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Sammanfattning 

De skandinaviska länderna uppvisar stora ekonomiska och politiska likheter, inte minst vad gäller 

relationerna mellan staten och arbetsmarknadens parter samt utformningen av arbetsmarknadens 

institutioner. Av detta skäl brukar det ofta talas om en nordisk eller skandinavisk modell inom den 

komparativa arbetsmarknadsforskningen (Kvist, 2009:5). Men det finns även tydliga institutionella 

skillnader mellan ländernas arbetsmarknadsmodeller, både vad gäller passiv respektive aktiv arbets-

marknadspolitik samt utformning av anställningsskyddet. Dessa institutioner utgör i sin tur  tre av 

beståndsdelarna i den danska flexicuritymodellen, som ofta framställs som ett föredöme i den 

svenska ekonomisk-politiska debatten om hur ungdomsarbetslösheten ska pressas ned till lägre 

nivåer än idag (Karlsson & Lindberg, 2008:63 f; Kvist, 2009:5).  

 

I denna uppsats studerar författaren hur utformningen av det flexibla anställningsskyddet och den 

generösa arbetslöshetsersättningen i den danska flexicuritymodellen skiljer sig från de instituti-

onella motsvarigheterna i de övriga skandinaviska länderna. Vidare diskuterar författaren vilka 

effekter skillnaderna i utformningen av dessa kan tänkas ha på ungdomsarbetslöshetens nivåer och 

sammansättning i respektive land, utifrån resultat från logistisk regressionsanalys och jämförelser 

mellan arbetslösheten i olika åldersgrupper i de undersökta länderna. Denna del av uppsatsen är 

baserad på data från European Union Labour Force Survey (EU LFS) för första kvartalet 2007. 

 

Uppsatsens resultat visar att arbetslösheten bland unga vuxna visserligen är lägre i Danmark än 

Sverige och Norge, men att resultaten vad gäller arbetslöshetsrisker för personer med utom-

europeisk bakgrund delvis går emot antaganden om anställningsskyddets effekter i ekonomisk teori. 

När risken för arbetslöshet bland män studeras separerat från kvinnor, uppvisar Sverige till exempel 

lägre ökningar av oddsen för arbetslöshets för utomeuropeiska invandrare än både Norge och 

Danmark. Samtidigt är andelen långtidsarbetslösa högre i de äldre åldersgrupperna i Danmark än 

övriga undersökta länder. Slutligen diskuterar författaren några av de svårigheter som är förknipp-

ade med den komparativa arbetsmarknadsforskningen och försöken att leverera kausala förklaringar 

utifrån statistiska samband. 
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Inledning  

De senaste decennierna har hög arbetslöshet bland unga varit ett ihållande problem i de flesta indu-

strialiserade länder (Martin, 2009:3). Den höga ungdomsarbetslösheten har drastiskt förändrat förut-

sättningarna för ungdomars arbetsmarknadsinträde i såväl Sverige som andra jämförbara länder. Det 

tar allt längre tid innan unga vuxna finner varaktiga arbetstillfällen, utbildningsperioderna har för-

längts och en större grupp unga ingår varken i arbetskraften eller studerar. Därmed riskerar en 

växande grupp unga att fastna i ett långvarigt utanförskap på både arbetsmarknaden och bostads-

marknaden (Olofsson et al, 2009:13; Bell & Blanchflower, 2011:1). 

  

De senaste åren har den höga ungdomsarbetslösheten varit föremål för en omfattande debatt i Sver-

ige. För en utomstående betraktare tycks debattörerna närmast vara uppdelade i två läger – antingen 

framhåller man utbildningens betydelse eller så betonar man institutionella hinder på arbetsmark-

naden som skulle hindra marginaliserade grupper som ungdomar och invandrare från att etablera sig 

på arbetsmarknaden. Ofta framställs grannlandet Danmark som ett föregångsland i kampen mot 

ungdomsarbetslösheten, som genom sin flexicuritymodell kombinerar ett svagt anställningsskydd 

med generös arbetslöshetsersättning och omfattande satsningar på en aktiv arbetsmarknadspolitik. 

Modellen har varit föremål för otaliga studier och normativa inlägg i den ekonomiska debatten och 

används som exempel från branschorganisationer och politiska partier som vill luckra upp det sven-

ska anställningsskyddet (Ekonomifakta, 2006; Kvist, 2009:23).  

  

Samtidigt kan det finnas anledning att problematisera bilden av ungdomsarbetslösheten, liksom eff-

ekterna av ett försvagat anställningsskydd. Det är möjligt att arbetslöshetsriskerna inte är jämnt för-

delade över hela gruppen unga vuxna, utan att det i första hand är individer med särskilda 

egenskaper som möts av höga trösklar vid inträdet till arbetsmarknaden. Den grupp ungdomar som 

bär de största arbetslöshetsriskerna behöver heller inte vara samma individer som skulle stärka sin 

position på arbetsmarknaden om ett starkt anställningsskydd luckrades upp. Slutligen är frågan om 

det överhuvudtaget är möjligt att dra kausala slutsatser av statistiska jämförelser mellan olika länder 

– det vill säga att faktiskt kunna identifiera den enskilda institution på arbetsmarknaden som 

genererar den låga ungdomsarbetslösheten som eftersträvas (Skedinger, 2008:32 b).  

Syfte och avgränsning 

Denna uppsats studerar hur utformningen av det flexibla anställningsskyddet och den generösa 

arbetslöshetsersättningen i den danska flexicuritymodellen skiljer sig från de institutionella mot-

svarigheterna i de övriga skandinaviska länderna, samt vilka effekter skillnaderna i utformningen av 
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dessa kan tänkas ha på ungdomsarbetslöshetens nivåer och sammansättning i respektive land. Ung-

domsarbetslösheten och politiska åtgärder för att underlätta för marginaliserade grupper är samtidigt 

föremål för en omfattande debatt i inte minst Sverige, varför uppsatsens frågeställning i högsta grad 

är samhällsvetenskapligt relevant.  

  

I denna uppsats studeras inte skillnader i utformning av utbildningsväsendet eller individens utbild-

ningsval, trots att den ekonomiska forskningen visat att dessa faktorer har stor påverkan på de aggr-

egerade arbetslöshetsnivåerna bland ungdomar och individens arbetsmarknadsutfall (Åslund et al, 

2006:18). Denna avgränsning har gjorts med hänsyn till de restriktioner som tidsbegränsningen och 

tillgängligt datamaterial utgör. Genom att välja ett fåtal länder är det även lättare att i större ut-

sträckning ta hänsyn till kontext och göra djupare jämförelser mellan de arbetsmarknadsinstitutioner 

som kan anses vara av betydelse för nivåer och sammansättning av ungdomsarbetslösheten i ett lan-

d. Bortsett från utformningen av anställningsskydd och arbetslöshetsersättning uppvisar även de 

skandinaviska länderna stora institutionella likheter, vilket kan underlätta jämförelsen mellan län-

derna (Skedinger, 2008 b:2; Kvist, 2009:5).  

 

Uppsatsens teoridel inleds med ett bakgrundsstycke om de faktorer som enligt ekonomisk teori har 

störst betydelse för individens beslut att träda in i arbetskraften, samt arbetsgivarens benägenhet att 

anställa densamme. Vidare följer en redogörelse för likheter och skillnader i utformningen av de 

skandinaviska ländernas arbetsmarknadspolitik och anställningsskydd, samt vilka konsekvenser 

dessa skillnader borde ha för ländernas arbetslöshetsnivåer enligt ekonomiska teorier. Ett antal 

tabeller med deskriptiv statistik redovisar sedermera skillnader i arbetslöshetsnivåer mellan olika ål-

dersgrupper i respektive land, samtidigt som ett antal hypoteser om möjliga skillnader ifråga om 

individuella riskfaktorer prövas med hjälp av logistisk regressionsanalys. Dessa resultat samma-

nfattas och analyseras i uppsatsens avslutande stycken som även innehåller en diskussion om svår-

igheterna förknippade med komparativ forskning och försök att leverera kausala förklaringar utifrån 

statistiska samband.  

Teori och tidigare forskning 

Ungdomars arbetskraftsinträde  

Enligt nationalekonomisk teori bygger individens beslut att träda in i arbetskraften på en jämförelse 

mellan värdet av de två alternativen att delta i arbetskraften eller att helt enkelt fortsätta stå utanför 

den. Båda alternativen är förknippade med kostnader och potentiella intäkter för individen, som 

måste väga de två alternativen mot varandra och välja det som bedöms som det bästa utifrån indivi-
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dens egna preferenser. Det kan handla om att exempelvis försöka kalkylera den framtida nyttan av 

att skjuta upp arbetskraftsinträdet till förmån för fortsatt utbildning, eller vilka lön- och utvecklings-

möjligheter det finns vid ett arbetskraftsinträde. Dessutom är de alternativa försörjningsmöjligheter 

individen har om denne väljer att stå utanför arbetsmarknaden, samt hur attraktiva dessa är för 

individen, en viktig aspekt i sammanhanget. I detta avseende antas exempelvis nivån på arbetslös-

hetsersättningen ha betydelse (Björklund et al, 2006:51; Åslund et al, 2006:17).  

  

Ungdomar fattar dessa investeringsbeslut under stor osäkerhet, då bristen på arbetslivserfarenhet 

gör att det är svårt för individen att känna till sin egen kapacitet och preferenser kring olika typer av 

arbetsplatser och yrken. Ungdomar tenderar därför ofta att inleda sin arbetsmarknadsbana med att 

pröva olika typer av anställningar, vilket ofta är förknippat med mellankommande arbetslöshetsperi-

oder (Ålund et al, 2006:24). Sök- och matchningsprocesser tar dessutom tid, särskilt för den som 

inte har erfarenhet av att söka anställning eller har ett begränsat socialt nätverk som kan bidra med 

information om arbetsmarknaden (Åslund et al, 2006:17; Martin, 2009:5). Rörligheten mellan olika 

anställningar och perioder av arbetslöshet tenderar dock att avta med tiden och de genomsnittliga 

arbetslöshetsperioderna för ungdomar är även betydligt kortare än för resten av befolkningen 

(Ålund et al, 2006:24, Björklund et al, 2006:333 f.). 

  

De flesta unga har inte heller hunnit skaffa sig betydande ekonomiska åtaganden och med stöd från 

familj kan en period av arbetslöshet upplevas som mindre kostsam än för äldre arbetssökande 

(Martin, 2009:5). Enligt Schmelzer (2011:252) kan högutbildade individer till och med gynnas av 

en period av arbetslöshet i början av sin arbetsmarknadsbana. Genom att arbetslösheten möjliggör 

ett aktivt sökande kan individen förbättra sina möjligheter att finna en anställning som matchar 

dennes kvalifikationer, vilket kan ha gynnsamma effekter på individens framtida inkomst. Högut-

bildade skulle därmed förlora på mindre generösa arbetslöshetsersättningssystem, genom att 

inkomstbortfallet tvingar dem att acceptera yrken med låga kvalifikationskrav och därmed att sänka 

sökintensiteten. För lågutbildade riskerar däremot en längre arbetslöshetsperiod att tolkas som en 

indikator på låg produktivitet av potentiella arbetsgivare.  

Arbetsgivarens anställningsbeslut  

Individens arbetskraftsinträde är dock inte enbart beroende av dennes egen vilja att arbeta, eftersom 

det även måste finnas en arbetsgivare som är villig att anställa densamme. Enligt nationalekonomisk 

teori kommer arbetsgivaren att vara villig att göra detta så länge som kostnaderna som är för-

knippade med anställningen är lägre än de förväntade intäkterna. Kostnaderna utgörs av 

lönekostnader, upplärningskostnader samt kostnader som arbetsgivaren kan komma att bli tvungen 
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att bära i framtiden. Till dessa räknas exempelvis kostnader för sjukfrånvaro eller uppsägning av 

den anställde. Även arbetsgivarens beslut fattas således under stor osäkerhet (Ålund et al, 2006:26).  

  

Enligt Olofsson et al (2009:27) visar den samlade forskningen om ungdomsarbetslöshet att utbild-

ningen har en avgörande betydelse för ungdomars arbetsmarknadsutfall. En av förklaringarna till 

detta bygger på signaleringsteori (Björklund et al, 2006:145) som gör gällande att det är kostsamt 

för arbetsgivare att införskaffa information om en enskild arbetssökandes produktivitet, samtidigt 

som högproduktiva individer tenderar att ha större möjligheter att fullgöra en utbildning. Därmed 

kan det vara rationellt för arbetsgivaren att använda utbildning som en signal på den arbetssökandes 

produktivitet, varför arbetsgivare kan tänkas ställa krav på fullgjord gymnasieutbildning vid en ny-

anställning. Unga med ofullständig gymnasieutbildning kommer utifrån detta resonemang att 

hamna sist i kön när en arbetsgivare ska rekrytera (Hammer & Stavik, 2000:41).  

  

Det är även troligt att ungdomar med lägre utbildning i större utsträckning anställs i sektorer där 

personalomsättningen är större på grund av att en högre andel av arbetskraften har tidsbegränsade 

anställningar, sämre arbetsvillkor och mindre utbildning under arbetstid än i andra sektorer av 

arbetsmarknaden (Hammer & Stavik, 2000:24). Den högre arbetslösheten i denna grupp skulle så-

ledes bero på att arbetsmarknaden är segmenterad och att ungdomar i högre utsträckning arbetar i 

perifera segment där arbetslöshetsriskerna är större. Skillnader i sektorstillhörighet har även förts 

fram för att förklara den förhöjda risken för arbetslöshet hos unga män som noterats i flera studier 

av ungdomsarbetslösheten i de nordiska länderna. Unga män arbetar oftare än kvinnor i den privata 

sektorn som genom att vara konkurrensutsatt även är känsligare för förändringar i konjunkturen, 

vilket antas påverka arbetslöshetsriskerna för de anställda (Hammer & Stavik, 2000:24 ff; Olofsson 

et al, 2009).  

 

Institutionell omgivning 

I komparativ forskning om industrialiserade länders välfärds- och arbetsmarknadssystem är det inte 

ovanligt att länder grupperas i ett antal modeller för att sedan kunna jämföras med hjälp av kvan-

titativa eller kvalitativa metoder. Sverige, Norge och Danmark brukar i sådana sammanhang anses 

uppvisa så pass stora ekonomiska och politiska likheter, varför det ofta talas om en nordisk eller 

skandinavisk modell. Under mellankrigstiden ingicks breda klasskompromisser i samtliga skandina-

viska länder, efter andra världskriget inleddes även offensiva utbyggnader av de offentliga sektor-

erna och fortfarande utmärker de sig i internationella jämförelser tillsammans med övriga nordiska 

länder ifråga om kvinnors arbetskraftsdeltagande (Karlsson & Lindberg, 2008:63 f; Kvist, 2009:5). 
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Även vad gäller kollektivavtalssystem och arbetsmarknadsrelationer finns stora likheter. Anslut-

ningsgraden till både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna ligger på höga nivåer i inter-

nationella jämförelser, kollektivavtalen har en hög täckningsgrad och en särställning gentemot den 

arbetsrättsliga lagstiftningen, och den statliga inblandningen på arbetsmarknadsområdet är relativt 

begränsad. Trots de stora institutionella likheterna mellan länderna, finns även betydande skillnader. 

Ekonomiska kriser slagit olika hårt mot deras ekonomier, välfärdssystemen är i olika hög grad 

finansierade av skatter respektive egenavgifter och ländernas arbetslöshetsnivåer har under perioder 

legat på tämligen skilda nivåer. Dessutom har länderna valt olika vägar vad gäller utformandet av 

anställningsskyddet och arbetsmarknadspolitiken, som utifrån nationalekonomisk teori även bör ha 

stor betydelse för arbetslöshetens nivå och sammansättning (Karlsson & Lindberg, 2008:63 f; Kvist, 

2009:5).  

 

Arbetslösheten i de skandinaviska länderna över tid  

Arbetslösheten bland unga tenderar att vara högre än för resten av befolkningen i de flesta 

industrialiserade länder, även om kvoten mellan dessa två grupper varierar mellan länder (Martin, 

2009:5). Anledningarna till att ungdomar drabbas hårdare av arbetslöshet än vuxna är flera. 

Ungdomar är särskilt utsatta i lågkonjunkturer då de i de allra flesta fall är den del av arbetskraften 

som har kortast arbetslivserfarenhet, minst företagsspecifikt humankapital och i högre utsträckning 

än den övriga befolkningen tenderar att ha olika typer av tidsbegränsade anställningar och därför 

löper störst risk att bli arbetslösa när företagen minskar sin bemanning. Även om företagen skulle 

välja att möta en lågkonjunktur med anställningsstopp, snarare än en minskning av personalstyrkan, 

så skulle arbetslösheten bland unga att öka, då inflödet av unga till arbetskraften skulle fortsätta när 

dessa söker att påbörja övergången från studier till arbete (Martin, 2009:5). 

  

Som nämnt tidigare har arbetslösheten i de skandinaviska länderna periodvis legat på liknande 

nivåer, såväl bland unga som hos resten av befolkningen. De skandinaviska länderna genomgick en 

period av stark ekonomisk tillväxt under 1960-talet. Både Norge, Danmark och Sverige uppvisade 

mycket låga arbetslöshetsnivåer i början av 1970-talet, vilket även var fallet i de flesta andra 

västeuropeiska länder (Furåker et al, 1990:145). Även sysselsättningen ökade i de skandinaviska 

länderna från tidigt 1970-tal till mitten av 1980-talet.  Den främsta anledningen till syssel-

sättningsökningen var kvinnors ökade arbetskraftsdeltagande, och i slutet av 1980-talet var nivåerna 

för nordiska kvinnors deltagande i arbetskraften högre än i alla övriga OECD-länder (Furåker et al, 

1990:146). 

  

I mitten av 1970-talet började dock tillväxttakten i de industrialiserade ekonomierna att mattas av, 
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vilket ledde till stigande arbetslöshetsnivåer i de flesta industrialiserade länder. Bland de skan-

dinaviska länderna drabbades Danmark hårdast av den ekonomiska nedgången och uppvisade ne-

gativ tillväxt vid flera tillfällen under mitten av decenniet. Även om de svenska och norska ekono-

mierna påverkades negativt av en ny lågkonjunktur under tidigt 1980-tal stannade arbetslösheten på 

låga nivåer i dessa två länder.  (Martin, 2009:4 f, Furåker et al 1990:145). Medan arbetslösheten i 

Danmark låg på över tio procent i början av 1980-talet, steg aldrig arbetslösheten över 3,5 procent i 

Norge och Sverige under den undersökta perioden, (Furåker et al, 1990:147; Björklund et al, 

2006:322). 

  

Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet slog i sin tur betydligt hårdare mot Sverige än de 

övriga skandinaviska länderna. Medan ungdomsarbetslösheten i Danmark föll kraftigt efter att ha 

legat på höga nivåer under 1970- och 1980-talet, började den svenska ungdomsarbetslösheten fram-

förallt stiga under 1990-talets första år. Trots att det har skett en viss återhämtning av den svenska 

ekonomin under andra halvan av 1990-talet, har arbetslöshetsnivåerna inte sjunkit tillbaka till 

samma låga nivåer som innan krisen. Medan ungdomsarbetslösheten i Norge och Danmark låg långt 

under EU-genomsnittet under hela 2000-talet, har den svenska ungdomsarbetslösheten ökat kraftigt 

under samma period. Från att ha legat kring 9,5 procent år 2000, hade den till exempel ökat till nära 

18,5 procent fyra år senare (Gudmundsson, 2001:59; Aho & Berglund, 2009:23; Olofsson et al, 

2009:19). 

 

Utformningen av anställningsskyddet  

Enligt ekonomisk teori kan olika regleringar påverka arbetsmarknadens förmåga att återhämta sig 

efter lågkonjunkturer och ekonomiska kriser. Det jämförelsevis svaga anställningsskyddet i Dan-

mark brukar som bekant anges som ett viktigt skäl till de låga arbetslöshetsnivåerna bland danska 

ungdomar. Enligt OECD:s rangordning av graden av anställningsflexibilitet som bland annat bas-

eras på kriterier såsom uppsägningsperiodernas längd, avgångsvederlagens storlek och lagstiftning-

en kring tidsbegränsade anställningar, rankades Danmark på plats åtta av 26 länder. Sverige ranka-

des i sin tur på plats 18, tätt följt av Norge på plats 19 (Lovén & Svalund, 2010:229; Kvist, 2009:17 

f).  

  

Den främsta anledningen till Danmarks höga rankning bland OECD-länderna är att landet till skill-

nad från övriga länder i Europa i stort sett saknar lagstiftning kring uppsägningar av arbetskraft. 

Utformningen av det danska regelverket ingår i en större arbetsmarknadsmodell som brukar be-

nämnas som flexicuritymodellen (Kvist, 2009:23). De viktigaste beståndsdelarna i modellen utgörs 

av flexibla regelverk kring anställning och uppsägning, social trygghet vid arbetslöshet genom en 



7 

 

generös arbetslöshetsersättning och en omfattande aktiv arbetsmarknadspolitik. Det flexibla regel-

verket innebär dock inte att arbetsmarknaden är helt oreglerad – snarare har man valt att endast 

reglera lagstiftningsvägen på ett fåtal områden och i synnerhet inom tjänstemannasektorn. På övriga 

delar av arbetsmarknaden regleras frågor som arbetstid, avlöning och varsel om permittering istället 

i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter (Kvist, 2009:18, Lovén & Svalund, 2010:239).  

 

Sverige och Norge har valt en delvis annan väg. Den svenska Lagen om anställningsskydd (LAS) 

innehåller en rad föreskrifter som gäller vid uppsägning vid arbetskraftsbrist eller personliga skäl 

som kan härledas från den enskilda arbetstagaren. Lagstiftningen gör bland annat gällande att upp-

sägningen ska vara sakligt grundad och att arbetsgivaren ska iaktta vissa uppsägningstider. De-

ssutom innebär den svenska lagstiftningen att senioritetsprinciper ska tillämpas vid uppsägningar på 

grund av arbetskraftsbrist, genom att dessa ska följa en särskild turordning som innebär att den sist 

anställde även är den som friställs först om företaget ska minska sin personalstyrka. Även den 

arbetsrättsliga lagstiftningen i Norge anger att uppsägning av arbetskraft ska vara sakligt grundad, 

liksom en rad regler som arbetsgivaren har att iaktta vid uppsägningar. En motsvarighet till de 

svenska turordningsreglerna finns inte i den norska lagstiftningen, men trots detta är senioritet ett av 

de kriterier som ska tillämpas om företagen minskar sin personalstyrka vid exempelvis en omorg-

anisation eller arbetskraftsbrist. Uppsägningar som frångår senioritetsprinciper kan vidare i vissa 

fall även upphävas av norsk domstol (Lovén & Svalund, 2010:232; Björklund et al, 2006:318 f). 

  

Enligt nationalekonomisk teori innebär den typ av regleringar av arbetsmarknaden som LAS utgör 

att företagens kostnader för uppsägning av arbetskraft ökar, varför dessa kommer att iaktta större 

försiktighet vid nyanställningar. Regleringarna antas dock snarare påverka arbetslöshetens samman-

sättning och arbetslöshetsperiodernas längd och lämna den totala arbetslösheten i landet opåverkad 

(Nickell, 1997:66). Detta då regleringarna antas leda till lägre konjunkturella variationer i syssel-

sättning genom att inflödet från sysselsättning till arbetslöshet vid en lågkonjunktur reduceras, 

samtidigt som utflödet från arbetslöshet till sysselsättning under högkonjunktur också blir lägre. 

Därmed antas regleringarna minska korttidsarbetslösheten, men öka långtidsarbetslösheten. Vidare 

antas regleringarna även missgynna ungdomar och invandrare, då företagens ökade försiktighet vid 

nyanställningar särskilt kan drabba nyinträdande på arbetsmarknaden vilkas produktivitet kan vara 

svårare och mer kostsamma att bedöma för företagen (Björklund et al, 2006:334, Nickell, 1997:66; 

Skedinger, 2008 a:31). Utifrån dessa antaganden bör således Danmark uppvisa en lägre ungdoms-

arbetslöshet och lägre andel långtidsarbetslösa än de övriga skandinaviska länderna i nedanstående 

analyser, samtidigt som arbetslöshetsriskerna för marginaliserade gruppen som lågutbildade ung-

domar och utomeuropeiska invandrare även bör vara lägre i Danmark.  
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Kollektivavtalets särställning  

Men även om den ekonomiska teorin är tydlig med vilka utfall man borde kunna förvänta sig av ett 

starkt anställningsskydd, så är de empiriska resultaten om anställningsskyddets effekter mycket 

blandade (Skedinger, 2008 b:31). En förklaring till detta är att komparativ forskning ofta är för-

knippad med metodproblem, genom att mått för länders anställningsskydd är svåra att konstruera 

och kan innehålla felaktigheter (Skedinger, 2008 b:2). Ett exempel på kritik som riktats mot nat-

ionalekonomiskt inriktad arbetsmarknadsforskning är att denna vanligen utgår från att arbetsrättslig 

lagstiftning får fullt genomslag på hela arbetsmarknaden. OECD:s rangordning av olika länder som 

nämndes tidigare bygger till exempel huvudsakligen på den arbetsrättsliga utformningen såsom den 

är formulerad i lagstiftning, och tar inte hänsyn till att många småföretagare är undantagna från 

delar av lagstiftningen om anställningsskydd (Berglund & Kongshoj Madsen, 2010:43; Skedinger, 

2008 a:23). 

 

Detta antagande blir särskilt problematiskt när det rör sig om de nordiska länderna, där kollektiv-

avtalen har en särställning gentemot den arbetsrättsliga lagstiftningen. För även om det i både 

Norge och Sverige finns en arbetsrättslig lagstiftning kring anställningsskydd, semesterledighet och 

medbestämmande, så är bestämmelserna i dessa semi-dispositiva. Det betyder att huvuddelen av 

lagstiftningen kan ersättas eller kompletteras i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter för att 

därmed bättre anpassas till förhållandena i branschen eller det lokala företaget. I Sverige får dess-

utom företag med mindre än tio anställda undanta två personer från turordningen utan att behöva 

göra en överenskommelse om detta med det kollektivavtalsbärande fackförbundet (Karlsson & 

Lindberg, 2008:18, Björklund et al, 2006:318 f). Även den danska arbetsmarknaden regleras i 

huvudsak av kollektivavtal. Detta innebär att graden av anställningsskydd variera stort mellan bran-

scher och olika grupper av anställda även i Danmark, då uppsägningstider och giltiga skäl för upp-

sägning kan variera mellan olika kollektivavtal. I byggnadssektorn kan en arbetstagare exempelvis 

sägas upp med en dags varsel, medan andra yrkesgrupper inom arbetarkollektivet kan ha ett anställ-

ningsskydd i nivå med tjänstemannagrupperna som generellt sett har ett betydligt starkare anställ-

ningsskydd än andra yrkesgrupper i Danmark (Kvist, 2009:18, Lovén & Svalund, 2010:239)  

  

Arbetsmarknadspolitik 

Arbetsmarknadspolitik är benämningen för olika typer av ekonomisk-politiska insatser som är rikt-

ade mot personer som är eller löper risk att bli arbetslösa. Med aktiv arbetsmarknadspolitik avses 

åtgärder som syftar till att underlätta för individer att lämna arbetslöshet till förmån för arbete eller 

utbildning. I samtliga skandinaviska länder ska exempelvis arbetsförmedlingar underlätta match-
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ningen mellan arbetssökande och de vakanser som finns på företagen samt förmedla information 

om arbetsmarknaden och effektiva verktyg för att söka anställning. Vidare ingår olika typer av 

arbetsmarknadsutbildningar eller anställningar subventionerade med någon form av rekryterings-

stöd i den aktiva arbetsmarknadspolitiken (Björklund et al, 2006:354; Furåker et al, 1990:150). 

Arbetslöshetsersättningen, även kallad a-kassan, ingår istället i den passiva arbetsmarknadspolitiken 

och syftar till att försäkra arbetstagaren mot risken att bli arbetslös och utgöra ett skydd mot de 

inkomstförluster som arbetslösheten i annat fall skulle orsaka (Björklund et al, 2006:358). 

  

Sverige har sedan 1950-talet uppmärksammats i den internationella debatten för sin omfattande 

aktiva arbetsmarknadspolitik, men från och med 1990-talets början har anslagen till de aktiva åt-

gärderna minskat under såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar. Under 2000-talet har 

istället Danmark omnämnts som föregångsland i den internationella debatten som 2009 lade 1,35 

procent av BNP på aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder, medan Sverige stannade vid 0,99 pro-

cent. Detta kan jämföras med 1985, då Sverige lade 2,09 procent av BNP på den aktiva arbets-

marknadspolitiken och dessutom vid en betydligt lägre arbetslöshetsnivå än idag (Lindvall, 

2009:38). 

  

Utformningen av arbetslöshetsersättningen  

I Danmark och Sverige tillämpas det så kallade Ghent-systemet vilket innebär att medlemskapet i 

arbetslöshetskassan är frivilligt och att dessa är knutna till facken men delvis offentligt finansierade. 

I Norge är arbetslöshetskassan istället en statlig kassa och obligatorisk för alla arbetstagare. Det 

finns dock lite som talar för att administrationen av arbetslöshetskassan har någon direktverkande 

betydelse för arbetslöshetsnivåerna i ett land, utan anses framförallt ha betydelse för anslutnings-

graden till arbetstagarorganisationerna. Enligt ekonomisk teori påverkar dock anslutningsgraden hur 

starkt lönetrycket blir i ett land, vilket i sin tur anses ha betydelse för jämviktsarbetslösheten. Den 

diskussionen ligger dock utanför den här uppsatsens syfte och frågeställning (Karlsson & Linberg, 

2008:57, TCO; 2009). 

  

Däremot finns det skillnader i både ersättningsnivåer och ersättningsperiodernas längd som skulle 

kunna ha betydelse för skillnaderna i ungdomsarbetslöshetens nivå och sammansättning i de skan-

dinaviska länderna. I den ekonomiska litteraturen antas den passiva arbetsmarknadspolitiken näm-

ligen ge upphov till ett antal incitamentsproblem (Björklund et al, 2006:358). För det första antas en 

generös arbetslöshetsersättning minska kostnaderna förknippade med arbetslöshet genom att 

fungera som ett inkomstskydd, vilket skulle resultera i att arbetstagarna genom deras organisationer 

skulle eftersträva en högre reallön vid varje given sysselsättningsnivå. Lönetrycket skulle således 
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öka, vilket allt annat lika antas leda till ökad arbetslöshet. För det andra tillåter den generösa arbets-

löshetsersättningen den arbetslöse att vara mer kräsen beträffande erbjudanden om anställning, 

vilket skulle kunna försvåra möjligheterna att effektivt tillsätta vakanser. Vidare antas inte enbart 

nivån på arbetslöshetsersättningen vara av betydelse, utan även längden på den period under vilken 

den betalas ut. Möjlighet att erhålla arbetslöshetsersättning under lång tid antas därmed bidra till att 

öka långtidsarbetslösheten (Björklund et al, 2006:290, Nickell, 1997:67 f). 

  

Flera skillnader i utformningen av arbetslöshetsersättning mellan de skandinaviska länderna kan 

identifieras. Ersättningen i den danska arbetslöshetskassan uppgår exempelvis till 90 procent av den 

tidigare inkomsten, medan den i Sverige ligger på 80 procent av den tidigare inkomsten under de 

första tvåhundra dagarna, och därefter sjunker den till 70 procent (IAF, 2007:7; TCO, 2009). Men 

det räcker inte att enbart studera nivåerna då olika ersättningssystem ska jämföras. Eftersom det 

även finns tak i samtliga länders arbetslöshetsersättning som begränsar det maximala dagsbelopp 

som kan utbetalas kan direkta jämförelser bli missvisande (Hammer, 2000:125). I både Norge och 

Danmark ligger den genomsnittliga nettoersättningsnivån istället på drygt 60 procent av mot-

tagarens tidigare inkomst.  I Sverige var nettoersättningsnivån för en medelinkomsttagare 67 pro-

cent år 2002, men sjönk till 50 procent år 2008 efter förändringar i ersättningsnivåer och tak i 

arbetslöshetskassan året innan. De genomsnittliga ersättningsnivåerna är numera lägst i Sverige 

bland de skandinaviska länderna (IAF, 2007:7; TCO, 2009). 

  

Även ersättningsperiodernas längd varierar mellan länderna. Ersättningstiden i Norge hänger 

samman med den ersättningssökandes tidigare arbetsinkomst under föregående kalenderår, där en 

person med en arbetsinkomst på minst NOK 140 512 har rätt till 104 veckors ersättning. I Sverige 

uppgår i sin tur ersättningsperioden till 300 dagar, som dock kan förlängas med ytterligare 300 da-

gar med en ersättningsnivå på 65 procent om arbetstagaren uppfyller ett nytt arbetsvillkor. Varje er-

sättningsperiod inleds med fyra karensdagar för vilka ersättning inte utgår (TCO, 2009). Danmark 

har i jämförelse med de två övriga länderna det mest generösa arbetslöshetsersättningssystemet i det 

här avseendet – det saknas överhuvudtaget karensdagar i det danska systemet. Vidare är Danmark 

även det land där arbetslöshetsersättningen betalas ut under längst tid. Arbetslösa upp till 54 års ål-

der får arbetslöshetsersättning som längst utbetalad under 4 år, medan äldre arbetstagare kan få sin 

ersättning förlängd (Kvist, 2009:23, TCO:2009). Detta skulle således kunna påverka sysselsättning-

en bland unga i Danmark negativt, liksom öka andelen långtidsarbetslösa.  

 

Ungdomar och arbetslöshetsersättningen 

Utifrån ekonomisk teori bör således arbetslöshetsersättningens nivåer och ersättningsperiodernas 
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längd ha betydelse för arbetslöshetsnivåerna i ett land. Frågan är dock vilken betydelse ut-

formningen av arbetslöshetsersättningssystemet egentligen har för att förklara nivån på arbets-

lösheten bland just gruppen ungdomar och unga vuxna. I samtliga tre länder måste nämligen 

mottagaren kunna kvalificera sig till arbetslöshetsersättning, antingen genom medlemskap i en 

arbetslöshetskassa och ett visst antal veckors förvärvsarbete, eller genom en tidigare inkomst. Det 

gäller med andra ord även i Norge där medlemskap i arbetslöshetskassa är obligatoriskt. Detta leder 

i sin tur till att ungdomar utan tidigare arbetslivserfarenhet har svårt att överhuvudtaget kvalificera 

sig till arbetslöshetsersättningen. I Danmark gäller dessutom särskilda regler för unga arbetstagare. 

Ungdomar under 25 år har enbart rätt till en begränsad arbetslöshetsersättning, genom att denna 

enbart kan utgå under 6 månader inom varje 18-månadersperiod som den arbetslöse har varit 

medlem i arbetslöshetskassan (IAF, 2007:6). Även ungdomar som träder in i arbetskraften efter 

avslutade studier har begränsade möjligheter att uppbära arbetslöshetsersättning. I Danmark kan 

endast personer som genomgått en yrkesutbildning kvalificera sig till arbetslöshetskassa, medan 

studerandevillkoret i Sverige numera är borttaget. Det innebär att nyutexaminerade högskole-

studerande inte längre har rätt till en begränsad tid med grundersättning, utan är hänvisade till den 

alternativa arbetslöshetskassan med betydligt lägre ersättningsnivåer liksom andra oförsäkrade 

arbetstagare (TCO, 2009; Hammer, 1999:125).  

  

Hammer (1999:132) sammanfattar sin studie över utformningen av arbetslöshetsersättningssyste-

men i de nordiska länderna med att nackdelarna med höga ersättningsnivåer har överdrivits i 

arbetslöshetsforskningen, särskilt vad gäller deras effekt på ungdomar och unga vuxna. Denne pekar 

exempelvis på att även unga i länder med mycket låga nivåer i arbetslöshetsersättningen, såsom 

Island, uppvisar en minskad sannolikhet att lämna arbetslöshet för en anställning och att det är 

troligt att resultaten istället är en konsekvens av selektionseffekter. Dessutom kan incita-

mentsproblemen som antas vara förknippade med den passiva arbetsmarknadspolitiken reduceras 

om de individer som uppbär arbetslöshetsersättning är ålagda att samtidigt aktivt söka arbete, vilket 

även är fallet i samtliga undersökta länder (Björklund et al, 2006:359; TCO, 2009). Även en aktiv 

arbetsmarknadspolitik kan uppväga de negativa effekterna av en generös arbetslöshetsersättning, 

vilket borde innebära att Danmark uppvisar en låg andel långtidsarbetslösa trots den tämligen långa 

period under vilken individer kan uppbära arbetslöshetsersättning (Nickell, 1998:810).  

 

Hypoteser  

Utifrån ovanstående teori och tidigare forskning har ett antal hypoteser formulerats, som sedermera 

ska prövas med hjälp av logistisk regressionsanalys. Hypoteserna bygger på antagandet att utform-
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ningen av arbetslöshetsersättningen har en begränsad inverkan på ungdomsarbetslöshetens nivå i de 

skandinaviska länderna. Arbetslöshetsersättningen utbetalas dock under betydligt längre tid i 

Danmark än i de övriga skandinaviska länderna, vilket skulle kunna öka andelen långtidsarbetslösa 

på den danska arbetsmarknaden. I denna uppsats antas dock den effekten motverkas av de av de 

omfattande resurserna som läggs på aktiv arbetsmarknadspolitik i Danmark samt kraven som ställs 

på mottagaren av arbetslöshetsersättning att samtidigt aktivt söka anställningar. 

 

Samtidigt antas att utformningen av anställningsskydd har desto större betydelse ungdomsarbetslös-

hetens nivå och sammansättning i de skandinaviska länderna. Utifrån ekonomisk teori antas den typ 

av regleringar av arbetsmarknaden som lagstiftning om anställningsskydd utgör minska 

korttidsarbetslösheten, men öka långtidsarbetslösheten. Vidare antas regleringarna även missgynna 

ungdomar och invandrare, då företagens ökade försiktighet vid nyanställningar särskilt kan drabba 

nyinträdande på arbetsmarknaden vilkas produktivitet kan vara svårare och mer kostsamma att 

bedöma för företagen (Björklund et al, 2006:334, Nickell, 1997:66). Arbetslöshetsnivåerna i Norge 

var vid tidpunkten för surveyundersökningen som denna uppsats bygger de lägsta bland samtliga 

OECD-länder, vilken även borde innebära att ungdomsarbetslösheten ligger på en tämligen låg 

nivå. Då regleringarna antas missgynna marginaliserade grupper på arbetsmarknaden bör vi dock 

ändå kunna förvänta oss att både Sverige och Norge som trots branschvisa skillnader ändå kan 

sägas ha ett starkare anställningsskydd än Danmark, även har högre andel långtidsarbetslösa, samt 

högre arbetslöshetsrisk för utomeuropeiska invandrare respektive lågutbildade ungdomar.  

 

Utifrån ekonomisk teori bör vi även kunna förvänta oss att de deskriptiva tabellerna visar på lägre 

ungdomsarbetslöshet i förhållande till den totala arbetslösheten, liksom lägre andel långtids-

arbetslösa, i Danmark än i Norge och Sverige. Vidare bör vi kunna förvänta oss att utfallen av de 

logistiska regressionsanalyserna visar: 

 

1. Lägre sannolikhet för arbetslöshet för utomeuropeiska invandrare, konstanthållet för exem-

pelvis utbildning, i Danmark än i Norge och Sverige.  

2. Lägre sannolikhet för arbetslöshet för lågutbildade ungdomar, konstanthållet för exempelvis 

ursprung, i Danmark än i Norge och Sverige.  

 

Metod  
I nedanstående avsnitt följer en redogörelse för datamaterial och urval som ligger till grund för 

denna uppsats, liksom de beroende och oberoende variabler som används för att pröva ovanstående 
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hypoteser. Avsnitt avslutas med en kort genomgång av logistisk regressionsanalys och tolkningarna 

av regressionskoefficienterna vid användning av denna, för att underlätta läsarens förståelse för 

uppsatsens resultat.  

Data och urval 

Uppsatsens kvantitativa del är baserad på European Union Labour Force Survey (EU LFS) för för-

sta kvartalet 2007. EU LFS är en återkommande surveyundersökning som genomförs i den Eu-

ropeiska Unionens 27 medlemsländer, tre kandidatländer samt tre av medlemsländerna i European 

Free Trade Association (EFTA) dit bland annat Norge tillhör. Surveyundersökningen har utförts 

sedan 1983 och innehåller riksrepresentativt kvartalsdata om arbetskraftsdeltagandet för individer 

över 15 år, liksom uppgifter om den del av befolkningen i medlemsländerna som av olika skäl står 

utanför arbetskraften. Respondenterna utgörs enbart av individer som är medlemmar i privathushåll, 

varför individer som genomgår allmän värnplikt eller är folkbokförda i institutioner är undantagna. 

Urval och insamling av data utförs av de nationella statistiska instituten i medlemsländerna som 

sedan vidarebefordrar resultatet till Eurostat efter att ha kodat detsamma enligt ett gemensamt kod-

ningsschema (Eurostat, 2007). Datamaterialet från EU LFS anonymiserades under åren 1983 till 

2006, vilket framförallt berör tre av variablerna som används i denna studie: 

 

1. Respondenternas ålder redovisas i åldersgrupper om fem år: 15 – 19, 20 – 24 och så vidare. 

2. Respondenternas födelseland redovisas genom de tre aggregerade kategorierna född i landet 

ifråga/ej född i landet ifråga men i ett annat EU-land/född i ett land utanför EU. 

3. Arbetslöshetsperiodens längd redovisas genom de tre aggregerade kategorierna mindre eller 

lika med sex månader/mer än sex månader men mindre än ett åt/ett år eller längre.  

  

Datamaterialet i denna studie utgörs således av sekundärdata från ett representativt urval av de ska-

ndinaviska ländernas vuxna befolkning mellan 15 och 74 år, som samlats in under första kvartalet 

2007. Data från årets första tre månader används istället för årsdata då arbetslösheten bland 

ungdomar och unga uppvisar stora säsongsvariationer eftersom fler unga tenderar att träda in i 

arbetskraften under semestermånader och vid terminsuppehåll (SCB, 2009).  

 

I de logistiska regressionsmodellerna studeras dock enbart de 13 475 individer i urvalet som är 

mellan 20 och 29 år. Trots att en yngre åldersgrupp vanligen avses när ungdomsarbetslösheten 

diskuteras eller redovisas i den officiella statistiken, har dock individen som är mellan 15 och 19 år 

gamla exkluderats ur nedanstående modeller (SCB, 2009). En stor andel av dessa kan förväntas 

genomgå gymnasial utbildning och därför enbart söka anställning i syfte att dryga ut studiebidraget. 
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Vidare är det vanligare att yngre åldersgrupper fortfarande bor hemma hos sina föräldrar och 

därmed får omfattande stöd i sin försörjning, varför de ekonomiska incitamenten i exempelvis 

arbetslöshetsersättningen blir mindre giltiga för denna grupp. Då studien syftar till att studera den 

institutionella omgivningens betydelse, vilket exempelvis inkluderar utformningen av arbetslöshets-

ersättningen, bedöms studier av en äldre åldersgrupp som mer lämplig (Hammer, 1999:132). 

Variabler  

Nedan följer en definitioner av de tre variabler som kommer att fungera som beroende variabler i de 

kommande logistiska regressionsanalyserna. Fördelningen bland respondenterna återfinns i sin tur i 

uppsatsens appendix.  

Beroende variabler 

Arbetslösa definieras i denna uppsats i enlighet med rekommendationer från FN-organet 

International Labour Organization (ILO), vilka även antagits av Eurostat. Dessa ligger även till 

grund för definitionen av arbetslöshet i de svenska Arbetskraftsundersökningarna (Eurostat, 2007; 

Stanfors, 2007:76; Konjunkturinstitutet, 2010:88 f; Eldner, 2009). 

  

Enligt ILO:s rekommendationer räknas en individ som arbetslös om denne:  

 

1. Inte är sysselsatt, det vill säga inte i arbete eller tillfälligt frånvarande från arbete på grund 

av exempelvis kortare sjukfrånvaro eller föräldraledighet. 

2. Kan påbörja ett arbete inom 14 dagar 

3. Aktivt har sökt arbete under de senaste fyra veckorna (inklusive mätveckan) eller inväntar 

att börja nytt arbete inom tre månader efter mätveckan 

  

När man i den ekonomisk-politiska debatten eller arbetsmarknadslitteraturen refererar till arbetslös-

hetsnivåerna i ett land, så är det det relativa arbetslöshetstalet (Stanfors, 2007:76) som avses. Det 

relativa arbetslöshetstalet anger hur stor andel av arbetskraften som definieras som arbetslösa. 

Arbetskraften omfattar alla individer i befolkningen mellan 15 och 74 år gamla som antingen är 

sysselsatta eller arbetslösa. Som sysselsatt räknas de individer som utfört minst en timmes arbete 

under mätveckan, eller som är tillfälligt frånvarande från sin anställning på grund av till exempel 

kortvarig sjukfrånvaro, semester eller föräldraledighet. För att räkna ut det relativa arbetslöshetstalet 

i gruppen 20 – 29 åringar i Sverige, divideras således antalet arbetslösa i denna åldersgrupp med 

antalet individer i åldersgruppen som ingår i arbetskraften
1
.  

                                                 
1. Mellan 1986 och 2007 gällde en mer restriktiv arbetslöshetsdefinition i Sverige, men efter beslut från den nytillträdda borgerliga 
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Den beroende variabeln i tabell 4 är en binär variabel som antar värdet 1 om individen är arbetslös 

och 0 om denne är sysselsatt, i enlighet med definitionen av det relativa arbetslöshetstalet som 

redogjordes för ovan. I analysen ingår 9974 individer som kategoriseras som sysselsatta, liksom 932 

individer som vid tidpunken kategoriserades som arbetslösa. Bortfallet för denna variabel utgörs de 

2531 individer som enligt ILO:s definition var att anse som inaktiva samt 38 individer som vid 

tidpunkten ingick genomgick värnplikt eller annan typ av samhällstjänst. Enligt ILO:s 

rekommendationer räknas dessa två grupper som utanför arbetskraften, och i enlighet med defini-

tionen av det relativa arbetslöshetstalet exkluderas därför dessa grupper ur analysen. Fördelningen 

bland respondenterna, det vill säga samtliga individer mellan 20 och 29 år uppdelat efter land och 

kön, återfinns i uppsatsens appendix. 

 

Långtidsarbetslös 

Kodningen av denna variabel bygger på Statistiska Centralbyråns definition av långtidsarbetslöshet, 

det vill säga andelen av de arbetslösa som har varit utan arbete under sex månader eller längre 

(SCB, 2011). Som nämnt tidigare tenderar ungdomar att inleda sin arbetsmarknadsbana med en hög 

rörlighet mellan olika yrken, vilken ofta är förknippat med kortare mellankommande arbetslöshets-

perioder (Ålund et al, 2006:24). Genom att göra separata analyser av individer som varit arbetslösa 

en längre sammanhållen period, är det således möjligt att studera om effekterna av de oberoende 

variablerna på sannolikheten att vara arbetslös är annorlunda för denna grupp.  

 

Den beroende variabeln som mäter sannolikheten för långtidsarbetslöshet är en binär variabel som 

antar värdet 1 om individen under mätveckan varit arbetslös i sex månader eller längre, och 0 om 

denne är sysselsatt.  I analysen ingår 9974 individer som kategoriseras som sysselsatta, liksom 196 

individer som vid tidpunkten kunde kategoriseras som långtidsarbetslösa. Bortfallet utgörs av de 

2531 individer som enligt ILO:s definition kategoriseras som inaktiva, 38 individer som vid 

tidpunkten ingick genomgick värnplikt eller annan typ av samhällstjänst samt 736 individer som 

visserligen är arbetslösa, men har varit detta mindre än 6 månader (Eurostat, 2007). Fördelningen 

bland respondenterna, det vill säga samtliga individer mellan 20 och 29 år uppdelat efter land och 

kön, återfinns i uppsatsens appendix. 

                                                                                                                                                                  
regeringen skedde en anpassning av den svenska arbetslöshetsdefinitionen till rekommendationerna från ILO. Detta innebar att den 

redovisade gruppen i de svenska Arbetskraftsundersökningarna vidgades till 15 – 74 år istället för 16 – 64 som tidigare. Dessutom 

ingår numera heltidsstuderande som aktivt söker anställning i den officiella arbetslöshetsstatistiken, istället för att som tidigare 

definieras som utanför arbetskraften. Beslutet innebar att den uppmätta arbetslösheten blir högre än tidigare, då även 

heltidsstuderande som enbart söker extraanställning räknas som arbetslösa. Den är dock numera direkt jämförbar med arbetslösheten 

i övriga OECD-länder, då samtliga följer ILO:s rekommendationer (Konjunkturinstitutet, 2010:89 f).  
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Oberoende variabler  

Nedan följer de oberoende variabler som används i de logistiska regressionsmodellerna. Fördel-

ningen bland respondenterna, det vill säga samtliga individer mellan 20 och 29 år uppdelat efter 

land och kön, återfinns i uppsatsens appendix. 

 

Ålder  

Tidigare kunde det konstateras att ungdomars höga rörlighet mellan olika anställningar tenderar att 

avta med tiden. Det är således troligt att sannolikheten att vara arbetslös kommer att vara lägre för 

en individ som tillhör kategorin 25 till 29 åringar, än för en individ som tillhör kategorin 20 till 24 

åringar, konstanthållet för samtliga övriga oberoende variabler i modellen. I syfte att kontrollera för 

ålder inkluderas således en binär variabel i modellen, som antar värdet 0 om individen är mellan 20 

och 24 år gammal samt 1 om individen är mellan 25 och 29 år gammal.  

 

Kön 

Som nämnt tidigare har en förhöjd risk för arbetslöshet hos unga män som noterats i flera studier av 

ungdomsarbetslösheten i de nordiska länderna. Det har även bedömts som troligt att effekten av 

exempelvis utbildning och etnicitet kan skilja sig åt mellan kvinnor och män, det vill säga att det 

föreligger en interaktionseffekt mellan två eller flera av de oberoende variablerna. För att testa för 

detta har datamaterialet delats upp, så att män och kvinnor studeras separat i nedanstående tabeller 

och regressionsmodeller för att underlätta läsarens möjlighet att tolka och förstå uppsatsens resultat.  

 

Födelseland  

Som nämnt tidigare antas den typ av regleringar som den svenska lagstiftningen om anställnings-

skydd utgör missgynna ungdomar och invandrare, då företagens ökade försiktighet vid ny-

anställningar särskilt kan drabba nyinträdande på arbetsmarknaden. För att pröva detta i den logi-

stiska regressionsanalysen, har variabler för individens födelseland inkluderats. Det har dock inte 

varit möjligt att kontrollera för föräldrarnas etnicitet utifrån tillgängligt datamaterial, varför 

arbetslöshetsriskerna för unga med invandrade föräldrar inte har kunnat undersökas. 

 

På grund av anonymiseringen av EU LFS 2007 redovisas respondenternas födelseland genom de tre 

aggregerade kategorierna född i landet ifråga/ej född i landet ifråga men i ett annat EU-land/född i 

ett land utanför EU. Dessa kategorier har kodats om till de binära dummyvariablerna ”Född i övriga 

EU” och ”Född utanför EU”, medan dummyvariabeln ”Född i landet” har fungerat som 

referenskategori. Dummyvariabeln ”Född i övriga EU” antar därmed värdet 1 om denne är född i ett 

annat EU-land och 0 om denne är född i landet eller ett land utanför EU. Dummyvariabeln ”Född 
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utanför EU” antar i sin tur värdet 1 om individen är född utanför EU och 0 om individen är född 

inom landet ifråga eller inom ett annat EU-land, medan ”Född i landet” antar värdet 0 om individen 

är född utanför EU eller inom ett annat EU-land och 1 om denne är född i landet ifråga. 

 

Som nämnt ovan utförs EU LFS i samtliga EU-länder, liksom i tre av medlemsländerna i European 

Free Trade Association (EFTA) dit bland annat Norge tillhör. Norge kategoriseras därför som 

tillhörande EU i denna surveyundersökning (Eurostat, 2007). Det finns dock anledning att anta att 

det föreligger stor variation vad gäller arbetslöshetsrisker mellan invandrare från olika delar av 

Europa beroende på om dessa exempelvis har invandrat från övriga Norden eller från ett land med 

ett språk som skiljer sig betydligt mer från mottagarlandets, vilket troligtvis kommer påverka 

skattningarna av regressionskoefficienterna i nedanstående logistiska regressionsanalyser..  

 

Utbildningsnivå 

Som nämnt i teoriavsnittet ovan, så visar den samlade forskningen om ungdomsarbetslöshet att 

utbildningen har en avgörande betydelse för ungdomars arbetsmarknadsutfall, samtidigt som 

ekonomisk teori gör gällande att marginaliserade grupper som exempelvis lågutbildade ungdomar 

missgynnas av ett starkt anställningsskydd. För att pröva detta har således två binära 

dummyvariabler som mäter individens högsta avslutade utbildning inkluderats i modellerna. Den 

första dummyvariabeln är ”Grundskola”, som antar värdet 1 om individen har grundskoleutbildning 

som högsta avslutade utbildningsnivå och 0 om individen har en avslutad högskoleutbildning. Den 

andra variabeln ”Påbyggnad/gymnasial” antar således värdet 1 om individen har gymnasial- eller 

eftergymnasial utbildning utan högskolestatus som högsta avslutade utbildning och 0 om denne har 

en avslutad högskoleutbildning. Högskoleutbildning som högsta avslutade utbildningsnivå utgör 

således referenskategori.  

 

Utbildningsvariabeln i EU LFS 2007 bygger på den så kallade ISCED-skalan (International 

Standard Classification of Education) vilken är den internationella standarden för utbildningsklassi-

ficering (Eurydice, 2011:2). I samtliga skandinaviska länderna har den nationella klassificeringen 

översatts till denna standard, för jämförelser mellan länder lättare ska kunna göras. ISCED omfattar 

en skala från förskolenivå (ISCED 0) till forskarutbildning (ISCED 6). Den svenska grundskolan, 

det vill säga låg-, mellan- och högstadiet omfattar ISCED 1 och 2, medan den gymnasiala 

utbildningen istället omfattar ISCED 3. Den eftergymnasiala utbildningen som inte är på 

högskolenivå, det vill exempelvis folkhögskoleutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar och 

den kommunala vuxenutbildningen, omfattar ISCED 4. Eftergymnasial utbildning på högskolenivå 

omfattas i sin tur av ISCED 5 (SCB, 2005:187; Olofsson & Wadensjö, 2007:24).  
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Även om det föreligger stora likheter mellan de skandinaviska länderna ifråga om utformningen av 

utbildningssystemet, så kan det finnas avvikelser mellan länderna vad gäller kraven för att uppnå en 

viss utbildningsnivå och uppgifter om de olika utbildningarnas nivå och inriktning. I Danmark ingår 

exempelvis motsvarigheten till den svenska kommunala vuxenutbildningen i högre uträckning i den 

ordinarie gymnasiala utbildningen, medan yrkesutbildningar som i Sverige räknas till ISCED 3 i 

vissa fall kategoriseras som ISCED 4 i Danmark. På grund av svårigheten att göra tydliga distin-

ktioner mellan utbildningar som kategoriserar som ISCED 3 respektive ISCED 4 i Sverige och Dan-

mark, har således dessa två kategorier slagits samman till ”Gymnasial/påbyggnadsutbildning” i den-

na uppsats (Örestat, 2006:2; Olofsson & Wadensjö, 2007:24; Eurydice, 2011:2).  

 

I denna uppsats används således de binära dummyvariablerna ”Grundskola” (ISCED 1 och 2), som 

antar värdet 1 om individen har grundskola som högsta avslutade utbildning och 0 om individen har 

en avslutad högskoleutbildning. ”Gymnasial/påbyggnadsutbildning” (ISCED 3 och 4) har kodats på 

motsvarande sätt, medan avslutad högskoleutbildning (ISCED 5 och 6) har fått utgöra referens-

kategori.   

 

Regional arbetslöshet  

Regional arbetslöshet har inkluderats som kontrollvariabel som ett försök att korrigera för de stora 

skillnaderna i uppmätta arbetslöshetsnivåer i de skandinaviska länderna vid tidpunkten för data-

insamlingen, för att lättare kunna studera skillnader i effekter av variabler såsom utbildningsnivå 

och födelseland. Detta då nivån på arbetslösheten och antalet vakanser i individens närhet kan antas 

ha betydelse för dennes sannolikhet att få en anställning. Ungdomar är särskilt utsatta på 

arbetsmarknaden under lågkonjunkturer med hög arbetslöshet, och borde således oftast gynnas av 

att den totala arbetslösheten sjunker. Skattningarna av de övriga regressionskoefficienterna 

påverkas även när denna variabel inkluderas i analysen, bland annat genom att effekten av att vara 

född utanför EU blir starkare. Variabeln har skapats genom att den oberoende variabeln ”Arbetslös” 

som beskrevs ovan har aggregerats, för att sedan brytas ned regionsvis. Variabeln kommer inte 

tolkas i nedanstående analyser.  

Logistisk regressionsanalys  

I denna uppsats används två binära variabler på ordinalskalenivå som beroende variabler, det vill 

säga variablerna arbetslöshet och långtidsarbetslöshet som redogjordes för ovan. För att undersöka 

hur ovanstående kontrollvariabler påverkar individens sannolikhet att nå respektive arbetsmark-

nadsutfall hade det trots detta varit möjligt att använda en linjär regressionsmodell, eller en linjär 

sannolikhetsmodell som den brukar benämnas när den har en binär beroende variabel. Den linjära 
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sannolikhetsmodellen hade kunnat användas om en dummyvariabel hade konstruerats, som antog 

värdet 1 om individen var arbetslös och 0 om denne var sysselsatt.  Resultatet hade sedermera 

kunnat tolkas som den ökningen eller minskningen i sannolikheten att vara arbetslös som en enhets 

förändring i de oberoende variablerna gav upphov till (Edling & Hedström, 2008:174; Pampel, 

2000:1 f). 

  

Den linjära sannolikhetsmodellen är dock förknippad med brister av både konceptuell och statistisk 

art, och kommer därför inte att användas i denna uppsats. Ett exempel bristerna i modellen är att 

även om ovanstående dummyvariabel som hade kunnat användas som beroende variabel enbart 

hade kunnat anta två värden, så hade inte denna begränsning varit giltig för övriga regressionskoeff-

icienter. Den linjära sannolikhetsmodellen tillåter såväl oändligt stora som oändligt små tal, sam-

tidigt som det logiska sannolikhetsintervallet sträcker sig mellan 0 och 1. Detta innebär att använ-

dning av en linjär sannolikhetsmodell hade kunnat resultera i prediktioner som exempelvis under-

stiger 0, trots att en sannolikhet per definition inte kan vara negativ (Edling & Hedström, 2008:174 

f; Pampel, 2000:3). 

Tolkning av koefficienterna  

Regressionskoefficienterna i logistisk regressionsanalys uttrycker förändringarna i det logarit-

merade oddset för att en händelse ska inträffa, som följer av en enhets förändring i de oberoende 

variablerna. Denna typ av regressionsanalys liknar den linjära i den bemärkelse att tecknen på re-

gressionskoefficienterna indikerar om den oberoende variabeln är positivt eller negativt relaterad till 

den beroende variabeln, men i övrigt kan det vara betydligt svårare att intuitivt förstå vad en viss 

förändring av det logaritmerade oddset egentligen innebär (Hedström & Edling, 2003:180; Pampel, 

2000:19). I denna uppsats redovisas därför istället hur en enhets förändring i de oberoende vari-

ablerna påverkar oddskvoten, då det är betydligt enklare att föreställa sig förändringar i termer av 

odds. Oddskvoten är exponenten eller antilogaritmen av oddset, och har under arbetet med denna 

uppsats räknats fram med hjälp av statistikprogrammet SPSS (Pampel, 2000:21).  

 

När regressionsmodellen innehåller kontinuerliga variabler tolkas regressionskoefficienten som sagt 

den förändring i oddset för att en händelse ska inträffa som följer av en enhets förändring i de ober-

oende variablerna. Denna effekt är således inte additiv och linjär som i linjär regressionsanalys, utan 

multiplikativ. I denna uppsats används dock i första hand dummyvariabler, som tolkas i förhållande 

till referenskategorin på ett liknande sätt. Om den exponerade koefficienten för dummyvariabeln 

som anger grundskolenivå som högsta avslutade utbildning i någon av regressionsmodellerna nedan 

exempelvis visar sig vara 1,5, så ska detta tolkas som att en enhets förändring i variabeln gör att 
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oddset för arbetslöshet ökar 1,5 gånger i jämförelse med oddset för arbetslöshet för referens-

kategorin högskoleutbildade (Pampel, 2000:22).  

Regressionsdiagnostik och modellens anpassning  

Nedanstående regressionanalyser har diagnostiserats genom att de har testats för multikollinearitet. 

Detta har undersökts genom en korrelationsmatris, för att studera hur högt korrelerade de oberoende 

variablerna är med varandra. Då inget värde har överstigit de rekommenderade värden som anges 

av Hedström & Edling (2003:145) har regressionsmodellerna använts i sin helhet, dock med vets-

kapen om att det kan föreligga fel i modellen som ligger utom de metodkunskaper som kursen 

kräver.  

 

I nedanstående logistiska regressionstabeller redovisas även ett mått som beskriver hur väl modell-

erna beskriver datamaterialet ifråga, Pseudo-R2-värdet som är en motsvarighet till R2-värdet i den 

linjära regressionsanalysen. Denna ska dock inte tolkas som andel förklarad varians, utan anger den 

procentuella reduktionen i log-likelihoodvärdet som de oberoende variablerna sammantaget leder 

fram till. Även om måttet intuitivt kan vara svårt att tolka, kan det dock ge en fingervisning om hur 

väl de oberoende variablerna beskriver de samband som kan iakttagas i datamaterialet (Hedström & 

Edling, 2003:199).  

 

Resultat 
Under följande avsnitt redovisas de centrala resultaten för denna uppsats. I avsnittets första del 

redovisas deskriptiv statistik där befolkningen bryts upp i olika åldersgrupper för att arbetslösheten 

och långtidsarbetslösheten i olika delar av befolkningen ska kunna jämföras. Med andra ord 

studeras alla individer mellan 15 och 74 år som ingår i arbetskraften i det här avsnittet. I den andra 

delen av resultatavsnittet undersökt enbart de individer som är mellan 20 och 29 år, av de skäl som 

redogjordes för i uppsatsens metodavsnitt. Detta för att pröva uppsatsens två hypoteser som gör 

gällande att arbetslöshetsriskerna för utomeuropeiska invandrare respektive lågutbildade ungdomar 

bör vara lägre i Danmark än i Sverige och Norge. Detta görs genom att arbetslöshetsriskerna för 

olika grupper av ungdomar i respektive land analyseras med hjälp av logistisk regressionsanalys. 

Om uppsatsens hypoteser stämmer bör det således exempelvis vara mindre skillnader mellan hög- 

och lågutbildades arbetslöshetsrisker i Danmark än i Sverige och Norge.   

Deskriptiv statistik 

Nedan följer deskriptiv statistik över andelen arbetslösa av hela arbetskraften i respektive skandin-
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aviskt land, samt andelen av de arbetslösa som varit utan anställning i mer än sex månader. För att 

underlätta jämförelser mellan olika grupper av befolkningen, är resultaten vidare uppdelade efter 

ålder och kön. 

Andel arbetslösa av arbetskraften  

I den första tabellen redovisas det relativa arbetslöshetstalet för fyra åldersgrupper samt för hela 

arbetskraften, i förhållande till kön. I den yngsta åldergruppen avviker Sverige med betydligt högre 

arbetslöshetstal, än övriga skandinaviska länder. Arbetslösheten bland ungdomar mellan 15 och 19 

år är drygt tre gånger så hög i Sverige än i Danmark, som även är det land uppvisar de lägsta arbets-

löshetsnivåerna för denna grupp. De största skillnaderna mellan könen finner vi i Danmark, där 

arbetslösheten bland unga män ligger på 8,5 procent jämfört med 5,1 procent bland kvinnor. I 

Sverige är arbetslösheten något högre för kvinnor, och i Norge något högre för män.  

 

Sverige uppvisar även ett jämförelsevis högt arbetslöshetstal för individer mellan 20 och 24 år, 

medan Danmark som väntat uppvisar det lägsta arbetslöshetstalet. Arbetslösheten i Norge är således 

högre än i Danmark även för denna åldersgrupp, trots att den totala arbetslösheten i Norge vid tid-

punkten för surveyundersökningen var bland de lägsta av samtliga OECD-länder. Det norska 

arbetslöshetstalet dras upp av att högre arbetslösheten för unga män ligger något högre än för unga 

kvinnor. Samma förhållande mellan könen finner vi i Sverige, trots att skillnaden där är betydligt 

mindre. I Danmark är förhållandet istället det omvända, genom att arbetslösheten nu är högre bland 

unga kvinnor än unga män.  

 

I nästa åldergrupp, med individer mellan 25 och 29 år, har arbetslöshetstalet minskat i samtliga tre 

länder, dock allra mest i Norge och Sverige.  Jämfört med den yngsta åldersgruppen med 60 procent 

för Norge och närmast halverats för Sverige, medan det har minskat något mindre för Danmark. För 

Danmark och Norge gäller samma förhållande mellan könen som för den förra åldersgruppen, det 

vill säga högre arbetslöshet bland män i Norge respektive bland kvinnor i Danmark. I Sverige har 

dock relationen mellan könen vänt, och arbetslösheten är nu högre bland de unga kvinnorna.  

 

Den norska arbetslösheten är således lägre än i både Danmark och Sverige när enbart individer över 

25 år studeras. I den äldsta åldersgruppen utmärker sig även Danmark genom att ha betydligt högre 

arbetslöshetstal för denna grupp än de två andra skandinaviska länderna. Arbetslösheten tycks 

således falla kraftigt med stigande ålder i Norge och Sverige, medan den är jämnare fördelad mellan 

åldersgrupperna i Danmark. Detta skulle kunna vara en konsekvens att anställningsskyddet i Norge 

och Sverige i högre utsträckning gynnar redan etablerade på arbetsmarknaden, som omfattas av 
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turordningsregler respektive senioritetsprinciper och därför löper mindre risk att bli uppsagda då 

företag står inför att minska sin personalstyrka.   

Ålder Sverige Norge Danmark

15 - 19 år

Kvinnor 30,7 12,2 5,1

Män 29,9 12,5 8,5

Totalt 30,4 12,3 8,2

20 - 24 år

Kvinnor 14,2 6,0 7,4

Män 14,6 7,0 5,6

Totalt 14,4 6,5 6,4

25 - 29 år

Kvinnor 8,2 2,2 6,4

Män 7,3 3,0 4,7

Totalt 7,7 2,6 5,6

30 - 74 år

Kvinnor 3,7 1,4 5,1

Män 4,1 1,5 4,3

Totalt 3,9 1,5 4,7

15 - 74 år

Kvinnor 5,7 2,3 5,4

Män 6,0 2,5 4,7

Totalt 5,9 2,5 5,0

Tabell 1. Andel arbetslösa av arbetskraften i respektive åldersgrupp (procenttal) år 2007.  

Andel långtidsarbetslösa  

Andelen långtidsarbetslösa av hela gruppen arbetslösa är genomgående högre i de två äldsta 

åldersgrupperna, med gruppen 25 – 29 åringar i Danmark som ett undantag med en andel om 16,4 

procent i jämförelse med 25,0 och 29,4 för Sverige respektive Norge. I de två yngsta ålders-

grupperna har Sverige lägst andel långtidsarbetslösa, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att det 

relativa arbetslöshetstalet för samma åldersgrupper samtidigt är betydligt högre i Sverige än i de 

andra skandinaviska länderna. Vidare ligger långtidsarbetslösheten bland kvinnor i den yngsta 

åldersgruppen något högre för kvinnor än män i Sverige och Danmark, medan skillnaden mellan 

könen i samma ålderskategori är anmärkningsvärt stor för Norge. I gruppen 20 – 24 år är det 

framförallt den höga långtidsarbetslösheten bland danska kvinnor som drar upp landets snitt, medan 

den största skillnaden mellan könen för Sverige istället återfinns i åldersgruppen 25 – 29 år.  

I den äldsta åldersgruppen finns den lägsta andelen långtidsarbetslösa i Norge som ligger strax 

under de svenska nivåerna, medan Danmark utmärker sig med betydligt högre långtidsarbetslöshet 

än de övriga undersökta länderna. Den höga andelen i denna grupp driver även upp snittet för hela 

arbetskraften, och resulterar i att Danmark är det land som har högst andel långtidsarbetslösa. Detta 

resultat går även emot förväntade resultaten för studien, det vill säga att andelen långtidsarbetslösa 
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skulle vara lägre i Danmark än de övriga skandinaviska länderna. 

 

Utgår man från att ett svagt anställningsskydd gynnar nyinträdande på arbetsmarknaden, men läm-

nar den totala arbetslösheten oförändrad, innebär detta att det svaga anställningsskyddet framförallt 

resulterar i att arbetslöshetsriskerna blir mer jämnt fördelade över befolkningen. Detta bekräftades 

även i den föregående tabellen, som visade att ålderseffekten verkar vara betydligt svagare i 

Danmark än i Norge och Sverige. Om äldre arbetstagare samtidigt av någon anledning svårare än 

yngre att få en ny anställning efter en periods arbetslöshet, skulle detta i sin tur kunna innebära att 

andelen långtidsarbetslösa i den äldre delen av befolkningen blir högre än i länder där dessa grupper 

skyddas av senioritetsprinciper i anställningsskyddet. Detta diskuteras vidare under stycke 5, 

”Slutsatser och diskussion”.  

Ålder Sverige Norge Danmark

15 - 19 år

Kvinnor 12,6 25,0 14,8

Män 11,2 3,2 11,1

Totalt 12,0 14,9 12,7

20 - 24 år

Kvinnor 16,8 22,2 30,8

Män 20,6 17,2 7,8

Totalt 18,9 19,4 19,2

25 - 29 år

Kvinnor 19,7 38,5 11,1

Män 30,5 23,8 24,0

Totalt 25,0 29,4 16,4

30 - 74 år

Kvinnor 37,4 33,8 48,4

Män 40,0 41,8 43,5

Totalt 38,8 37,7 46,2

15 - 74 år

Kvinnor 26,8 30,0 41,6

Män 31,2 27,3 35,7

Totalt 29,1 28,6 32,0

Tabell 2. Andel av de arbetslösa som varit utan anställning sex månader eller längre (procenttal) år 2007. 

Logistiska regressionsmodeller 

Nedanstående tabeller syftar till att studera om det föreligger skillnader i sannolikheten att vara 

arbetslös respektive långtidsarbetslös mellan olika kategorier av ungdomar inom respektive land, 

för att senare kunna analysera huruvida Norges och Sveriges jämförelsevis starka anställningsskydd 

tycks missgynna ungdomar som troligen lättare hade fått en anställning på den danska arbets-

marknaden utifrån antagandena i uppsatsens teoriavsnitt. I detta avsnitt undersökts som nämnt 
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tidigare enbart de individer som är mellan 20 och 29 år. Vidare redovisas män och kvinnor separat 

samt uppdelat efter land. Regressionskoefficienten för regional arbetslöshet kommer som nämnt 

tidigare inte att tolkas, utan används enbart för att kontrollera för skillnader i regionala arbetslös-

hetsnivåer.  

 

Arbetslöshet  

I tabell 4 redovisas sambandet mellan utbildning och arbetslöshet för gruppen unga vuxna i åldern 

20 – 29 år, med kontrollvariabler som tar hänsyn till arbetslösheten i den region i vilken individen 

är bosatt, ålderkategori och födelseland. Måttet pseudo-R
2
 anger, som nämnt tidigare, den procen-

tuella reduktionen i log-likelihoodvärdet som de oberoende variablerna sammantaget leder fram till. 

I nedanstående tabeller redovisas dock inte log-likelihoodvärdet, varför jämförelser av pseudo-R
2
 

mellan länder respektive könen framförallt kommer att vara av intresse. Nedanstående tabell visar 

att pseudo-R
2
 av någon anledning är högst för Norge, samtidigt som de oberoende variablerna 

sammantaget leder fram till en större procentuell reduktion i log-likelihoodvärdet för kvinnor än 

män i Sverige respektive Norge. I Danmark är förhållandet mellan könen istället det omvända.  

 

Ålder  

Storleken på exponerad regressionskoefficients avvikelse från 1,0 indikerar hur mycket sanno-

likheten för arbetslöshet ökar respektive minskar med en enhets förändring i den oberoende 

variabeln, konstanthållet för alla övriga oberoende variabler. I samtliga länder minskar således 

sannolikheten för arbetslöshet med åldern, då oddskvoten för individer som tillhör kategorin 25 – 

29 år understiger värdet 1,0. Genom att multiplicera den exponentierade regressionskoefficienten 

minus ett med hundra ges även den procentuella ökningen eller minskningen av oddset (Pampel, 

2000:22 f).  

 

För kvinnor i Sverige innebär således detta att oddset för arbetslöshet minskar med 41,9 procent för 

den äldre åldergruppen jämfört med den yngre. Minskningarna i Norge och Danmark ligger i sin tur 

på 71,9 respektive 5,3 procent. För män minskar oddset för arbetslöshet något mer för män än 

kvinnor i Sverige vid stigande ålder, medan ålderseffekten är svagare bland männen än kvinnorna i 

Norge. Värt att notera är att sambandet mellan arbetslöshetsrisk och ålder inte är signifikant för var-

ken kvinnor eller män i Danmark, vilket ligger i linje med resultaten från de deskriptiva tabellerna 

som visade att arbetslöshetsriskerna är jämnare fördelad mellan åldersgrupperna i Danmark. 
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Sverige Norge Danmark 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

(n = 3982) (n = 4540) (n = 2771) (n = 3302) (n = 2755) (n = 3126)

Regional arbetslöshet 1,301E17** 3,470E15** 3,749E15** 2,153E15** 4,955E15** 1,98E15**

Ålder, 27 = 1 0,581** 0,489** 0,281** 0,412** 0,947 0,677

Födelseland

Född i övriga EU 2,310* 1,373 1,840 1,415 1,438 1,822

Född utanför EU 2,696** 1,774** 2,244** 2,019** 2,059** 2,081**

Född i landet (ref.) 

Högsta avslutade utbildning

Grundskola 2,879** 1,541* 2,296** 1,688* 2,405** 2,071*

Gymnasial/påbyggnad 1,227 0,831 1,090 0,974 1,125 1,204

Högskola (ref.)

Intercept 0,010** 0,019** 0,014** 0,016** 0,014** 0,013**

Pseudo-R2 0,072 0,048 0,097 0,079 0,058 0,064

**p =< 0.01 *p =< 0.05

Tabell 3.  Logistisk regression med arbetslösa samt sysselsatta unga vuxna mellan 20 och 29 år uppdelade efter kön och land (oddskvoter) år 2007.  

Födelseland 

Till att börja med kan man konstatera att oddset för arbetslöshet för individer födda utanför EU ökar 

i samtliga tre undersökta länder. Sverige är dock det enda land där sambandet mellan arbetslöshet 

och födelse i ett annat land inom övriga EU signifikant, dock enbart för kvinnor. Utifrån hypot-

eserna för uppsatsen förväntade vi oss att arbetslöshetsriskerna för individer som är födda utanför 

EU skulle vara högre i Sverige och Norge jämfört med Danmark. Sverige uppvisar dock intressanta 

skillnader mellan könen i det avseendet. Störst ökning av oddset för kvinnor födda utanför EU 

finner vi i Sverige, där oddset ökar med 169,6 procent och lägst i Danmark där ökningen ligger på 

105,9 procent. För männen är dock förhållandet mellan länderna det omvända. Lägst ökning av 

oddset för individer födda utanför EU, jämfört med individer som är födda i landet ifråga, finner vi i 

Sverige där oddset ökar med 77,4 procent. I Norge och Danmark ökar det istället med 101,9 

respektive 108,1 procent.  

 

Utbildning 

Samma förhållande mellan könen återfinns när utbildningens betydelse för arbetslöshetsrisken 

studeras. När oddset för arbetslöshet för kvinnliga individer som enbart har grundskola som högsta 

avslutande utbildningsnivå jämförs med individer med fullgjord högskoleutbildning, är ökningen 

återigen störst för Sverige med 187,9 procent. I Danmark är motsvarande ökning på 140,5 procent, 

medan den är lägst i Norge med 129,6 procent. För männen däremot gäller att ökningen är minst i 

Sverige med 54,1 procent, medan motsvarande ökning i Norge och Danmark ligger på 68,8 res-

pektive 107,1 procent.  
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För samtliga länder gäller vidare att skillnaden i arbetslöshetsrisk mellan grundskola som högsta 

avslutade utbildningsnivå och referenskategorin är statistiskt signifikant, medan gymnasial eller 

påbyggnadsutbildning inte är det. Detta var även förväntat utifrån den diskussion som fördes under 

stycket ”Variabler”. ISCED 3 och 4 innehåller som nämnt tidigare såväl teoretiska gymnasie-

program och folkhögskoleutbildningar inom estetiska ämnen som direkta yrkesutbildningar. Det är 

troligt att den sistnämnda typen av utbildning i högre utsträckning leder till anställning, även om det 

inte finns tillräckligt med individdata för att pröva om så är fallet i den här uppsatsen.  

Långtidsarbetslöshet  

I följande tabell studeras istället sambandet mellan bakgrundsvariablerna och sannolikheten att ha 

varit arbetslös i mer än sex månader. En tydlig skillnad mot föregående är att sambandet mellan 

ålder och sannolikheten att vara långtidsarbetslös inte längre signifikant för något av länderna. 

Pseudo-R
2 

har ökat för bägge könen i Danmark, medan det enbart ökar för männen i Sverige 

respektive Norge. För kvinnorna i dessa länder har pseudo-R
2
 istället minskat något. Ökningarna in-

dikerar att de oberoende variablerna som mäter högsta avslutade utbildning och födelseland innebär 

en större reduktion av log-likelihoodvärdet när de inkluderas i en modell där utfallsvariabeln är 

sannolikheten att vara långtidsarbetslös, än om utfallsvariabeln uttrycker sannolikheten att vara 

arbetslös. Pseudo-R
2
 är dock ett tämligen grovt mått, varför det är svårt att utifrån detta dra några 

slutsatser om hur väl de oberoende variablerna sammantaget beskriver det samband som kan iakttas 

i datamaterialet (Pampel, 2000:50). 

 

Födelseland 

Liksom i tabell 6 där arbetslöshetsrisken studerades, är Sverige det enda land där effekten av att 

vara född i ett annat EU-land är stark och statistiskt signifikant. Jämför man till exempel med 

kvinna som är född i Sverige, ökar oddset för långtidsarbetslöshet med 322,2 procent om hon 

istället är född i ett annat EU-land. Men vad gäller kvinnor födda utanför EU finner vi dock den 

lägsta ökningen om 306,2 procent i Sverige. I Norge och Danmark är motsvarande ökning istället 

510,7 respektive 476,4 procent. För män är ökningen av oddset för individer födda utanför EU lägre 

i Sverige än Norge och ligger på 85,4 respektive 127,7 procent. Ökningen i Danmark ligger strax 

över den svenska, men är inte signifikant med den valda signifikansnivån. Trots detta kan dock inte 

resultatet anses vara helt i enlighet med uppsatsens hypoteser, då effekten för kvinnor födda utanför 

EU är lägre i Sverige än övriga undersökta länder.   
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Sverige Norge Danmark 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

(n = 3661) (n = 4200) (n = 2560) (n = 3044) (n = 2520) (n = 2865)

Regional arbetslöshet 2302837,40 3,485E23** 14694,141 4,409E23** 19632,475 9,650E22**

Ålder, 27 = 1 0,783 0,860 0,372 0,703 0,437 0,940

Födelseland

Född i övriga EU 4,222** 3,304* 1,828 3,312 1,900 3,434

Född utanför EU 4,062** 1,854* 6,107** 2,277* 5,764** 1,907

Född i landet (ref.) 

Högsta avslutade utbildning

Grundskola 4,324** 4,433** 4,119* 3,061* 2,993* 2,001

Gymnasial/påbyggnad 1,923 1,282 2,096 0,819 1,665 0,598

Högskola (ref.)

Intercept 0,004* 0,001** 0,005** 0,001** 0,006** 0,001**

Pseudo-R2 0,066 0,070 0,095 0,096 0,079 0,074

**p =< 0.01 *p =< 0.05

Tabell 4.  Logistisk regression med långtidsarbetslösa samt sysselsatta unga vuxna mellan 20 och 29 år uppdelade efter kön och land (oddskvoter) år 2007. 

Utbildning  

När oddset för långtidsarbetslöshet för kvinnliga individer som enbart har grundskola som högsta 

avslutande utbildningsnivå jämförs med individer med fullgjord högskoleutbildning har dock Sver-

ige den största ökningen av oddset med 332,4 procent, vilket dock ligger i linje med de formulerade 

hypoteserna. Denna ökning ligger visserligen enbart strax över Norges 311,9 procentiga ökning, 

men är samtidigt betydligt högre än i Danmark där oddset ökar med 199,3 procent. Samma 

förhållande mellan länderna gäller för första gången även för männen. Liksom för kvinnor uppvisar 

Sverige den största ökningen av oddset för långtidsarbetslöshet när individer som enbart har grund-

skola som högsta avslutande utbildningsnivå jämförs med individer med fullgjord högskole-

utbildning. Oddset ökar dessutom något mer för män än för kvinnor i Sverige, det vill säga med 

343,3 procent i jämförelse med 332,4 procent för kvinnorna. Sambandet mellan utbildning och  

arbetslöshetssrisk är återigen enbart signifikant för grundskola som högsta utbildningsnivå.  

 

Slutsatser och diskussion 

Utifrån ekonomisk teori och tidigare forskning förväntade sig författaren att ungdomsarbetslösheten 

i Danmark, med sitt jämförelsevis svaga anställningsskydd, skulle ligga på lägre nivåer än i Norge 

och Sverige. Detta bekräftades även av resultaten i uppsatsen. Arbetslösheten bland de yngsta 

åldersgrupperna var 2007 betydligt lägre i Danmark än i de övriga skandinaviska länderna, trots att 
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exempelvis den totala arbetslösheten i Norge vid tidpunkten för surveyundersökningen var bland de 

lägsta av samtliga OECD-länder. Den norska ungdomsarbetslösheten sjunker dock för de äldre 

åldersgrupperna, för att vara lägre än i både Danmark och Sverige när enbart individer över 25 år 

studeras. Sverige har i sin tur lägre arbetslöshet än Danmark i den äldsta åldersgruppen.  

 

Författaren förväntade sig dock även att andelen långtidsarbetslösa skulle vara lägre i Danmark än 

de övriga skandinaviska länderna, då ett starkt anställningsskydd utifrån ekonomisk teori antas min-

ska korttidsarbetslösheten men öka långtidsarbetslösheten. Resultaten i uppsatsen pekar dock som 

sagt åt rakt motsatt håll. Andelen långtidslösa är istället högre i Danmark än i resten av de under-

sökta länderna, särskilt i den äldsta åldergruppen. En möjlig delförklaring till den höga andelen 

långtidsarbetslösa i Danmark som fördes fram i resultatavsnittet är att ett svagt anställningsskydd 

fördelar arbetslöshetsriskerna mer jämnt över befolkningen, samtidigt som äldre av någon anledning 

har svårare än yngre att få en anställning efter en periods arbetslöshet och därför löper större risk att 

fastna i långvarig arbetslöshet.  

 

Det är exempelvis möjligt att sannolikheten till återanställning minskar efter en viss ålder. Det finns 

flera möjliga mekanismer som kan ge upphov till detta potentiellt icke-linjära samband mellan ålder 

och sannolikhet till återanställning. Om en arbetstagare arbetat hos en och samma arbetsgivare 

under tämligen lång tid och i sitt arbete framförallt ackumulerat företagsspecifikt humankapital, kan 

man anta att dennes produktivitet sjunker hos andra arbetsgivare och därmed även arbetsgivares vi-

lja att anställa densamme. För företag med höga upplärningskostnader kan det samtidigt vara mer 

lönsamt att investera i en yngre arbetstagare än en person som enbart har ett par år kvar till pen-

sionering. Vidare kan ungdomar ha större möjligheter att flytta, skola om sig eller studera vidare än 

äldre arbetstagare. Det exempelvis antas vara vanligare med familj och därmed större försörjnings-

börda bland individer i de äldre åldersgrupperna, vilket både begränsar individens rörlighet och 

möjligheter att avstå arbetslöshetsersättning för att istället motta ett betydligt lägre studiemedel. 

Utifrån detta antagande skulle ett starkt anställningsskydd, som liksom det svenska bygger på att 

senioritetsprinciper tillämpas vid uppsägning, skydda äldre arbetstagare som vid uppsägning skulle 

ha betydligt svårare än yngre att finna en ny anställning.  

 

Enligt ekonomisk teori har även utformningen av den passiva arbetsmarknadspolitiken betydelse för 

arbetslöshetsnivåerna och andelen långtidsarbetslösa. Skillnaderna i nivåer i arbetslöshetsersätt-

ningen var dock inte särskilt stora år 2007, då nettoersättningsnivån i både Danmark och Norge låg 

runt 60 procent. I Sverige var nettoersättningsnivån för en medelinkomsttagare till och med 67 

procent vid tidpunkten, och sjönk inte till 50 procent förrän ett år senare. Om förklaringen ligger i 
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utformningen av arbetslöshetsersättningen, borde snarare den jämförelsevis långa perioden under 

vilken arbetslösa i Danmark kan uppbära arbetslöshetsersättning ha större betydelse än nivåerna på 

arbetslöshetsersättningen. Detta då möjlighet att erhålla arbetslöshetsersättning under lång tid antas 

bidra till att öka just långtidsarbetslösheten (Björklund et al, 2006:290, Nickell, 1997:67 f). En aktiv 

arbetsmarknadspolitik antas dock uppväga de negativa effekterna av en generös arbetslös-

hetsersättning, samtidigt som Danmark utmärker sig i internationella jämförelser över hur stor andel 

av BNP som går till den aktiva arbetsmarknadspolitiken (Lindvall, 2009:38). Sammantaget borde 

således effekten av utformningen av den danska arbetslöshetsersättningen inte vara så pass stark att 

den ensam genererar de resultat som presenteras i denna uppsats.  

Sammansättningsskillnader bland arbetslösa  

Då regleringarna av arbetsmarknaden utifrån ekonomisk teori antas missgynna marginaliserade gru-

pper på arbetsmarknaden, har även två hypoteser om skillnader i arbetslöshetsrisker för olika grupp-

er av unga formulerats. Enligt dessa förväntades lägre sannolikhet för arbetslöshet för utomeuro-

peiska invandrare respektive lågutbildade ungdomar i Danmark än i Norge och Sverige, det vill 

säga att arbetslöshetsriskerna skulle vara mer jämnt fördelade bland danska ungdomar. Om detta an-

tagande stämmer, bör skillnaderna mellan exempelvis individer med högskoleutbildning respektive 

grundskoleutbildning som högsta avslutade utbildningsnivå vara mindre i Danmark än Norge och 

Sverige. Uppsatsens resultat kan på denna punkt dock anses som motstridiga, framförallt på grund 

av stora skillnader mellan könen. För kvinnor finns de största skillnaderna i arbetslöshetsrisker 

mellan låg- och högutbildade i Sverige. Samma gäller skillnader mellan kvinnor födda i landet 

ifråga och de som är födda i ett annat EU-land eller utanför unionen. Danmark uppvisar dock inte 

de entydigt minsta skillnaderna mellan dessa grupper, då oddset ökar mer för vissa ålderskategorier 

i Danmark än vad som är fallet i Norge. För män är förhållandet mellan länderna ofta det omvända, 

särskilt vad gäller skillnader i arbetslöshetsrisk mellan manliga individer med olika födelseland. När 

risken för arbetslöshet bland män studeras separat, uppvisar Sverige lägre ökningar av oddsen för 

utomeuropeiska invandrare än både Norge och Danmark.   

 

Samtidigt är det viktigt att den här typen av resultat tolkas med försiktighet. Utbildningssystemets 

utformning och kraven för att uppnå en viss utbildningsnivå skiljer sig mellan de skandinaviska 

länderna, varför direkta jämförelser mellan individer med slutförd gymnasieutbildning från 

Danmark respektive Sverige kan vara missvisande (Örestad, 2006). I denna uppsats har det 

dessutom inte kontrollerats för skillnader i invandrargruppens sammansättning i respektive land. 

Sverige har exempelvis en högre andel flyktinginvandring än många andra länder, samtidigt som 

arbetslöshetsrisken för denna grupp tenderar att vara högre än för exempelvis arbetskraftsinvandrare 
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(Björklund et al, 2006:228). Vidare är en av de mest påtagliga könsskillnaderna i Sverige att 

födelseland utanför EU innebär en större ökning av oddset för att vara arbetslös för kvinnor än för 

män. En delförklaring till detta kan vara att många av dessa kvinnor kommer från länder där 

sysselsättningsgraden är mycket låg bland kvinnor och att de därför saknar den typ av arbets-

livserfarenhet som värdesätts på den svenska arbetsmarknaden.  

 

Slutligen ger denna uppsats ingen ökad kunskap om flödena mellan arbetslöshet och sysselsättning, 

det vill säga i vilken typ av sektorer unga arbetar och hur varaktiga dessa anställningar är. Det är 

således möjligt att en hög andel unga i Sverige och Norge av olika skäl arbetar på tidsbegränsade 

anställningar, vilket innebär att de inte påverkas av tillämpning av senioritetsprinciper i lagstift-

ningen vid uppsägning av arbetskraft. Snarare kan dessa anställda ha en förhöjd arbetslöshetsrisk på 

grund av att företag tenderar att avveckla tidsbegränsat anställda före tillsvidareanställda i exempel-

vis lågkonjunkturer (Martin, 2009:5). 

Svårigheter förknippade med komparativ forskning 

Några av de viktigaste lärdomarna som författaren har dragit under arbetet med denna uppsats 

handlar om svårigheterna med komparativ forskning och den överhängande risken att missta stati-

stiska samband med kausala förklaringar. I den komparativt inriktade forskningen är det som nämnt 

tidigare svårt att i tillräckligt hög grad kontrollera för andra politiska och ekonomiska förhållanden 

som också kan påverka de utfallen som undersöks. De mått och indexeringar som används för att 

jämföra länder kan vidare innehålla felaktigheter, vilket blev tydligt när utformningen av 

anställningsskyddet i de skandinaviska länderna redogjordes för ovan. Detta resulterar i att forskare 

allt för ofta gör förenklade antaganden om arbetsmarknadens institutioner och funktionssätt, vilket 

kan ge en missvisande bild av institutionernas utformning och betydelse för såväl nivån på 

arbetslösheten som dess sammansättning (Skedinger, 2008 b:2). Den här typen av misstag kan 

exempelvis begås om en artikelförfattare använder graden av generositet i arbetslöshetskassan för 

att förklara skillnader i arbetslöshetens nivåer i olika länder, utan att ta hänsyn till bestämmelser om 

tak för högsta utbetalade dagspenning i arbetslöshetsersättningen eller att de flesta ungdomar har 

svårt att överhuvudtaget kvalificera sig för mottagande av arbetslöshetsersättning. Dessutom berörs 

långt ifrån alla arbetstagare i de äldre åldrarna av arbetslöshetsersättningen i exempelvis Sverige 

och Danmark, eftersom medlemskapet är frivilligt och det således står fritt för arbetstagaren att 

ställa sig utanför arbetslöshetskassorna.  

 

Det är även viktigt att betona att det inte är möjligt att dra slutsatser om eventuell kausalitet enbart 

på grundval av att det föreligger ett samband mellan två variabler som är signifikant skiljt från noll, 
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som exempelvis det flexibla danska anställningsskyddet och låga arbetslöshetsnivåer bland unga. 

Detta gäller även om sambandet skulle kvarstå när relevanta kontrollvariabler inkluderas i analysen 

(Hedström, 2005:102 f). Den danska ungdomsarbetslösheten har uppvisat stora variationer över tid, 

samtidigt som den danska modellen har varit mer eller mindre intakt under större delen av 1900-

talet (Andersen & Svarer, 2007:389). Det svenska anställningsskyddet har vidare blivit mer 

tillåtande för tidsbegränsade anställningar, som är förknippade med kortare uppsägningstider och 

därmed lägre kostnader för uppsägning än tillsvidareanställningar, under 1990-talet (Skedinger, 

2008 a:25 f). Trots detta steg den svenska ungdomsarbetslösheten markant under samma period. 

Det är således uppenbart att utformningen av anställningsskyddet inte ensamt kan förklara skill-

naderna i arbetslöshetsnivåer bland ungdomar i de skandinaviska länderna.  

 

Men även om det är det flexibla anställningsskyddet som genererat den låga ungdomsarbetslösheten 

i Danmark, så är frågan om utfallet skulle bli det samma om de svenska lagstiftarna beslutade att ut-

forma anställningsskyddet i enlighet med den danska modellen. Det danska anställningsskyddet är 

en del av en större arbetsmarknadsmodell som har djupa historiska rötter i den nationella kontexten. 

I denna arbetsmarknadsmodell ingår även en generös arbetslöshetsersättning och en aktiv 

arbetsmarknadspolitik, det vill säga ytterligare två institutioner som kan antas ha betydelse för ung-

domars arbetsmarknadsutfall. Utformningen av utbildningsväsendet, välfärdsmodellen och inte 

minst den normativa diskursen i landet kan vidare ha betydande inverkan på arbetsmarknads-

modellens funktionsätt (Niemeyer, 2007:121 ff). Att komma till rätta med den höga svenska 

ungdomsarbetslösheten genom att helt enkelt ”göra som i Danmark” kan således vara lättare sagt än 

gjort.  

 

Referenser 

6.1 Tryckta publikationer 

Aho, S & Berglund, T. (2010). Labour Market Mobility in Nordic Welfare States. Chapter 1. 

TemaNord 2010:515 

 

Andersen, T M & Svarer, M. (2007). Flexicurity – Labour Market Performance in Denmark. CESifo 

Economic Studies, Vol. 53, 3/2007, 389–429 

 

Bell, D N F & Blanchflower, D G. (2011). Youth Unemployment in Europe and the United States. 

IZA Discussion Paper No. 5673 

 

Berglund, T & Kungshöj Madsen, P. (2010). Labour Market Mobility in Nordic Welfare States. 

Chapter 3. TemaNord 2010:515 

 



32 

 

Björklund, B & Edin, P-A & Holmlund, B & Wadensjö, E. (2006). Arbetsmarknaden. Stockholm: 

SNS Förlag. Tredje upplagan. 

 

Edling, C & Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder. Grundläggande analysmetoder för 

samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur. Första upplagan.  

 

Furaker, B & Johansson, L & Lind, J. (1990). Unemployment and Labour Market Policies in the 

Scandinavian Countries. Acta Sociologica 1990 33:141 – 163  

 

Gudmundsson, G. (2001). Review article: Youth unemployment in the Nordic countries in the 

1990s. Young 2001 9:59 – 62  

 

Hammer, T. (1999). The Influence of Different Compensation Levels of Unemployment Benefits 

on Job Chanses among Unemployed Youth: A Comparative Study of the Nordic Countries. Acta 

Sociologica 1999 42:123 – 134  

 

Hammer, T & Stavik, T. (2000) Unemployment in a Segmented Labour Market? A study of Youth 

Unemployment in Norway. Norwegian Social Research. NOVA Rapport 2000:4  

 

Hedström, P. (2005). Dissecting the Social. On the principles of Analytical Sociology. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 

Håkansson, K. (2001). Språngbräda eller segmentering? En longitudell studie av tidsbegränsat 

anställda. Forskningsrapport för IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. 

 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. (2007). Arbetslöshetsersättningen inom EU: 

Danmark. Fakta PM, 2007:3 

 

Kvist, J. (2009). De nordiske modellene etter 2000 – udviklingen i Danmark. Fafo-notat 2009:10 

Lindvall, J . (2011). Vad hände med den aktiva arbetsmarknadspolitiken? Ekonomisk Debatt, 2011 

3:38 – 45  

 

Lorén, K & Svalund, J. (2010). Labour Market Mobility in Nordic Welfare States. Appendix 1. 

TemaNord 2010:515 

 

Martin, G. (2009). A portrait of the youth labor market in 13 countries, 1980–2007. Monthly 

Labour Review, 2009 7:3 – 23  

 

Niemeyer, B. (2007). Between school and work – dilemmas in European comparative transition 

research. European journal of vocational training, Vol 2 No 41:116 – 135  

 

Nickell, S. (1997). Unemployment and Labour Market Rigidities: Europe versus North America. 

The Journal of Economic Perspectives, Vol 11. No 3:55 – 74 

 

Olofsson, J & Panican, A & Pettersson, L & Righard, E. (2009). Ungdomars övergång från skola 

till arbetsliv – aktuella utmaningar och lokala erfarenheter. Meddelanden från Socialhögskolan 

2009:1 

 

Pampel, F C. (2000) Logistic Regression. California: Sage Publications, Inc. Första upplagan.  

 

Skedinger, P. (2008 a). En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens 

trösklar i ett globalt perspektiv. Institutet för Näringslivsforskning. Underlagsrapport nr 24 till 



33 

 

Globaliseringsrådet. 

 

Statstiska Centralbyrån, SCB. (2005). Svensk utbildning i internationell statistik. Örebro: SCB 

Publikatonstjänst 

 

Schmelzer, P. (2011). Unemployment in early career in the UK: A trap or a stepping stone? Acta 

Sociologica, 2011 54:251 – 265  

 

Stanfors, M. (2007). Mellan arbete och familj – ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige. 

Stockholm: SNS Förlag. Första upplagan.  

 

Åslund, O & Erikson, R & Nordström Skans, O & Sjögren, A (2006). Fritt inträde? Ungdomars 

och invandrares väg till det första arbetet. Välfärdsrådets rapport 2006. Stockholm: SNS Förlag. 

Första upplagan.  

 

6.2 Elektroniska publikationer  

Ekonomifakta. (2006). Flexicurity – den danska arbetsmarknadsmodellen. Hämtad 2012-01-08 på 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2006/Maj/Flexicurity---den-danska-

arbetsmarknadsmodellen/ 

 

Elder, S. (2009). Youth Labour Market Indicators: Computing and Analysing. Benchmarking Tools 

and Best Practices in Youth Employment. International Labour Organization, ILO. Hämtad 2011-

12-18 på http://www.ilo.org/public/english/employment/yen/downloads/events/4lc/indicators2.pdf 

 

Eurostat. (2007). EU Labour Force Survey database User guide. Directorate F: Social statistics and 

information society. Unit F-2: Labour market, 2007/11/05. Hämtad 2011-11-15 på 

http://circa.europa.eu/irc/dsis/employment/info/data/eu_lfs/lfs_main/lfsuserguide/eulfs_database_us

erguide_2007.pdf 

 

Eurydice. (2010) Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 

2011/12. Hämtad 2011-12-18 på: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/tools/structure_education_systems_SE.pdf 

 

Konjunkturinstitutet. (2010). Bredare definition av arbetslösheten. Hämtad 2011-12-13 på: 

http://www.konj.se/download/18.70c52033121865b13988000119384/Bredare+definition+av+arbet

sl%C3%B6sheten.pdf 

 

Statistiska Centralbyrån, SCB. (2009). Ungdomsarbetslöshet. Presentation från Almedalen 2009. 

Hämtad 2012-01-03 på 

www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/_.../Almedalen_2009.ppt 

 

Statistiska Centralbyrån, SCB. (2011). Sveriges Officiella Statistik. Statistiska meddelanden, AM 

110 SM 11 03. Hämtad 2012-01-03 på 

http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2011K03Z/AM0401_2011K03Z_SM_AM110SM1103.pd

f 

 

Skedinger, P. (2008 b). Effekter av anställningsskydd – vad säger forskningen? Institutet för 

Näringslivsforskning, Nyhetsbrev 2008:1. Hämtat 2012-01-03 på: 

http://www.ifn.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=dba1001a-dfd9-4f52-ad35-

a0d99d009e71&OwnerType=0&PropertyName=Files&FileName=Temaartikel.pdf 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2006/Maj/Flexicurity---den-danska-arbetsmarknadsmodellen/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2006/Maj/Flexicurity---den-danska-arbetsmarknadsmodellen/
http://www.ilo.org/public/english/employment/yen/downloads/events/4lc/indicators2.pdf
http://circa.europa.eu/irc/dsis/employment/info/data/eu_lfs/lfs_main/lfsuserguide/eulfs_database_userguide_2007.pdf
http://circa.europa.eu/irc/dsis/employment/info/data/eu_lfs/lfs_main/lfsuserguide/eulfs_database_userguide_2007.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/tools/structure_education_systems_SE.pdf
http://www.konj.se/download/18.70c52033121865b13988000119384/Bredare+definition+av+arbetsl%C3%B6sheten.pdf
http://www.konj.se/download/18.70c52033121865b13988000119384/Bredare+definition+av+arbetsl%C3%B6sheten.pdf
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/_.../Almedalen_2009.ppt
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2011K03Z/AM0401_2011K03Z_SM_AM110SM1103.pdf
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2011K03Z/AM0401_2011K03Z_SM_AM110SM1103.pdf
http://www.ifn.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=dba1001a-dfd9-4f52-ad35-a0d99d009e71&OwnerType=0&PropertyName=Files&FileName=Temaartikel.pdf
http://www.ifn.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=dba1001a-dfd9-4f52-ad35-a0d99d009e71&OwnerType=0&PropertyName=Files&FileName=Temaartikel.pdf


34 

 

 

Tjäntemännens Centralorganisation, TCO. (2009). Svensk a-kassa i strykklass. TCO Granskar, 2/09. 

Hämtad 2011-12-18 på: 

http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs%20webbplats/Publikationer/rapporter/TCO-

granskar/2009/granskar_0209_svensk_akassa_i_strykklass.pdf 

 

Örestat. (2006) Jämförbarhetsbeskrivning av utbildningsstatistiken i Öresundsdatabanken. Hämtad 

2011-12-13 på: 

http://91.208.143.50/pxweb/Database/oresund/Education%20in%20%D8resund/Uddannelse_SE.pd

f 

 

Appendix 

 

Beroende variabler 

 

Kvinnor

Beroende Sverige Norge Danmark

variabler Frekvens Procenttal Frekvens Procenttal Frekvens Procenttal

Arbetslös

Arbetslös 397 10,0 263 9,5 286 10,4

Sysselsatt 3585 90,0 2508 90,5 2469 89,6

Totalt 3982 100,0 2771 100,0 2755 100,0

Långtidsarbetslös

Långtidsarbetslös 76 2,1 52 2,0 51 2,0

Sysselsatt 3585 92,9 2508 98,0 2469 98,0

Totalt 3661 100,0 2560 100,0 2520 100,0

Tabell 5. Fördelningen bland samtliga kvinnliga respondenter mellan 20 och 29 år i de logistiska regressionanalyserna.  

 
 
Män

Beroende Sverige Norge Danmark

variabler Frekvens Procenttal Frekvens Procenttal Frekvens Procenttal

Arbetslös

Arbetslös 440 9,7 320 10,7 324 10,4

Sysselsatt 4100 10,3 2982 90,3 2802 97,8

Totalt 4540 100,0 3302 100,0 3126 100,0

Långtidsarbetslös

Långtidsarbetslös 100 2,4 62 2,0 63 2,2

Sysselsatt 4100 97,6 2982 98,0 2802 97,8

Totalt 4200 100,0 3044 100,0 2865 100,0

Tabell 6. Fördelningen bland samtliga manliga respondenter mellan 20 och 29 år i de logistiska regressionanalyserna.  
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Oberoende variabler 
 
Kvinnor

Oberoende Sverige Norge Danmark

variabler Frekvens Procenttal Frekvens Procenttal Frekvens Procenttal

Ålder

20 - 24 år 3086 59,1 3086 81,6 3086 82,1

25 - 29 år 2139 40,9 694 18,4 671 17,9

Totalt 5225 100,0 3780 100,0 3757 100,0

Födelseland

I landet 4626 88,6 3406 90,2 3384 90,1

Övriga EU 106 2,0 62 1,6 60 1,6

Utanför EU 492 9,4 311 8,2 312 8,3

Totalt 5224 100,0 3779 100,0 3756 100,0

Utbildningsnivå

Förgymnasial 640 12,3 575 15,4 539 14,5

Gymnasial/påbyggnad 3139 60,4 2394 63,8 2452 70,0

Högskola 1414 27,3 781 20,8 726 19,5

Totalt 5194 100,0 3755 100,0 3718 100,0

Tabell 7. Fördelningen bland samtliga kvinnliga respondenter mellan 20 och 29 år i de logistiska regressionanalyserna.  
 
 
Män 

Oberoende Sverige Norge Danmark

variabler Frekvens Procenttal Frekvens Procenttal Frekvens Procenttal

Ålder

20 - 24 år 3382 61,1 3382 81,5 3382 85,3

25 - 29 år 2155 38,9 767 18,5 581 14,7

Totalt 5537 100,0 4149 100,0 3963 100,0

Födelseland

I landet 4951 89,4 3730 90,0 3559 89,9

Övriga EU 97 1,8 58 1,4 59 1,5

Utanför EU 486 8,8 358 8,6 341 8,6

Totalt 5534 100.0 4146 100,0 3959 100,0

Utbildningsnivå

Förgymnasial 961 17,6 874 21,3 791 20,3

Gymnasial/påbyggnad 3507 64,1 2713 66,2 634 67,5

Högskola 1001 18,3 512 12,5 473 12,2

Totalt 5472 100,0 4102 100,0 3901 100,0

Tabell 8. Fördelningen bland samtliga manliga respondenter mellan 20 och 29 år i de logistiska regressionanalyserna.  


