunkturinstitutet göra simuleringar över den svenska ekonomin. Dessa simuleringar visar 
att lönebildningen har stor betydelse för produktions- och sysselsättningsgradsutvecklingen i 
Sverige. 
En  låg  utveckling  av  lönerna  har  stimulanseffekter  genom  att  det  påverkar 
produktionskostnader  och  konkurrenskraft.  Deras  resultat  tyder  på  att  varje  enprocentig 
ökning av lönerna kan medföra att  mellan 20 000 och 30 000 arbeten försvinner från den 
svenska arbetsmarknaden. Det finns dock en väsentlig fördröjning innan effekterna syns på 
graden av sysselsättning. Förekommer betydande lönehöjningar inom industrin bidrar detta 
till  att  lönerna  på  andra  håll  av  arbetsmarknaden  stiger.  Hur  lönerna  sätts  påverkar  även 
produktionskostnaderna. Sammanfattningsvis har de kommit fram till att en betydande faktor 
för  hur  efterfrågan  på  arbetskraft  ser  ut  beror  på  utvecklingen  av  lönekostnader.  En 
återhållsam lönesättning bidrar till att på sikt hålla arbetslösheten nere.

Karlson och Lindberg (2009) beskriver i sin artikel, hur den Svenska arbetskraftskostnaden 
och  de  relativt  sett  höga  lönerna  i  stor  utsträckning  beror  på  arbetsgivare-  och 
arbetstagarorganisationernas monopolställning eller kartelliknande organisationer, vilkas syfte 
är att begränsa konkurrensen om arbetskraften. Genom sitt täta samarbete med staten, samt 
den nära kopplingen till förhandlingsrätt och rätten till olika former av stridsåtgärder har de 
lyckats  bibehålla  sin  status  som  karteller,  vilket  inte  är  lätt  att  göra  i  normala  fall. 
Kollektivavtalen har en unik ställning, där lagstiftning och domstolsutslag spelar en mindre 
roll inom svensk arbetsmarknad än på andra håll.
Här binds inte enbart de medlemmar som är fackligt anslutna utan även icke anslutna genom 
att deras arbetsgivare har kollektivavtal. Men som de flesta OECD-länder har även Sverige 
tvingats  till  att  röra  sig  mot  mer  decentraliserade  lönebildningar  om  ännu  ej  i  lika  stor 
omfattning.

I en artikel20  av Bennmarker m fl (2009) diskuteras en undersökning som gjordes i Sverige 
inom två olika stödområden under perioden 2001-2004, där de  jämförde förhållandet mellan 
arbetsgivaravgifter och sysselsättningsgraden, de får fram ett resultat som visar att sänkningen 
av arbetsgivaravgifter med 1 % ökar sysselsättningsgraden med 0,06 %, med andra ord en 
ganska  blygsam  ökning.  Undersökningen  visar  även  att  den  lilla  ökning  som sker  inom 
sysselsättningsgraden  till  största  delen  beror  på  nystartandet  av  företag  och  inte 
nyanställningar inom befintliga företag. En bieffekt av undersökningen var att för varje 1 % 
sänkning av arbetsgivaravgifter så ökade lönerna med 0,23 %. Här tar man även upp exempel 
på liknande undersökningar i andra länder där forskningen kommit fram till likartade resultat. 
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Lars  Calmfors21 (2008)  tar  också  upp  problemet  i  den  svenska  lönebildningen,  med 
produktionssektorn som normsättare för lönerna och tjänstesektorn som efterföljare. I artikeln 
argumenteras  för  att  de  branscher  som  är  mest  känsliga  för  arbetskostnader  bör  vara 
lönenormerade, här anses också att fackföreningarnas ambitioner med solidarisk lönesättning 
bidrar till  snedvridningen på arbetsmarknaden eftersom marknadsförutsättningarna omöjligt 
kan  vara  lika  inom  hela  industrisektorn  och  även  tjänstesektorn.  Marknadsläget  inom 
branscher måste få en större betydelse för löneförhandlingar.  Avslutningsvis nämns att det 
svenska avtalssystemet är överskattat i en globaliseringsekonomi där tjänstesektorn får en allt 
större betydelse, med en regim som är penningpolitisk med inflationsmål och rörlig växelkurs. 

Här menas att tidigare när Sverige hade fast växelkurs var det logiskt att exportindustrin stod 
som normsättare för löner.  Svenska företag tvingades anpassa sina priser efter utlandets för 
att inte tappa marknadsandelar, en högre inhemsk löneökning skulle i förlängningen leda till 
högre produktionskostnader för företagen och därmed minskad efterfrågan på sysselsättning, 
eller som i Sveriges fall där man tvingades till att devalvera kronkursen för att inte tappa i 
konkurrenskraft, vilket i praktiken var en prissänkning av svenska exportprodukter. Senare 
tids regim har ju väldigt små möjligheter till att  påverka den rörliga växelkursen, och därmed 
förlorar exportindustrin sin status som normsättare, i stället bör den inhemska industri- och 
tjänstesektorn ta över den rollen. Lönekostnadsökningar räknas lämpligast ut genom att man 
adderar produktivitetsökningar med den årliga  inflationstakten, och eftersom Riksbanken har 
utsatt  inflationsmål  på 2 % och kan påverka inflationshöjande löneökningar  med att  höja 
räntan,  som i  sin  tur  minskar  efterfrågan  på  hemmamarknaden,  vilket  då  skulle  leda  till 
återhållsamma löneökningar. 

4 Avgränsningar och Definitioner
Vi har begränsat undersökningen till att fastställa om det råder korrelation mellan arbetslöshet 
samt sysselsättningsgrad och arbetskraftskostnader, vi tar även med  de oberoende variabler 
som visar tillräckligt stor förklaringsgrad i modellen, efter att vi testat dem i dataprogrammet 
limdep. Vi jämför även förhållandet mellan Sverige och USA. Perioden vi valt är från 1996-
2006, vilket beror på begränsningen av tillgång till datamaterial. Här nedanför har vi ett urval 
av förklarande variabler vi tror kan vara relevanta i vår undersökning. Till slut  visade sig att  
de förklarande variabler som är signifikant skilda från noll är utbildning och FoU-kostnader. 
Vi valde även att ta med arbetskraftskostnad då vi anser att den har ett kausalt samband med 
de  beroende  variablerna.  Det  kan  vara  svårt  att  fastställa  vad  som  påverkar  vad.  Både 
sysselsättningsgraden  och  arbetslösheten  kan  påverka  arbetskraftskostnader  men  även 
påverkas  av  arbetskraftskostnader.  Om  sysselsättningen  ökar  kan  detta  leda  till  ökad 
konkurrens på arbetsmarknaden genom ökad efterfrågan på arbetskraft,  vilket i sin tur kan 
leda till  lönestegringar och därmed ökar arbetskraftskostnaderna för företagen som slutligen 
kan leda till minskad efterfrågan på arbetskraft vilket innebär att arbetslösheten stiger.  
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4.1 Sociala välfärdskoefficienten 
Detta  är  en  variabel  som OECD  tagit  fram främst  för  att  kunna  jämföra  välståndet  hos 
invånarna i de olika medlemsländerna. Vi valde att titta på denna variabel eftersom vi inte 
kunde hitta statistik över endast punkterna sju och åtta nedan som är de värden vi egentligen 
är  intresserade  av.  Definitionen  av  variabeln  är.  1)  Gini  koefficienten  för  hushållens 
disponibla inkomst.  2) Läs och skrivkunnigheten hos ungdomar.  3) Medianinkomsten och 
skillnaden på den mellan män och kvinnor som arbetar heltid. 4) Livserfarenheten hos äldre 
medborgare.  5)  Genomsnittliga  livstillfredsställelsen.  6)  Andelen  medborgare  som  blivit 
utsatta för brott.  7) Arbetslöshetsersättning.  8) Andra sociala försäkringar som exempelvis 
barnbidrag,  bostadsbidrag,  studiebidrag.  Vi  ansåg detta  kunde vara  en  intressant  variabel, 
eftersom den mäter välståndet hos medborgarna. Vår tanke har varit att om grundskyddet är 
starkt för de invånare som hamnar utanför arbetsmarknaden, då blir incitamentet för att snabbt 
ordna ett nytt arbete för att klara egen och familjens försörjning mindre än om förhållandet 
varit tvärtom.  Datamaterial framtagen från OECD:s hemsida.22 

4.2 Anställningsskydd 
Denna variabel  visar  hur  starkt  eller  svagt  skydd  de  anställda  inom varje  land  har  inför 
uppsägning av arbete, variabeln innehåller uppsägningstid, kostnaden företagen har i samband 
med uppsägning, och anställningslagar. Denna variabel är av intresse på grund av att om det 
blir  för  kostsamt  eller  svårt  för  företagen  att  friställa  personal,  kanske  de  väntar  med 
nyanställningar och därmed påverkas arbetslösheten negativt.  Datamaterialet  är taget från  
OECD:s hemsida.

4.3 FoU-kostnader 
Forskning och teknologi indikator uttryckt i procent av landets BNP, beskriver hur stor del av 
landets BNP som används till forskning och teknologi-utveckling. Även denna variabel bör 
påverka arbetslösheten fast med ett par års fördröjning, genom att det utvecklas ny teknologi 
kan detta påverka arbetskraftsandelen, positivt om det skapas nya arbetstillfällen men även 
negativt vid teknikförbättringar. Datamaterialet är taget från OECD:s hemsida.

4.5 Utbildningskostnader 
Landets totala kostnader som procentandel av BNP för utbildning, här ingår studie medel och 
andra bidrag som främjar studier. Eftersom arbetsintensiv industri flyttar till länder med lägre 
arbetskraftskostnader  är  det  viktigt  att  de  som  har  hamnat  utanför  arbetsmarknaden  kan 
vidareutbilda sig, för att på så vis bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.  Datamaterialet är  
taget från eurostats hemsida.23
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4.5 Patentansökningar 
Datamaterialet är framtaget av United States Patent and trademark office (USPTO). Här visas 
bara de patent som blivit godkända, medan eurostat redovisar alla patentansökningar, därför 
har vi valt att använda oss av USPTO:s material.  Här tänkte vi att på kort sikt skapar nya 
patent inte så mycket sysselsättning men på lång sikt kan ett nytt  patent skapa många nya 
arbetstillfällen. Datamaterialet är taget från eurostats hemsida.24

4.6 BNP-förändring 
Denna variabel tog vi med för att se om det går att urskilja någon skillnad på värdena vi får 
fram  under  hög-  eller  låg-konjunktur.  På  senare  tid  har  trenden  gått  mot  allt  kortare 
tidsintervaller mellan låg- och högkonjunktur. Datamaterialet är taget från U.S. Department  
of Labor Bureau of Labor Statistics.25

4.7 Arbetskraftskostnaden 
Här  har  vi  använt  oss  av  kostnaden  företagen  får  betala  för  en  anställd  per  timme  i 
dollarvärde, index anpassat till 1996 som basår, här ingår de totala kostnaderna för en timmes 
arbetskraft. Datamaterialet är taget från U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics

4.8 Sysselsättningsgrad 
Den här variabeln beskriver andelen sysselsatta av den arbetsföra befolkningen som är mellan 
15-74 år.  Datamaterialet är taget från U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics.

4.9 Arbetslöshet 
”Arbetslös är man om man inte har någon sysselsättning, kan påbörja ett arbete inom fjorton 
dagar, har under en månads tid aktivt sökt ett jobb alternativt väntar på att påbörja ett arbete 
inom  tre  månader  räknat  från  veckan  man  mäter  ifrån”.  Enligt  definitionen  utgörs 
arbetskraften  av dels  de som är  arbetslösa samt  alla  sysselsatta  i  åldersgruppen 15-74 år. 
Datamaterialet är taget från U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics.

4.10 Inflation 
Denna  variabel  tog  vi  med  för  att  se  om  den  kan  ha  en  förklaringsgrad  i  vår  multipla 
regressionsmodell i jämförelsen mellan länderna vi tittat på. Datamaterialet är taget från U.S.  
Department of Labor Bureau of Labor Statistics.
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5 Metod
För att kunna visa ett eventuellt samband mellan sysselsättningsgrad samt arbetslöshet och de 
förklaringsvariabler som har tillfredsställande förklaringsgrad i vår modell, har vi använt oss 
av både ekonomisk teori  och tidigare forskning samt deskriptivt  datamaterial  och gjort en 
multivariat  regressionsanalys,  vi  ska  även  jämföra  Sveriges  resultat  med  USA:s  i  vår 
undersökning.

γ är den beroende variabeln (sysselsättningsgrad) alternativt (arbetslöshet),  α är en konstant. 
β – värdena möter effekten av respektive koefficient.

γ(sysselsättningsgrad)=α+β1*(arbetskraftskostnad)+β2*(utbildningsnivå)+β3*(BNP-
förändring)+β4*(FoU-kostnad)+β5*(patentansökningar)
+β6*(inflation+β7*(anställningsskydd)+β8*(social välfärd)+ε slumpterm

Vi ska testa hypoteserna:

•Korrelerar arbetskraftskostnad med arbetslöshet?

•Korrelerar arbetskraftskostnad med sysselsättningsgraden?

•Korrelerar utbildning med sysselsättningsgraden?

•Korrelerar utbildning med arbetslöshet?

•Korrelerar FoU med sysselsättningsgraden?

•Korrelerar FoU med arbetslöshet?

Vi förväntar oss en positiv korrelation mellan arbetskraftskostnad och arbetslöshet  och en 
negativ korrelation mellan arbetskraftskostnaden och sysselsättningsgraden, vilket vi baserar 
på  artiklarna  vi  presenterar  under  tidigare  forskning.  Vi  förväntar  oss  att  högre 
utbildningsnivå  leder  till  lägre  arbetslöshet  och  högre  sysselsättningsgrad  eftersom högre 
utbildning gör den arbetssökande mer attraktiv på arbetsmarknaden. Slutligen tror vi att FoU 
kan  medföra  både  att  arbetstillfällen  skapas  genom  nya  företag  men  även  att 
teknikförbättringar kan leda till att arbetstillfällen dels skapas genom högre produktivitet dels 
försvinner på grund av att arbetskraft blir överflödig. Vilket av alternativen som överväger är 
svårt att uttala sig om. I vår undersökning av datamaterial har vi använt oss av LIMDEP som 
är  ett  statistikprogram.  Vi  har  använt  oss  av  logaritmiska  värden  när  vi  testat  dem  i 
dataprogrammet,  detta  för  att  få  fram elasticiteten  i  variablerna.  För  att  kunna  uppskatta 
effekten av de olika förklaringsvariablerna har vi använt oss av minsta kvadratmetoden, som 
är en av de enklaste metoderna man kan använda sig av för att  skatta statistiska multipla 
samband. 
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6 Resultat och analys

6.1 Sysselsättningsgrad Sverige 
Förklaring och resultat med Svenska värden.

Regression nr.1
+-----------------------------------------------------------------------+
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     |
| Dep. var. = LNSYSSL  Mean=  -.5238786352    , S.D.=   .2323257665E-01 |
| Model size: Observations =      11, Parameters =   4, Deg.Fr.=      7 |
| Residuals:  Sum of squares= .8665688516E-03, Std.Dev.=         .01113 |
| Fit:        R-squared=  .839451, Adjusted R-squared =          .77064 |
| Model test: F[  3,      7] =   12.20,    Prob value =          .00361 |
| Diagnostic: Log-L =     36.3604, Restricted(b=0) Log-L =      26.3001 |
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -8.687, Akaike Info. Crt.=     -5.884 |
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.81481,   Rho =      -.40741 |
+-----------------------------------------------------------------------+
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X|
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
 Constant    -.6777194733       .47860192   -1.416   .1997
 LNARBKO  -.2285931277E-02  .25075521E-01    -.091   .9299  .11294177E-01
 LNUTB       -.3005408885       .14310696   -2.100   .0739    -2.6214479
 LNFOU        .1932193913   .51011098E-01    3.788   .0068    -3.2811697
 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.)

Correlation Matrix for Listed Variables
          LNSYSSL  LNARBKO    LNUTB    LNFOU
 LNSYSSL  1.00000   .22520  -.68414   .82487
 LNARBKO   .22520  1.00000  -.57522  -.01861
   LNUTB  -.68414  -.57522  1.00000  -.38306
   LNFOU   .82487  -.01861  -.38306  1.00000

•Adjusted  R-squared visar  på  förklaringsgraden  i  vår  modell,  hur  stor  del  av 
variationen i den beroende variabeln som förklaras av variationen i  de förklarande 
variablerna sammantaget. Den kan som högst bli 100 %. I det här fallet är Adjusted R- 
squared cirka 77 % för sysselsättningsgraden. 
•Prob value visar signifikansnivån i hela modellen, för att den ska vara bra ska den 
visa under 5 %, i det här fallet visar den 0,36 %.
•Vi har även testat för (auxiliary) sidoregression  för att se om vi har multikolinjäritet i 
vår  modell,  viket  visar  om vi  har  en eller  flera  oberoende variabler  som förklarar 
samma sak,  det hade vi inte.  Enligt  Durbin-Watson testet (4-2.81481) = 1,18519 
ligger  värdena inom ”inconclusive  region” vi  kan varken förkasta eller  icke-
förkasta  noll-hypotesen om att ingen autokorrelation föreligger.
•Tittar  vi  på  p-värdena  för  varje  enskild  koefficient  kan  vi  se  att 
arbetskraftskostnaderna  ligger  på 93  %  viket  betyder  att  den  inte  är  statistiskt 
säkerställd på 5 % nivån. Utbildning har ett bättre p-värde, 7,4 %, men är över gränsen 
till att vara statistiskt säkerställd på  signifikansnivån 5 %. Forskning och utveckling är 
den enda av de förklarande variablerna som har ett p-värde långt under 5 %, närmare 
bestämt 0,68 %.
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•Med  t-statistiken kan vi testa de oberoende variablerna på signifikansnivå  10 %, 
Ho:β2 = 0  eller  Ho:β2 # 0, Om t > 1,895 eller  t < -1,895 förkastas noll-hypotesen 
vilket betyder att β2 är skild från noll.

Tabell 2
Variabler p-värde Kritiskt t- värde 

(1,895)
Hypotes 

Konstant 0,1997 -1,41 > -1,895 nollhypotesen kan ej 
förkastas

Arbetskraftskostnad 0,9299 -0,91  >  -1,895 nollhypotesen kan ej 
förkastas

Utbildningsanslagen 0,0739 -2,10 < -1,895 vi förkastar 
nollhypotesen

FoU-kostnad 0,0068 3,78 > 1,895  vi förkastar 
nollhypotesen

•Vi har även testat  modellen för misspecifikation genom att  göra  Ramsey’s Reset 
test. Detta gör vi för att undersöka om vi har utelämnat viktiga förklaringsvariabler, 
inkluderat irrelevanta eller valt fel funktionell form.
Ho:γ=0 (ingen misspecifikation) H1:γ#0 (misspecifikation) Testet visar att vi inte 
kan förkasta noll-hypotesen (se bilaga 1. P-värdet = 0,1527 > α = 0,05/2) som säger att 
det inte råder misspecifikation på signifikansnivån 5 %.
•De  andra  oberoende  variablerna  vi  använde  oss  av  i  vår  multivariata 
regressionsmodell  tog  vi  bort  eftersom  förklaringsgraden  blev  sämre  då  de 
inkluderades, dessutom visade både p-värdena och t-värdena att koefficienterna inte 
var signifikant skilda från noll på någon vettig signifikansnivå.

Förklaring på förkortningarna vi använt i limdep.

•LN: Logaritmerad

•LNSYSSL: Sysselsättningsgrad

•LNARBLH: Arbetslöshet 

•LNARBKO: Arbetskraftskostnad 

•LNUTB: Utbildningskostnad

•LNFOU: Forskning och Utveckling
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Den skattade modellen: sysselsättningsgrad = - 0,67 - 0,0022 * arbetskostnad - 0,30 * utb 
+ 0,19 * FoU. 

•Vårt svar grundar vi utifrån att t-värdet för arbetskraftskostnad visar att vi inte kan 
förkasta noll-hypotesen, det vill säga, vi kan inte påstå att variabeln är skild från noll. 
Vilket  vi  tolkar  som att  det  inte  råder  korrelation  mellan  sysselsättningsgrad  och 
arbetskraftskostnad.
•Resultatet för utbildningskostnader tolkar vi enligt t-värdet till att dess koefficient är 
skild  från  noll,  och  är  därmed  negativt  korrelerad  med  sysselsättningsgraden.  När 
utbildningskostnaderna ökar , då minskar sysselsättningsgraden.
•Resultatet för FoU-kostnader tolkar vi enligt t-värdet till att den är skild från noll och 
är därmed positivt korrelerad med sysselsättningsgraden. När FoU-kostnaderna ökar 
då ökar sysselsättningsgraden.
•Konstanten kan ses som en grundnivå på sysselsättningsgraden då de förklarande 
variablerna är noll.  Dock har konstanten inte alltid en relevant ekonomisk tolkning 
varför vi inte analyserar den vidare.

6.2 Arbetslöshet Sverige 
Regression nr.2
+-----------------------------------------------------------------------+
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     |
| Dep. var. = LNARBLH  Mean=  -2.026505317    , S.D.=   .4635464364     |
| Model size: Observations =      11, Parameters =   4, Deg.Fr.=      7 |
| Residuals:  Sum of squares= 1.666369828    , Std.Dev.=         .48791 |
| Fit:        R-squared=  .224494, Adjusted R-squared =         -.10787 |
| Model test: F[  3,      7] =     .68,    Prob value =          .59404 |
| Diagnostic: Log-L =     -5.2285, Restricted(b=0) Log-L =      -6.6268 |
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -1.125, Akaike Info. Crt.=      1.678 |
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.66796,   Rho =       .16602 |
+-----------------------------------------------------------------------+
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X|
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
 Constant     14.93714065       20.987398     .712   .4997
 LNARBKO      .5645600087       1.0995985     .513   .6235  .11294177E-01
 LNUTB        2.647497327       6.2754505     .422   .6858    -2.6214479
 LNFOU        3.056759288       2.2369116    1.367   .2141    -3.2811697

Correlation Matrix for Listed Variables
          LNARBLH  LNARBKO    LNUTB    LNFOU
 LNARBLH  1.00000   .09789  -.12963   .43991
 LNARBKO   .09789  1.00000  -.57522  -.01861
   LNUTB  -.12963  -.57522  1.00000  -.38306
   LNFOU   .43991  -.01861  -.38306  1.00000
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När vi analyserat arbetslöshetssiffran som beroende variabel och gjort likadana test  som i 
föregående fall har vi kommit fram till att det i modellen varken råder multikolinjäritet, eller 
misspecifikation  men vi  befinner  oss  inom ”inconclusive  region” så vi  kan  varken 
förkasta eller icke-förkasta  noll-hypotesen om att ingen autokorrelation föreligger.  Vi 
kan  även se att koefficienten för arbetskraftskostnad har ett t-värde på 0,51, utbildning har ett 
t-värde  på  0,42  och  FoU  har  ett  t-värde  på  1,36,  ingen  av  koefficienterna  är  statistiskt 
säkerhetsställd.  Förklaringsgraden  Adjusted R-  squared,  uppgår till  -10 %. Modellens  p-
värde är cirka 59 % vilket innebär att den inte är statistiskt säkerhetsställd på 5 % nivån.

Den skattade modellen : arbetslöshet = 14,93 + 0,56 * arbetskraftskostnad + 2,64 * utb + 
3,05 * FoU. 
Eftersom  de  förklarande  variablerna  inte  är  statistiskt  säkerhetsställda,  det  vill  säga 
sannolikheten att de inte är signifikant skilda från noll är för hög, kan vi inte med säkerhet 
uttala oss ifall de förklarande variablerna har något samband eller ej med arbetslöshet.

6.3 Sysselsättningsgrad USA 
Regression nr.3
+-----------------------------------------------------------------------+
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     |
| Dep. var. = LNSYSTQ  Mean=  -.4569216398    , S.D.=   .1225325415E-01 |
| Model size: Observations =      11, Parameters =   4, Deg.Fr.=      7 |
| Residuals:  Sum of squares= .3153497830E-03, Std.Dev.=         .00671 |
| Fit:        R-squared=  .789966, Adjusted R-squared =          .69995 |
| Model test: F[  3,      7] =    8.78,    Prob value =          .00904 |
| Diagnostic: Log-L =     41.9202, Restricted(b=0) Log-L =      33.3375 |
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -9.698, Akaike Info. Crt.=     -6.895 |
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.49022,   Rho =       .25489 |
+-----------------------------------------------------------------------+
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X|
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
 Constant     .3407763643       .31563430    1.080   .3161
 LNARBKQ  -.4128410481E-01  .28321467E-01   -1.458   .1883     .15596864
 LNFOUQ       .3096398184       .10018141    3.091   .0175    -3.6346662
 LNUTBQ      -.1135131423   .60884246E-01   -1.864   .1045    -2.9439622
 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.)

Correlation Matrix for Listed Variables
          LNSYSTQ  LNARBKQ   LNFOUQ   LNUTBQ
 LNSYSTQ  1.00000  -.70658   .36577  -.54991
 LNARBKQ  -.70658  1.00000   .09086   .71514
  LNFOUQ   .36577   .09086  1.00000   .41301
  LNUTBQ  -.54991   .71514   .41301  1.00000
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Resultatet vi får fram när vi har sysselsättningsgraden som den beroende variabeln för USA är 
ett Adjusted R-squared på 70 % samt ett p-värde för modellen på 0,9 % vilket innebär att 
modellen  är statistiskt säkerställd, sannolikheten att den inte är skild från noll är 0,9 %. 
Arbetskostnaden har ett t-värde på -1,458  vilket innebär att dess koefficient inte är signifikant 
skild från noll. Utbildningen har ett t-värde på -1,864 och är precis över 10 % signifikansnivå. 
FoU däremot är statistiskt signifikant då t-värdet här ligger på 3,09.

Det råder varken multikolinjäritet eller misspecifikation hos de förklarande variablerna, 
däremot befinner vi oss inom  ”inconclusive region” så vi kan varken förkasta eller icke-
förkasta  noll-hypotesen om att ingen autokorrelation föreligger.

Den skattade modellen : sysselsättning =0,34  - 0,041*arbetskraftskostnad + 0,31* FoU  - 
0,11*utbildning 

Vår tolkning av resultatet är:
•Vid en ökning av FoU–kostnader ökar sysselsättningsgraden, vilket betyder att det 
råder positiv korrelation mellan de båda variablerna. 
•Vid en ökning av utbildningen minskar sysselsättningsgraden, vilket betyder att det 
råder negativ korrelation mellan de båda variablerna. 

6.4 Arbetslöshet USA 
Regression nr.4
+-----------------------------------------------------------------------+
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     |
| Dep. var. = LNARBLQ  Mean=  -3.008959098    , S.D.=   .1308533150     |
| Model size: Observations =      11, Parameters =   4, Deg.Fr.=      7 |
| Residuals:  Sum of squares= .7320888725E-01, Std.Dev.=         .10227 |
| Fit:        R-squared=  .572443, Adjusted R-squared =          .38920 |
| Model test: F[  3,      7] =    3.12,    Prob value =          .09706 |
| Diagnostic: Log-L =     11.9595, Restricted(b=0) Log-L =       7.2863 |
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -4.250, Akaike Info. Crt.=     -1.447 |
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.65018,   Rho =       .17491 |
+-----------------------------------------------------------------------+
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X|
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
 Constant    -11.39906338       4.8091667   -2.370   .0496
 LNARBKQ     -.2209572795       .43152044    -.512   .6244     .15596864
 LNFOUQ      -3.883925716       1.5264155   -2.544   .0384    -3.6346662
 LNUTBQ       1.933518985       .92766371    2.084   .0756    -2.9439622

Correlation Matrix for Listed Variables
          LNARBLQ  LNARBKQ   LNFOUQ   LNUTBQ
 LNARBLQ  1.00000   .35112  -.39506   .41309
 LNARBKQ   .35112  1.00000   .09086   .71514
  LNFOUQ  -.39506   .09086  1.00000   .41301
  LNUTBQ   .41309   .71514   .41301  1.00000
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När vi till sist analyserar arbetslösheten som den beroende variabeln för USA visar resultatet 
att förklaringsgraden är 39 % . P-värdet för modellen är 10 %. Alltså är resultatet inte 
statistiskt säkerställt.  Arbetskraftskostnaden har ett t-värde på – 0,51 vilket gör att den inte är 
skild från noll. Här är  FoU statistiskt säkerställd då den har ett t-värde på – 2,54 , och även 
utbildning som har ett t-värde på 2,084 vilket betyder att vi kan förkasta bådas nollhypoteser 
därmed är de skilda från noll.  Det råder varken multikolinjäritet eller misspecifikation hos 
de förklarande variablerna, däremot befinner vi oss inom  ”inconclusive region” så vi kan 
varken förkasta eller icke-förkasta  noll-hypotesen om att ingen autokorrelation 
föreligger.

Den skattade modellen : arbetslöshet = - 11,39 – 0,22*arbetskraftskostnader – 3,88* FoU 
+ 1,93*utbildning. 
 
Vår tolkning av resultatet är:

•När det gäller arbetskraftskostnader kan vi konstatera att variabeln inte är skild från 
noll och därmed kan vi inte uttala oss om ett eventuellt samband   mellan de båda 
variablerna. 
•Eftersom vi kunde förkasta nollhypotesen kan vi påstå att det råder ett säkerhetsställt 
samband mellan utbildningskostnader och arbetslöshet. 
•FoU–kostnader  är  också  statistiskt  säkerhetsställt  skilda  från  noll  och  korrelerar 
negativt med  arbetslösheten. 

6.5 Sysselsättningsgrad som beroende variabel 
Tabell 3
Variabler Sverige p-värde t-värde

kritiskt 
(1,895)

USA p-värde t-värde
kritiskt 
(1,895)

Konstant -0,67 0,1997 -1,41 0,34 0,31 1,08
Arbetskrafts
-
kostnad

-0,0022 0,9299 -0,91 -0,41 0,1883 -1,45

FoU 0,19 0,0068 3,78 0,30 0,01 3,09
Utbildning -0,30 0,07 -2,10 -0,11 0,10 -1,86

I  tabellen  ovan  har  vi  sammanställt  koefficienterna  samt  p-värdena  och  t-värdena  från 
regressionerna.  Vi  kan  inte  med  säkerhet  säga  att  det   finns  ett  samband  mellan 
sysselsättningsgrad och arbetskraftskostnad i varken Sverige eller USA utifrån ovan gjorda 
regressioner. 
FoU-kostnaderna är positivt korrelerade till sysselsättningsgraden i bägge länderna.
Koefficienten för utbildning i Sverige är signifikant skild från noll och visar att en ökning av 
utbildningsanslagen i procent av BNP minskar sysselsättningsgraden. Detta visar att en ökad 
utbildningsnivå på arbetskraften leder till  lägre sysselsättningsgrad.  Även i   USA:s fall  är 
utbildning signifikant skild från noll, och pekar mot likartat samband som Sveriges
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6.6 Arbetslöshet som beroende variabel 
Tabell 4
Variabler Sverige p-värde t-värde

kritiskt 
(1,895)

USA p-värde t-värde
kritiskt 
(1,895)

Konstant 14,93 0,49 0,71 -11,39 0,04 -2,37
Arbetskrafts-
kostnad

0,56 0,62 0,51 -0,22 0,62 -0,51

FoU 2,64 0,68 0,43 -3.88 0,03 -2,54
Utbildning 3,05 0,21 1,36 1,93 0,07 2,08

Vi kan inte säga något om sambandet mellan arbetskraftskostnad och arbetslöshet eftersom 
både p-värdena och t-värdena inte är statistiskt säkerhetsställda.  Att vi inte får fram något 
samband  kan  bero  på  att  vi  var  tvungna  att  använda  oss  av  arbetskraftskostnader  som 
förklaringsvariabel i stället för minimilöner, eftersom vi inte har lagstadgade minimilöner i 
Sverige. Samma sak gäller för USA eftersom vi använt oss av likartat datamaterial för båda 
länderna. Minimilöner är ett bättre mått på inträdeshinder för arbetskraft på arbetsmarknaden 
än  vad  arbetskraftskostnaderna  är,  då  de  senare  endast  beskriver  genomsnittskostnaden 
företagen betalar för arbetskraften. 
När det gäller FoU för Sverige finns inget statistiskt säkerställt samband med arbetslösheten. 
Detta skulle kunna tolkas som att forskningen både skapar arbetstillfällen genom nystartade 
företag  men  även  bidrar  till  att  arbetstillfällen  försvinner  ur  landet  eller  ersätts  av  ny 
teknologi. Forskningen i USA bidrar till minskad arbetslöshet, vilket skulle kunna bero på 
deras betydligt lägre minimilöner som i sin tur leder till att arbetsintensiv produktion stannar 
inom landet i en högre grad än i Sveriges fall. 

Enligt  vår  modell  finns  det  inget  statistiskt  säkerställt  samband  mellan  utbildning  och 
arbetslöshet i Sverige. Detta kan bero på att det är svårt att hitta ett entydigt samband. Om de 
som är arbetslösa börjar utbilda sig kan det minska arbetslöshetssiffran men effekten av att  
många   i  ett  land har  en  högre  utbildning  kan också  leda  till  att  arbetslösheten  ökar  då 
matchningsproblemet kan öka. Vidare har tidigare studier visat att högutbildade sannolikt är 
mer  produktiva  än  lågutbildade,  vilket  då  skulle  kunna  leda  till  minskad  efterfrågan  på 
arbetskraft inom vissa branscher som producerar högteknologiska produkter, exempelvis it - 
och  telekombranschen.  Ett  exempel  för  Sveriges  del  är  Ericsson  där  en  majoritet  av  de 
nyanställda  i  Sverige  är  produktutvecklare  och  ingenjörer  medan  själva  produktionen  av 
basprodukten är förlagd i låglöneländer. I USA:s fall är koefficienten för utbildningsanslagen 
skild från noll, den pekar åt samma riktning som Sveriges men inte med lika mycket, vilket 
skulle kunna bero på att USA:s utbildningskostnader av BNP:n är lägre än Sveriges.
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7 Slutsats  och Diskussion
På  10  %  signifikansnivå  kan  vi  inte  påstå  att  det  finns  ett  samband  mellan 
arbetskraftskostnader  och  arbetslöshet  samt  sysselsättningsgrad  enligt  vår  ekonometriska 
modell. Detta kan till viss del  bero på att det finns andra faktorer att ta hänsyn till som inte 
finns med i vår modell. En viktig faktor är graden av rörlighet på arbetsmarknaden, vilken i 
sin tur kan vara beroende av lagstiftning. Beslut som tvingar den arbetslöse att flytta för att  
kunna  ta  ett  jobb är  ofta  obekväma  att  ta  för  beslutsfattarna,  dessa  leder  oftast  till  stort 
motstånd bland befolkningen, exempelvis kan det lagregleras att den arbetslöse förlorar sin 
arbetslöshetsersättning om denne inte är flyttbar ( vid behov ) till arbetsmarknader som kan 
erbjuda bättre förutsättning för sysselsättning. I norra Sverige där arbetslösheten historiskt sett 
varit och är större än i övriga landet, myntades uttrycket ”vi flytt int” vilket belyser en del av 
problematiken  med  rörligheten  av  arbetskraften.  Det  kan även bero på  familjesituationen, 
äldre  har  större  motvilja  att  flytta  än  vad  yngre  har.  En  annan  faktor  som  påverkar 
arbetslösheten men även sysselsättningsgraden kan ju vara grundtryggheten till  försörjning 
individen  har  som  arbetslös  vilket  sammantaget  går  under  benämningen  ”sociala 
transfereringssystemen”. Om ett land har försäkringssystem som är relativt höga vilka tryggar 
befolkningens försörjning, då minskar ju den enskildes incitament både för att flytta till bättre 
arbetsmarknader, men även att söka mindre attraktiva arbeten (låglönearbeten), som i sin tur 
skulle kunna bidra till  att arbetskraftskostnaderna i dessa branscher stiger på grund av  en 
efterfrågeökning  på  arbetskraft.  Det  senare  alternativet  kan  även  bero  på  att 
transaktionskostnaderna är så pass höga så att den arbetslöse inte ser någon vinst i att arbeta i 
jämförelse med inkomsten denne har som arbetslös, med transaktionskostnader menas främst 
kostnader som förknippas med att ta sig till och från arbetet, både i tid (fritid) och pengar.  
Sammantaget skulle ovanstående antaganden i Sveriges fall kunna vara en bidragande och 
indirekt  orsak   till  att  sysselsättningsgraden  påverkas  negativt.  Och  av  samma  anledning 
förblir en del av arbetskraften arbetslös en längre tid än nödvändigt, vilket därmed bidrar till 
ökad arbetslöshet.

En annan faktor som kan förklara arbetslösheten är utbildningsnivån på arbetskraften, om den 
är hög ökar produktiviteten hos varje arbetstagare, vilket kan leda till minskad efterfrågan på 
arbetskraft och lägre sysselsättningsgrad. 

I  ett  försök att  öka sysselsättningsgraden inom låglöneyrken,  har  beslutsfattarna  i  Sverige 
infört ”Rut-avdraget”, där man subventionerat hushållsnäratjänsters utpris till kund för att på 
så sätt öka efterfrågan och i ett längre perspektiv skapa incitament för nyskapande av företag 
inom denna bransch. Jämför vi med USA där minimilönerna är betydligt lägre, kan vi tydligt 
se att denna typ av serviceyrken är vanligt förekommande. En förklaring på detta kan vara att 
lönespridningen  i  Sverige  är  betydligt  mindre  än  i  USA,  vilket  har  sitt  ursprung  i  att 
fackföreningarna i Sverige historiskt sett är starka i en internationell jämförelse. I ett försök 
att  öka  sysselsättningsgraden  de  närmaste  åren  har  den  svenska  regeringen  bland  annat 
minskat arbetslöshetsersättningen och även infört ett så kallat ”jobbskatteavdrag”. Med dessa 
åtgärder vill regeringen skapa incitament till ökad sysselsättning genom att öka skillnaden i 
disponibel inkomst mellan arbetstagare och arbetslösa. 
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Med ovanstående åtgärd i åtanke och rådande lågkonjunktur samt finanskris  har vi kunnat 
iaktta  att  årets  löneförhandlingar  till  stor  del  varit  återhållsamma,  lönerna  för  de  olika 
branscherna har avtalats till 2-3 % ökning. Fast de handelsanställdas fackförening har lyckats 
förhandla  fram  en  löneökning  på  4,7  %,  orsaken  till  detta  är  enligt  fackföreningen  att 
medlemmarnas  löner  är  låga  i  jämförelse  med  andra  branscher  och  man  vill  minska 
lönespridningen. Denna åtgärd kommer rimligen att försvåra inträde på arbetsmarknaden för 
arbetslösa  inom  servicesektorn  och  minska  de  positiva  effekter  på  sysselsättning  som 
framstått från ”jobbskatteavdrag” och ”rutavdrag” vilka tros öka sysselsättningen med cirka 2 
% på sikt enligt en artikel i Dagens Industri (2010-02-24) där Calmfors med flera uttalat sig.  

Förslag på vidare forskning skulle kunna  vara att belysa i hur  hög grad fackföreningarna 
påverkar  de  svenska  minimilönerna  respektive  lönespridningen,  och  hur  detta  påverkar 
Sveriges ekonomi och konkurrenskraft gentemot omvärlden. 

Den största  delen av sysselsättningsökningen beror  på  nystartade  företag  som efterfrågar 
utbildad arbetskraft. Om vi sammanfattar resonemanget vi fört för både Sveriges och USA:s 
del kan man tolka det som att forskning leder till ökad sysselsättningsgrad genom nystartade 
företag, medan forskning i Sverige inte påverkar arbetslösheten nämnvärt vilket kan bero på 
att svenska minimilöner är förhållandevis höga i jämförelse med låglöneländers, och därmed 
flyttar  arbetsintensiv  produktionen  dit.  USA  har  inte  samma  problem  eftersom  deras 
minimilöner  är  betydligt  lägre  än  Sveriges  vilket  gör  att  en  större  del  av  arbetsintensiv 
produktion stannar inom landet och leder till minskad arbetslöshet, vilket vår regression  för 
USA -värdena tyder på.

En  orsak  till  att  vi  inte  får  fram  sambandet  mellan  arbetslöshet  och  arbetskraftskostnad 
alternativt sysselsättningsgraden och arbetskraftskostnad kan vara att om man sänker lönerna 
då minskar arbetskraftskostnaderna vilket i sin tur kan leda till att arbetslösheten minskar. Vid 
en för låg arbetslöshet  ökar konkurrensen om arbetskraften mellan företagen vilket  skulle 
kunna  leda  till  löneökningar  på  sikt.  Om arbetskraftskostnaderna  ökar  mer  än  företagens 
produktivitet så innebär detta minskad sysselsättningsgrad.

En anledning till vårt blygsamma resultat beror även på antalet observationer som endast är 
11 stycken (år: 1996-2006) samt att datamaterialet vi använt oss av har blivit viktat för att 
vara jämförbart länder emellan vilket gör siffrorna urvattnade. En förklaring till att vi inte fick 
fram  resultat  som  överensstämmer  med  tidigare  forskning  är  att  minimilöner  har  bättre 
förklaringsgrad än arbetskraftskostnader. Vid en jämförelse av de svenska och amerikanska 
arbetskraftskostnaderna  kan vi  konstatera  att  skillnaden  är  blygsam,  medan  skillnaden  på 
minimilöner är förhållandevis stor länderna emellan. Enligt modellen råder positiv korrelation 
mellan  forskning  och  sysselsättningsgrad  för  bägge  länderna,  vilket  känns  som  ganska 
självklart att ny teknik skapar nya arbetstillfällen fast sysselsättningsgraden ökar mer i USA. I 
Sveriges  fall  bedrivs  en  stor  del  av  forskningen  inom  branscher  som  läkemedel-  och 
telekomindustrin. Problemet som uppstått här är att redan befintliga företag inte har nyanställt 
arbetskraft  i  hemländerna  utan  arbetstillfällen  har  skapats  i  låglöneländer  som  Kina  och 
Indien, för att nämna några. 
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Bilaga 1. Ramsey's Reset test för Sverige
 Sysselsättningsgraden
 +-----------------------------------------------------------------------+
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     |
| Dep. var. = LNSYSSL  Mean=  -.5238786352    , S.D.=   .2323257665E-01 |
| Model size: Observations =      11, Parameters =   5, Deg.Fr.=      6 |
| Residuals:  Sum of squares= .5990191348E-03, Std.Dev.=         .00999 |
| Fit:        R-squared=  .889020, Adjusted R-squared =          .81503 |
| Model test: F[  4,      6] =   12.02,    Prob value =          .00501 |
| Diagnostic: Log-L =     38.3913, Restricted(b=0) Log-L =      26.3001 |
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -8.837, Akaike Info. Crt.=     -6.071 |
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   3.39730,   Rho =      -.69865 |
+-----------------------------------------------------------------------+
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X|
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
 Constant     6.125994935       4.1782890    1.466   .1930
 LNARBKO   .2681405441E-01  .28689320E-01     .935   .3860  .11294177E-01
 LNUTB        4.605043199       2.9993850    1.535   .1756    -2.6214479
 LNFOU       -2.951843426       1.9217426   -1.536   .1754    -3.2811697
 SYSSHAT2    -15.51256523       9.4760228   -1.637   .1527     .27486073
 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.)

Ramsey's Reset test för arbetslösheten i Sverige
+-----------------------------------------------------------------------+
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     |
| Dep. var. = LNARBLH  Mean=  -2.026505317    , S.D.=   .4635464364     |
| Model size: Observations =      11, Parameters =   5, Deg.Fr.=      6 |
| Residuals:  Sum of squares= 1.642224789    , Std.Dev.=         .52317 |
| Fit:        R-squared=  .235731, Adjusted R-squared =         -.27378 |
| Model test: F[  4,      6] =     .46,    Prob value =          .76212 |
| Diagnostic: Log-L =     -5.1482, Restricted(b=0) Log-L =      -6.6268 |
|             LogAmemiyaPrCrt.=    -.921, Akaike Info. Crt.=      1.845 |
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.67075,   Rho =       .16463 |
+-----------------------------------------------------------------------+
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X|
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
 Constant     91.31477027       258.13659     .354   .7356
 LNARBKO      3.391604075       9.5910476     .354   .7357  .11294177E-01
 LNUTB        15.23623024       42.915485     .355   .7347    -2.6214479
 LNFOU        17.80143668       49.701366     .358   .7325    -3.2811697
 ARBHAT2      1.197649715       4.0323344     .297   .7765     4.1505768
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Bilaga 2. Ramsey's Reset test för USA
Sysselsättningsgraden 
+-----------------------------------------------------------------------+
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     |
| Dep. var. = LNSYSTQ  Mean=  -.4569216398    , S.D.=   .1225325415E-01 |
| Model size: Observations =      11, Parameters =   4, Deg.Fr.=      7 |
| Residuals:  Sum of squares= .3167895670E-03, Std.Dev.=         .00673 |
| Fit:        R-squared=  .789007, Adjusted R-squared =          .69858 |
| Model test: F[  3,      7] =    8.73,    Prob value =          .00918 |
| Diagnostic: Log-L =     41.8951, Restricted(b=0) Log-L =      33.3375 |
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -9.693, Akaike Info. Crt.=     -6.890 |
| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          |
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.49236,   Rho =       .25382 |
+-----------------------------------------------------------------------+
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X|
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
 LNARBKQ  -.1626047917E-01  .35622522E-01    -.456   .6619     .15596864
 LNFOUQ       .1255910189   .98927638E-01    1.270   .2448    -3.6346662
 LNUTBQ   -.4687325291E-01  .87583263E-01    -.535   .6091    -2.9439622
 SYSSQHAT    -.6505839638       .61241256   -1.062   .3234     .20888521

Ramsey's Reset test för arbetslösheten i USA
+-----------------------------------------------------------------------+
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     |
| Dep. var. = LNARBLQ  Mean=  -3.008959098    , S.D.=   .1308533150     |
| Model size: Observations =      11, Parameters =   5, Deg.Fr.=      6 |
| Residuals:  Sum of squares= .7305446744E-01, Std.Dev.=         .11034 |
| Fit:        R-squared=  .573345, Adjusted R-squared =          .28891 |
| Model test: F[  4,      6] =    2.02,    Prob value =          .21125 |
| Diagnostic: Log-L =     11.9711, Restricted(b=0) Log-L =       7.2863 |
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -4.034, Akaike Info. Crt.=     -1.267 |
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.67042,   Rho =       .16479 |
+-----------------------------------------------------------------------+
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X|
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
 Constant    -33.60350483       197.23612    -.170   .8703
 LNARBKQ     -.7347343592       4.5858626    -.160   .8780     .15596864
 LNFOUQ      -12.61583759       77.553885    -.163   .8761    -3.6346662
 LNUTBQ       6.273947112       38.554514     .163   .8761    -2.9439622
 ARBQHAT2     .3668916909       3.2578729     .113   .9140     9.0627455
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Bilaga 3. Datamaterial, logaritmerade värden.
Sverige

Årtal Sysselsättnings-
grad

Arbetslöshet Arbetskrafts-
kostnad

FoU Utbildning

1996 -0,5516 -2,3126 0 -3,4052 -2,6091
1997 -0,5638 -3,7427 -0,0964 -3,3495 -2,5770
1998 -0,5516 -2,8057 -0,0777 -3,3495 -2,5652
1999 -0,5395 -2,2576 -0,1002 -3,3186 -2,6172
2000 -0,5091 -1,9228 -0,1610 -3,3186 -2,6297
2001 -0,5025 -1,8701 -0,2204 -3,1582 -2,6422
2002 -0,5008 -1,7442 -0,1123 -3,1582 -2,5996
2003 -0,5074 -1,6620 0,1163 -3,2314 -2,6172
2004 -0,5119 -1,4853 0,2413 -3,2941 -2,6338
2005 -0,5124 -1,3665 0,2447 -3,2467 -2,6635
2006 -0,5041 -1,2348 0,2900 -3,2623 -2,6809

Datamaterial USA, logaritmerade värden.

Årtal Sysselsättnings-
grad

Arbetslöshet Arbetskrafts-
kostnad

FoU Utbildning

1996 -0,4588 -2,9187 0 -3,6690 -3,0159
1997 -0,4494 -3,0159 0,0250 -3,6573 -3,0118
1998 -0,4472 -3,1010 0,0446 -3,6419 -3,0078
1999 -0,4416 -3,1700 0,0669 -3,6268 -2,9507
2000 -0,4400 -3,2188 0,1079 -3,5972 -2,9897
2001 -0,4509 -3,0576 0,1582 -3,5899 -2,8770
2002 -0,4668 -2,8473 0,2001 -3,6268 -2,8859
2003 -0,4732 -2,8134 0,2425 -3,6268 -2,8647
2004 -0,4732 -2,9004 0,2691 -3,6573 -2,9187
2005 -0,4668 -2,9759 0,2964 -3,6419 -2,9623
2006 -0,4604 -3,0791 0,3045 -3,6458 -2,8986
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