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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks samspelet mellan ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen 

och investeringar i aktiv arbetsmarknadspolitik och hur detta är kopplat till arbetsvilja i 

ett urval om 21 länder. Metoden som används är en beskrivning av 

arbetsmarknadspolitik i olika länder samt analys baserad på flernivåregression. Data är 

hämtad från ISSP och OECD. Uppsatsens slutsats är att en hög arbetsvilja har en tydlig 

koppling till ett lands kombination av arbetsmarknadspolitik och att denna koppling 

antar olika former med samspelet mellan ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen och 

ett lands investeringar i aktiv arbetsmarknadspolitik. Detta är relevant för diskussionen 

om hur välfärdsstaten kan överleva på längre sikt genom motverkande av de negativa 

incitament som skapas av vissa av dess beståndsdelar.  
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1. Inledning 

Efter den ekonomiska krisen i slutet på förra decenniet har arbetslöshetstalen stigit i många 

länder. Det har aktualiserat frågan om hur politik ska utformas för att få fler människor i 

arbete. Frågan kan också längre tillbaka relateras till uppgången i arbetslöshet Europa upplevt 

sedan 1970-talet och framåt. Ett polariserat läge, där rigiditet och omfördelning, ofta 

förknippat med europeiska arbetsmarknader, ställs mot flexiblare och mindre reglerade 

arbetsmarknader i Nordamerika har ofta använts för att förklara problemen relaterade till 

denna fråga (Nickel, 1997) 

Det polariserade läget är dock på väg att luckras upp. Teoretiska och politiska strömningar 

betonar den aktiverande aspekten av arbetsmarknadspolitik, nämligen att negativa effekter på 

individers arbetsvilja, som kommer av höga ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkring, går att 

motverka. Svaret på frågan om hur arbetslöshet ska bekämpas är alltså inte längre entydigt en 

tillbakadragen välfärdsstat. OECD (1994) var tidigare tveksamma till höga ersättningsnivåer 

men har delvis svängt i frågan såtillvida generösa kontanta ersättningar kombineras med aktiv 

arbetsmarknadspolitik (ALMP) (OECD, 2006). Att få regleringar och låga ersättningsnivåer 

inte automatiskt leder till en låg arbetslöshetsnivå har också blivit tydligt när även USA, som 

har jämförelsevis få regleringar och låg omfördelning till ickearbetande, drabbats av hög 

ihållande arbetslöshet.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka samspelet mellan ersättningsnivåer, ALMP och 

arbetsvilja i olika länder. Detta undersöks genom en deskription av arbetsmarknadspolitiken 

och arbetsviljan i 21 industrialiserade länder samt ett test av uppsatsens hypotes genom en 

metod baserad på flernivåregression. Uppsatsens syfte är relevant för diskussionen om hur 

arbetsmarknadspolitiken kan utformas med hänsyn till både effektivitetsmål och jämnare 

fördelning av samhällets resurser.   

Arbetsvilja är förstås enbart en del av alla de faktorer som kan styra arbetssökandes 

sökbeteende. Sökbeteende är i sin tur är bara en av otaliga faktorer som styr effektivitetsnivån 

på ett lands arbetsmarknad och vidare nivån på arbetslösheten. En koppling mellan 

ersättningsnivå, ALMP och arbetsvilja kan dock indikera att negativa effekter av höga 



2 

 

ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen går att motverka med ALMP, vilket är relevant 

för välfärdsstatens förmåga att bestå på längre sikt.  

Uppsatsen inleds med en genomgång av olika klassificeringar av arbetsmarknadspolitik. 

Sedan förklaras varför det finns skäl att anta att en hög ersättningsnivå i 

arbetslöshetsförsäkringen kan påverka arbetsviljan i negativ riktning samt på vilka sätt en 

aktiv arbetsmarknadspolitik skulle kunna tänkas motverka detta. Dessa kopplingar fördjupas 

med sociologisk teori om rationella val varefter uppsatsens hypotes presenteras. Efter 

genomgången av teori och tidigare forskning presenteras datamaterialet, operationaliseringar 

och metod. Efter det presenteras resultaten av deskriptiv analys och en analys baserad på 

flernivåregression. Uppsatsen avslutas med en diskussion innehållande slutsatser, 

begränsningar och förslag till vidare forskning.   

2. Teori och tidigare forskning 

Under senare år har OECD (2006) förändrat sina rekommendationer gällande 

arbetslöshetsersättningar och ALMP. Från att ha betonat effektivitetsvinningarna av att föra 

resurser från passiv till aktiv arbetsmarknadspolitik anförs nu kombinationen av 

arbetsmarknadsåtgärder som viktig. Detta kan ses som en del av en gradvis övergång från ett 

neoliberalt policyparadigm till ett som i större utsträckning betonar sociala investeringar 

(Morel et al., 2012). Policyparadigmet kan också förknippas med en mer tillåtande inställning 

till offentlig policy inom ekonomisk politik. Exempelvis behöver bekostandet av välfärd och 

statlig policy inte alltid vara ett problem i sig, ”goda” kombinationer av skattepolitik kan 

hävdas vara viktigare än att sänka skatten överlag för att bekämpa arbetslöshet (Scharpf, 

2000). 

I denna del presenteras först tidigare forskning om arbetsmarknadspolitikens uppkomst och 

utbredning i olika länder. Sedan anförs skäl för att höga arbetslöshetsersättningar leder till hög 

arbetslöshet. Vidare beskrivs hur ALMP och andra åtgärder skulle kunna tänkas motverka 

denna process. Slutligen presenteras sociologisk handlingsteori och tidigare forskning som 

kopplas till arbetsmarknadspolitik. Delen utmynnar i en hypotes.    
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2.1 Arbetsmarknadspolitik 

En vanlig uppdelning av arbetsmarknadspolitik är i passiva och aktiva åtgärder, där passiva 

åtgärder i stort motsvarar arbetslöshetsersättningar av olika slag, medan aktiva åtgärder 

motsvarar ALMP. Med ersättningsnivåer avses den nivå som arbetslösa individer får sin 

tidigare inkomst kompenserad på av någon form av statligt reglerad, finansierad eller 

delfinansierad försäkring, vilket i kombination med den tidsperiod som ersättningen generellt 

utbetalas och andelen av befolkningen försäkringen täcker kan definiera ett lands politik 

gällande arbetslöshetsförsäkringen (Esping-Andersen, 1990), det vill säga den passiva 

arbetsmarknadspolitiken. ALMP är åtgärder med betoning på aktivering som riktas till 

arbetssökande eller individer som riskerar att bli arbetslösa för att på kort eller lång sikt 

motverka deras tillstånd av arbetslöshet. Exempel på program är förmedling av kontakter till 

arbetsgivare, yrkesträning och övervakning av arbetssökande (Bonoli, 2012).    

2.1.1 Passiv arbetsmarknadspolitik 

Den passiva delen av arbetsmarknadspolitiken etablerades i många europeiska länder under 

första halvan av förra århundradet när staten började subventionera tidigare 

medlemsorganiserade arbetslöshetskassor. Exempelvis etablerades de första lagarna som 

reglerade rätten till arbetslöshetsersättning i Sverige 1934, medan den i Danmark och Norge 

reglerades redan under det första årtiondet på 1900-talet (Carrol, 1999, s. 126).  

Det sätt på vilket arbetslöshetsförsäkringen utvecklades kom att skilja sig i olika länder. 

Arbetslöshetsförsäkringens grundidé var dock överallt att löntagare skulle få en starkare 

förhandlingsposition i förhållande till arbetsgivare. Innan arbetslöshetskassorna existerade var 

löntagaren utelämnad till de villkor arbetsgivaren ställde för att inte förlora sin lön och 

därmed sin försörjning (Esping-Andersen, 1990). Numera kan syftet med 

arbetslöshetsersättning dock variera. Olika länder har format egna system och olika system 

väntas leda till olika konsekvenser för arbetslöshet.    

Carrol (1999) delar in arbetslöshetsförsäkringar i institutionella idealtyper: frivillig 

statsunderstödd, riktad, korporativ och omfattande. Frivillig statsunderstödd riktar sig till 

medlemmar som måste uppfylla vissa villkor. Den finansieras främst av staten och ersätter på 

en fastställd nivå eller på en nivå baserad på tidigare inkomst. I vissa fall administreras den av 

fackföreningar som i Sverige. Den riktade modellen omfattar enbart individer som är i behov 

av stöd och som inte har några andra tillgångar att leva av. Den finansieras av staten och 
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ersättningsnivån är baserad på en miniminivå som täcker grundläggande livsuppehållande 

behov. Korporativa modeller riktar sig enbart till specifika yrkesgrupper. Den kan finansieras 

och administreras av arbetsgivare men ibland även av representanter från anställda eller 

staten. Ersättningsnivån är i regel baserad på tidigare inkomst. Den omfattande modellen 

inbegriper arbetslöshetsförsäkringar som finansieras och administreras av staten, men till 

skillnad från den riktade modellen främst ersätter försäkringstagarna. Ersättningsnivån är 

oftast fastställd eller till en mycket liten del baserad på tidigare inkomst. 

Frivillig statsunderstödd arbetslöshetsförsäkring var den vanligaste när 

arbetslöshetsförsäkringar till en början uppkom. Idag lever den enbart kvar i Sverige, Finland 

och Danmark. Den riktade modellen återfinns i Australien och på Nya Zeeland. Korporativ 

arbetslöshetsförsäkringsmodell återfinns i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Japan, 

Italien och Nederländerna. Den omfattande arbetslöshetsförsäkringsmodellen återfinns i USA, 

Storbritannien, Irland, Kanada, Norge och Schweiz (Carrol, 1999). 

2.1.1 Aktiv arbetsmarknadspolitik 

Ett brott med en keynesiansk ekonomisk modell inriktad på att med statliga stimulanspaket 

och devalveringar bekämpa arbetslöshet skapade höga ihållande arbetslöshetstal i många 

europeiska länder under 1970- och framåt. En stor offentlig sektor i kombination med högt 

skattetryck ansågs leda till arbetslöshet. Lösningen var ofta att införa en neo-klassisk 

ekonomisk modell med inflationsbekämpning som högsta mål men effekterna var sällan 

omedelbara (Erixon, 2010). I alla fall kom arbetsmarknadspolitiken under det sista kvartalet 

av 1990-talet mer att handla om att begränsa påstådda skadeverkningar av ett alltför generöst 

försäkringssystem. Den ensidiga vägen ur detta var ofta ett tillbakadragande av det 

försäkringssystem som byggts ut.   

I Sverige utvecklades dock en alternativ modell redan på 1960-talet (den implementerades 

dock inte till fullo). I Rehn-Meidner-modellen, som lanserades som ett alternativ till en 

keynesiansk ekonomisk modell, var ALMP en av grundpelarna och det var också i Sverige de 

första ALMP-programmen utformades. Tanken med ALMP i Rehn-Meidner-modellen är att 

skynda på yrkesmässig omställning av arbetskraft och därigenom få tidigare anställda som 

drabbas av produktivitetshöjande strukturella förändringar att snabbt hitta nya arbeten. En väl 

utbyggd och generös arbetslöshetsförsäkring är en förutsättning i modellen då det uttalade 

målet är att improduktiva industrier ska försättas i konkurs och arbetarna där, som ”knuffas” 

ur sina arbeten, ska skyddas från att drabbas ekonomiskt. ALMP ska sedan ”dra” in arbetslösa 
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i arbete igen genom att utbilda och förmedla arbetstillfällen. Sverige hade låga arbetslöshetstal 

under i stort sett hela 1970- och 80-talet och ALMP ansågs ha en stor del i det (Erixon, 2010).  

En närmast utebliven produktivitetsutveckling i Sverige under 1980-talet och den påföljande 

ekonomiska krisen i början av 90-talet gav dock ALMP dåligt rykte. ALMP förmådde inte 

motverka den rusande arbetslöshet som följdes av strukturomställningarna. En allt mer 

negativ syn på inverkan och kostnader gjorde att Sverige under 90-talet omstrukturerade och 

minskade investeringarna i ALMP (Forslund & Krueger, 2008; Erixon, 2010).  

Vid millennieskiftet spenderade istället Nederländerna, Danmark och Irland mest på ALMP 

(Martin & Grubb, 2001: 7). Dessa länders framgångar i fråga om arbetslöshetstal under 1990- 

och 00-talet hjälpte till att göra ALMP populärt i ett internationellt perspektiv. Flexikuritet 

lanserades nu som styrbegrepp för EU:s medlemsländers arbetsmarknadsutveckling fram till 

och med 2020 (Jianping, 2007). Det bär likheter med Gösta Rehns vingarnas trygghet som 

han använde för att beskriva hur Rehn-Meidner-modellens inriktning på strukturomställning 

och inflationsbekämpning kunde utföras utan att arbetare skulle drabbas för hårt (genom en 

hög ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen) (Erixon, 2010).  

Nederländerna och Danmark används ofta som mönsterländer när begreppet flexikuritet ska 

visualiseras. Det talas om Danmarks gyllene triangel på arbetsmarknaden: en låg 

anställningstrygghet kombinerat med en hög ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen och 

höga krav på aktivering för arbetssökande med arbetslöshetsersättning. Begreppet kan dock 

betyda olika saker för olika länder, olika vägar är möjliga för att uppnå flexikuritet. Det 

handlar alltså inte om ett fullskaligt återupplivande av en nordisk eller svensk modell. 

Betoningen på aktivering är dock alltid närvarande (Kungshöj Madsen, 2008; Bekker & 

Wilthagen, 2008; Koster et al., 2011).  

De mer övergripande målen med ALMP är ofta produktivitetshöjning och lägre arbetslöshet. 

Vilka medel som ska användas för att uppnå detta och hur dessa medel utformas för att 

interagera med individers val, möjligheter och preferenser kan dock variera. Detta har gjort att 

olika traditioner av ALMP, likt arbetslöshetsförsäkringsmodeller, har utformats i olika länder.   

Bonoli (2012) delar in ALMP i två dimensioner. ALMP kan ha en marknadsanpassning och 

den kan inriktas på investeringar i humankapital. Dessa två dimensioner använder Bonoli för 

att beskriva olika kategorier av ALMP. Kategorierna är yrkesinriktad träning, 

anställningsassistans, incitamentsförstärkande åtgärder och sysselsättningsinriktade 

åtgärder. Yrkesinriktad träning ska vara relaterad till ett arbete och har en hög grad av både 
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marknadsanpassning och investeringar i humankapital, den placerar den arbetssökande nära 

arbetslivet samtidigt som den arbetssökande utvecklas och lär sig nya färdigheter. 

Anställningsassistans är åtgärder såsom jobbcoachning, hjälp med arbetsplacering, 

anställningssubventioner och jobbsökarutbildning. Anställningsassistans har stark 

marknadsanpassning men är svag när det gäller gäller investeringar i humankapital. 

Incitamentsförstärkande åtgärder kan vara åtgärder såsom övervakning, indragning av 

arbetslöshetsersättning och förkortade ersättningsperioder. Incitamentsförstärkande åtgärder 

har en stark anställningsanknytning men medför inte några investeringar i humankapital alls. 

Kategorin sysselsättning inkluderar direkt skapande av arbeten i offentlig sektor samt 

träningsprogram som inte är relaterade till ett arbete eller ett yrke. Sysselsättning erhåller en 

svag grad på båda dimensionerna.   

Yrkesinriktad träning är mest utvecklad i de nordiska länderna. Anställningsassistans finns 

överallt men är särskilt vanlig i engelsktalande länder. Incitamentsförstärkande åtgärder har 

traditionellt utvecklats i engelsktalande länder men har nu spridit sig till nordiska och 

kontinental-europeiska länder. Sysselsättningsfrämjande åtgärder har främst använts av 

kontinental-europeiska länder men är nu allmänt på nedgång (Bonoli, 2012).  

Det sätt arbetsmarknadspolitiken är utformad på väntas ge ett antal effekter för länder i stort 

såväl som för den enskilde. I nästa avsnitt presenteras forskning som undersöker sambandet 

mellan en hög ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen och negativa effekter på individers 

sökbeteende och länders sysselsättningsgrad.    

2.2 Ersättningsnivå och incitament för att arbeta 

Kopplingen mellan ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen och individers incitament för 

att söka arbete är belagd sedan slutet av 70-talet (Holmlund, 1998). Exempelvis Barron & 

Mellow (1979) visar, med en modell hämtad från teoribildningen job search theory, att 

individer som erhåller arbetslöshetsersättning i genomsnitt är arbetslösa 25 procents längre tid 

än individer som inte får någon ekonomisk kompensation för utebliven lön. Modellens logik 

är härledd ur antagandet att individer tycker om och efterfrågar fritid och att priset för fritid 

sjunker betydligt om en individ är arbetslös och erhåller arbetslöshetsersättning, därför 

tenderar individer i en sådan situation att tillskansa sig mer av fritid.  

Holmlund (1998) sammanfattar forskning som gjorts inom teoribildningarna job search 

theory och natural equilibrium unemployment. I den senare antas arbetslöshetsnivån, bortsett 
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från konjunkturen, till stor del bestämmas av hur lång tid det tar för individer som är mellan 

arbeten att hitta en anställning. Denna ”naturliga” arbetslöshetsnivå kan vara hög eller låg och 

varierar med nivån på arbetslöshetsersättningen i så tydlig mån att den i vissa modeller är den 

enda explicit determinerande variabeln.   

Holmlund (1998) medger att forskning inom de två teoribildningarna inte är helt entydig, men 

sammantaget menar han att det går att anta att arbetslöshet ökar med nivån på 

arbetslöshetsersättningen. Arbetssökande tenderar att höja den reservationslön varvid de 

accepterar ett arbete. Mekanismen har tydliggjorts vid observationer av individer vars 

arbetslöshetsersättning upphört, som då sänkt sin reservationslön. Resultatet blir att tiden som 

arbetslösa ägnar sig åt improduktivt arbetssökande förlängs och genomsnittlönen överlag höjs. 

Det senare minskar efterfrågan på arbete på arbetsmarknaden. Vissa modeller visar att 

arbetslösheten ökar med 7 – 8 procent om ersättningsnivån höjs från 80 procent av tidigare 

lön till 90 procent.  

Huvudrekommendationerna gällande ersättningar till icke-arbetande i OECD:s Jobs Strategy 

(1994) är ett resultat av de forskningstraditioner som sammanfattas av Holmlund (1998). 

Dessa rekommendationer föreslår följande inskränkningar och tydliggöranden i 

arbetsmarknadspolitiken: (1) en sänkning av arbetslöshetsersättning överlag för att öka 

incitamenten till att arbeta, (2) en förstärkning av kopplingen mellan skatteinbetalningar och 

huruvida en individ täcks av en försäkring samt (3) mer transparens i försäkringarnas 

finansiering för att tydliggöra för röstande vad skatteintäkter faktiskt används till.  

Intresset för en tillbakadragen och mindre generös arbetslöshetsförsäkring motiverade dock 

ett nytt forskningsområde som gällde arbetslöshetsförsäkringens varaktighet, alltså den tid 

och på vilka grunder som arbetssökande beviljas ekonomiskt stöd. Frånvaron av 

begränsningar i varaktigheten kan svara för en del av sambandet mellan en hög 

ersättningsnivå och en hög arbetslöshetsnivå. Fredriksson och Holmlund (2006) argumenterar 

för att krav på ett aktivt sökbeteende för att erhålla ersättning och annan övervakning av 

arbetssökande troligtvis kan motverka skadliga effekter av höga ersättningsnivåer i 

arbetslöshetsförsäkringen.   

Annan forskning har också analyserat kopplingen mellan ersättningsnivåer och 

ersättningsperioders varaktighet. Sjöberg (2000) menar att det framförallt just är 

ersättningsperiodernas varaktighet och inte ersättningsnivåer i sig som korrelerar med hög 

arbetslöshet. Detta påvisas också av Nickel (1997) som menar att höga ersättningsnivåer inte 
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är ett problem om andra åtgärder, däribland en förkortning av ersättningsperioden införs. 

Även universalitet, den andel av ett lands arbetande befolkning som arbetslöshetsförsäkringen 

omfattar, kan tänkas påverka arbetslöshetsnivån (Howell & Rehm, 2009).  

Howell & Rehm (2009) ifrågasätter ekonomiska studier som påvisar en positiv relation 

mellan ersättningsnivåer i arbetslöshethetsförsäkringen och arbetslöshetstal. De anger flera 

tvivel angående det kausala i sambandet men frågasätter också själva associationen. De 

kritiserar det mått på nivå i arbetslöshetsersättning som ofta har använts vid fastställande av 

sambandet: OECD:s Gross Replacement Rates (GRR). GRR kritiseras för att det baseras på 

ett typfall, att det inte tar hänsyn till social- och bostadsbidrag och för att ersättningsnivån 

jämförs med medellönen för en industriarbetare. OECD:s nyare mått Net Replacement Rates 

(NRR) inkluderar social- och bostadsbidrag och ersättningsnivån jämförs med en medellön 

motsvarande befolkningens generellt. De samband som påvisats mellan GRR och 

arbetslöshetsnivå försvinner i stort sett helt om NRR ersätter GRR. 

De rekommendationer som ges i OECD (1994) har idag delvis reviderats. Dels genom den 

forskning som presenterats ovan gällande eventuella effekter av modifikationer i den passiva 

arbetsmarknadspolitiken i sig. Men en annan viktig anledning är ALMP och dess eventuella 

samspel men en passiv arbetsmarknadspolitik. Det är åt denna fråga, om samspelet mellan 

passiv och aktiv arbetsmarknadspolitik, som nästa del kommer att ägna sig åt. 

2.3 Samspelet mellan passiv och aktiv 

arbetsmarknadspolitik 

OECD:s Employment Outlook (2006) menar att olika sorters kombinationer av 

arbetsmarknadspolitik i slutändan kan ge liknande resultat vad gäller arbetslöshetsnivå. 

Istället för att anföra en enkelriktad väg ur höga och ihållande arbetslöshetstal beskrivs olika 

sätt som det är möjligt att uppnå detta på. Enligt rekommendationerna ger en kombination av 

låg arbetslöshetsersättningsnivå och små investeringar i ALMP inte lägre arbetslöshetsnivå än 

en kombination av höga ersättningsnivåer, stora investeringar i ALMP och en strikt 

övervakning av arbetssökandes sökbeteende. Dock hittas inga signifikanta resultat för ALMP-

utgifternas relation till arbetslöshetsnivå, däremot för utgifter för yrkesinriktad träning.  

Nickel (1997) ger stöd till OECD:s bild. Han varnar för en politik med höga ersättningsnivåer, 

långa ersättningsperioder, dålig övervakning av arbetssökande och låga investeringar i 
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ALMP. Höga ersättningsnivåer i sig behöver dock inte utgöra något problem så länge de 

motverkas av frånvaron av andra skadliga arbetsmarknadspolitiska element.  

Om det tidigare tydliga sambandet mellan höga ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen 

och mindre aktiva arbetssökare blivit mer diffust, vad är det då som motverkar eller 

modifierar detta samband? Vilka aspekter av den förda arbetsmarknadspolitiken kan tänkas 

vara verkande? Eller annorlunda uttryckt: vilka aktiverande mekanismer konstituerade av 

ALMP kan tänkas ha gett ett så pass stort utfall i konkreta beteendeförändringar hos 

människor så till den grad att den nationella arbetslöshetsnivån har kunnat minska och hur 

samspelar dessa mekanismer med den passiva delen av arbetsmarknadspolitiken?   

Martin & Grubb (2001) sammanställer OECD-forskning om effektivitet vad gäller ALMP 

utifrån frågeställningen vad fungerar och för vem fungerar det? De utgår från OECD:s 

indelning av ALMP i olika kategorier för att spegla olika traditioner inom ALMP. 

Indelningen påminner om Bonolis (2012) men är inte fullt analog. Kategorierna är (1) 

yrkesinriktad träning som avser träning för ett yrke relevant på arbetsmarknaden och som kan 

rikta sig både till arbetslösa och arbetande, (2) offentlig anställningsservice och 

administration (PES) som innefattar matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande, 

jobbcoachning och rådgivning, övervakning och administration av arbetslöshetsförsäkringen 

samt placering av arbetssökande i arbetsmarknadspolitiska program samt (3) 

anställningssubventioner som innefattar utbetalningar till privata företag för att de ska anställa 

arbetssökande, bidrag till individer som vill starta egna företag samt direkt jobbskapande i 

offentlig sektor. Denna sista kategori behandlas i sammanställningen snarast som två varav 

den ena halvan inriktas mot privata företag och den andra mot den offentliga sektorn.   

Resultaten vad gäller fördelaktiga utfall kopplade till ALMP är enligt Martin & Grubb (2001) 

blandade. De finner inga tydliga fördelar av satsningar på yrkesinriktad träning. Höga 

kostnader och låg eller negativ avkastning på investeringar i sådan politik anförs som främsta 

skäl. För offentlig anställningsservice är dock resultaten något mer positiva. Låga kostnader 

och fördelaktiga effekter av att coachning, hjälp med matchning och övervakning får 

arbetssökande snabbare i arbete anförs som skäl. Direkt skapande av arbete i offentlig sektor 

har länge haft ett dåligt rykte inom arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Det konstateras att det 

är på nedgång även om vissa länder fortfarande investerar betydande summor i det. 

Anställningssubventioner till företag i privat sektor verkar ha tydligast inverkan och ger 

mycket högre effekt än både yrkesinriktad träning och direkt skapande av arbete i offentlig 

sektor.  
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Resultaten sammanställda av Martin & Grubb (2001) stämmer inte överens med den bild som 

presenteras i OECD (2006) ovan som ju endast finner signifikanta resultat för yrkesinriktad 

träning. En förklaring till det kan vara att Martin & Grubb (2001) sammanställer mikrostudier 

inriktade på enskilda program medan OECD (2006) tar hänsyn till substitutions- och 

långtidseffekter för samhället i stort. Dessa effekter är svåra att mäta på mikronivå. Detta kan 

vara en av anledningarna till att forskningen om vilka mikromekanismer som är inblandade 

om och när ALMP och en hög ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen påverkar 

sysselsättningsgraden på sikt inte är särskilt utförlig (OECD, 2006: 217).  

Det finns dock en del forskning som behandlar kvalitativ matchning på arbetsmarknaden. 

Kvalitativ matchning på arbetsmarknaden skiljer sig från den matchning som beskrivits ovan: 

den tid det tar innan arbetssökande hittar arbete och som antas bli försämrad med högre 

ersättningsnivå. Kvalitativ matchning antas däremot bli förbättrad med både ersättningsnivå i 

arbetslöshetsförsäkringen och omfattande ALMP. Kvalitativ matchning avser hur väl ett 

funnet jobb passar den jobbsökande individen och kan mätas genom att titta på den lön en 

individ erhåller efter en period av arbetssökande och hur lång tid individen sedan stannar på 

det arbete den erhållit. Hög ersättningsnivå väntas ge individer mer tid att hitta ett matchande 

jobb. ALMP väntas ge arbetssökande nya sökvägar, förmedla kontakter mellan arbetsökande 

och arbetsgivare samt motivera arbetssökande att vidareutbilda sig genom yrkesträning 

(Gaure et al., 2010).  

Gaure et al. (2010) finner belägg för att den lön individer tenderar att erhålla efter tiden av 

arbetslöshet avsevärt stiger med den tid som läggs på att söka nytt arbete under de första sex 

månaderna av arbetssökande. Jobb som individer erhåller i anslutning till att 

arbetslöshetsersättning upphör tenderar att ge lägre lön än normalt. Efter sex månader av 

arbetssökande minskar dock förtjänsterna av tid lagd på arbetssökande betydligt för att 

försvinna helt och bli negativa vid 15 månader.  

Gaure et al. (2010) menar också att yrkesinriktade träningsprogram tenderar att höja 

individers chans att få ett arbete och höja individers lön. Dock är investeringen inte lönsam 

för den arbetssökande om det inkomstbortfall som att inte ha ett arbete (under tiden av 

yrkesträning) tas med i beräkningarna.  

Centeno (2004) hittar också ett svagt positivt samband mellan 

arbetslöshetsersättningsperiodens längd och längden på det jobb som arbetssökande tenderar 

att erhålla efter en period av arbetssökande. Caliendo et al. (2009) visar att i stort identiska 
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individer i Tyskland som erhåller 18 månader av arbetslöshetsersättning, i snitt innehar jobben 

de hittar efter arbetslöshet längre än individer som erhåller 12 månaders 

arbetslöshetsersättning.   

OECD:s (2006) syn på höga ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen har alltså skiftat. 

Detta framförallt, trots något blandade resultat, på grund av forskning om ALMP och dess 

inverkan på arbetslöshetsnivån och eventuella samspel med ersättningsnivån i 

arbetslöshetsförsäkringen.  

Hur ALMP och ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen kan vara kopplat till 

arbetslöshetsnivån ger dock inte hela bilden. Mellan den implementerade politiken och de 

makroekonomiska utfallen står individer som förmedlare av processerna. Ekonomiska teorier 

på mikronivå ger en del av denna bild men prospekt såsom lön och längd på erhållet jobb är 

inte det enda som kan tänkas styra arbetssökande och andra berördas val på arbetsmarknaden. 

I nästa del visas hur sociologisk teori om rationella val kan användas för att bredda och 

fördjupa den bild som ovan getts över samspelet mellan passiv och aktiv 

arbetsmarknadspolitik och de mekanismer med vilka individer kan tänkas förändra sina 

preferenser och intentioner när de manövrerar på arbetsmarknaden.  

2.4 Sociologisk teori om rationella val  

Den forskning om individers val som beskrivits hittills är mestadels ekonomiskt inriktad och 

bygger på antaganden om att individer har förmåga att välja rationellt och strävar efter att 

maximera egen vinning genom strategiska val. Arbetslöshetsersättning gör arbetslösa 

individer mindre benägna att söka arbete medan ALMP öppnar upp nya valmöjligheter och 

medför krav och incitament för att engagera sig i arbetssökande beteende. Att det är attraktivt 

för individen att engagera sig i arbetsmarknadsåtgärder och arbetssökande räcker dock inte 

som förklaring till varför sådan politik även kan väntas påverka individers arbetsvilja om den 

ekonomiska aspekten av att ha ett arbete bortses från.  

Kopplingen mellan individers rationella val och benägenhet att inte anstränga sig för att hitta 

ett nytt arbeta vid hög ersättningsnivå är inte heller helt konistent med det ekonomiska 

antagandet om perfekt information. Om individer är förmögna att handla rationellt under 

arbetslöshet skulle ekonomisk kompensation för utebliven lön i sig inte utgöra något problem 

då förlorade yrkesfärdigheter och nätverksresurser (scarring effects) väntas inverka mycket 

negativt på individers möjligheter att ha ett välbetalt jobb på sikt (Arulampalam et al. 2001).    
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Ovanstående invändning motiverar en utförligare och bredare definition av 

arbetsmarknadspolitik och rationella val. Schmid (1995) ser arbetsmarknadspolitik som en 

institution i socioligisk mening och menar att dess möjliga påverkan på individers val är större 

än om arbetsmarknadspolitiken enbart analyseras utifrån krav och incitament. Institutioner 

kan ur ett sådant perspektiv styra individer bort från det som verkar rationellt i stunden till det 

som är rationellt på sikt. Det grundar sig i fenomenet observerat av Elster (1979) att 

okalkylerade val i vissa situationer kan vara mer rationella på sikt än kalkylerade val även om 

de kalkylerade i stunden ter sig som de mest rationella. Den förbestämda eller invanda 

handlingen kan ge förmånligare utfall än den i stunden uttänkta om informationen som den 

invanda baseras på är av större nytta än den individen kan uppbringa i stunden.  

Invanda val kan utgöras av normer och andra institutionaliserade beteenden. Esser (2005) 

beskriver behovet av att studera attityder för att synliggöra sådana val. Med attityder avses 

tendenser till att reagera på olika sätt inför olika fenomen. Attityder kan också vara ett sätt för 

individer att försvara och ”rationalisera” sina oreflekterade val genererade av en institution 

(Schmid, 1995). I båda fallen kan de enligt Esser användas för att förutsäga beteendemönster 

(2005: 30).  

Esser menar att den del av individers arbetsvilja som inte inberäknar ekonomiska incitament 

utgörs av företeelser så som identifikation med sin yrkesroll, känsla av mening i tillvaron, 

känslan av ett väl utfört arbete, behovet av sociala kontakter, en strukturerad vardag, 

normativa krav på att göra rätt för sig eller bara allmän tillfredställelse av att göra något som 

är roligt (2005: 47).  

En arbetsmarknadspolitik med hög ersättningsnivå och ALMP kan förstärka flera av 

ovanstående företeelser och därmed arbetsviljan. Omskolning, längre söktid och hjälp med att 

söka arbete ökar matchningen och därmed tillfredsställelsen och möjligheten att göra ett väl 

utfört arbete. I ett fall med ALMP men ingen arbetslöshetsersättning kan det likväl tänkas 

vara rationellt på sikt att utbilda sig och vidga sina arbetsmöjligheter, men den begränsade 

tidshorisonten styr val på kort sikt och tvingar individer in i första bästa inkomstkälla. 

Därigenom kan möjligheten att göra det för många arbetssökande mest rationella valet gå dem 

förbi.  

Genom krav och incitament men också genom normer och moral kring hur arbetssökande ska 

och kan bete sig kan val som på sikt är rationella upplevas som attraktiva också i stunden. 
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Med detta i åtanke kan ALMP antas vara delvis beroende av arbetslöshetsersättning och 

medföljande krav på aktivering för att vara verkningsfull.  

För den arbetslöse individen i stunden kan det sätt som arbetsmarknadspolitiken manifesteras 

i dess livsvärld upplevas som förnedrande, byråkratisk och poänglös. Men utkomsten blir 

ändå att fler arbetar med det de är bra på och tjänar mer pengar på det de gör vilket också 

samhället tjänar på i stort. Individer binder sig med detta synsätt (taget från hur Schmid 

[1995] applicerar Elster [1979]) genom arbetsmarknadspolitik som Ullysses lät sin besättning 

binda honom vid masten för att inte lockas av sirenernas sång. I denna uppsats får sirenernas 

sång liknas vid ekonomisk ersättning vid arbetslöshet, repet arbetsmarknadspolitiken, 

besättningen byråkraterna och Odysseus insikt den demokratiska valprocessen. Att undersöka 

hur mönster av invanda val återspeglar sig i attityder är ett sätt att försöka fånga oreflekterade 

institutioners inverkan. Detta kan göras genom att definiera arbetsvilja som separerad från 

den ekonomiska vinningen av att inneha ett arbete. Fokus ligger alltså på effekten av repet i 

betydelsen av att acceptera en insikt större än ens kalkyler i stunden, snarare än effekten av 

repets ekonomiskt tvingande makt.  

2.5 Hypotes  

Ovanstående sociologiska resonemang är konsistenta med den senaste utvecklingen inom 

ekonomisk forskning, det vill säga OECD:s rekommendationer i Employment Outlook (2006) 

och det eventuella politiska och teoretiska paradigmskifte från ett neoliberalt till ett perspektiv 

som betonar sociala investeringar och incitament (Morel et al., 2012).  

Utifrån OECD:s rekommendationer och tidigare forskning går det att anta att effekten av 

ersättningsnivåns storlek på arbetsviljan varierar mellan länder beroende på hur den aktiva 

delen av arbetsmarknadspolitiken är utformad. ALMP kan motverka de eventuella negativa 

effekter som finns mellan ersättningsnivåns storlek och arbetsviljan.  

3. Metod och data 

Data för denna uppsats är hämtad från International Social Survey Program (ISSP, 2005a) 

och Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2012). Metoderna 
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som används är dels deskriptiva och dels baserade på flernivåregression. Den deskriptiva 

delen beskriver, teoretiskt och genom analys av de olika ländernas investeringar i ALMP och 

ersättningsnivåer i arbetslöshetförsäkringen, förekomsten av aktiv och passiv 

arbetsmarknadspolitik i olika länder i kombination med arbetsvilja för var land. Regressionen 

testar uppsatsens hypotes gällande arbetsmarknadspolitik med arbetsvilja som beroende 

variabel.  

3.1 Data 

Data på individnivå är hämtad från Work Orientations III, ett projekt utfört i 31 länder år 2005 

under överinseende av ISSP. Intervjuer med standardiserade frågor insamlades genom enkäter 

eller strukturerade intervjuer (ISSP, 2005b). Frågorna är utformade på liknande sätt och under 

stor försiktighet vad gäller översättningen för att uppnå högsta möjliga validitet i 

jämförelserna (Esser, 2005: 62). På grund av kulturella skillnader mellan länder ska dock 

resultaten tolkas med försiktighet.  

För denna uppsats har 21 länder valts ut. Dessa är Australien, Tyskland, Storbritannien, USA, 

Ungern, Belgien, Irland, Norge, Sverige, Tjeckien, Slovenien, Nya Zeeland, Kanada, Japan, 

Spanien, Frankrike, Portugal, Danmark, Schweiz, Finland och Sydkorea. Ambitionen har varit 

att inkludera så många länder som möjligt för att öka möjligheten för en hypotesprövning.  

Uppgifterna från ISSP har matchats med OECD:s databas över makroekonomiska indikatorer 

för samma år (OECD, 2012). Länder under extrema politiska förhållanden så som Israel är 

exkluderade. Särskild försiktighet vid tolkning av värden bör iakttas med länder med extremt 

låga svarsfrekvenser främst Frankrike och Kanada och för Belgien där endast personer som 

talar flamländska och bor i regionerna Flandern och Bryssel ingår. 

Urvalsmetoden skiljer sig för var land men följer av ISSP standardiserade procedurer. Antalet 

individer som ingår i urvalet för var land varierar stort. I Frankrike ingår till exempel 10 000 

individer och i Spanien 1225. I flertalet länder är omkring 2000 enkäter utfärdade och något 

färre utskickade. Urvalet är i allmänhet mindre där personliga intervjuer företagits och större 

där enkäter skickats ut med brev. Svarsfrekvensen varierar på motsatt sätt. I Frankrike är 

svarsfrekvensen endast 17 procent medan den i Spanien ligger på 98 procent (ISSP, 2005b).  

För vissa länder är resultaten vägda för att överkomma problem med bias gällande kön, 

region, ålder och andra faktorer. Sammanlagt (förutom bortfall i USA som inte angett 



15 

 

ursprunglig urvalsstorlek) består urvalet av 86528 individer. Det totala antalet inkomna 

intervjuer uppgår till 44372 eller ungefär 51 procent. För inget land är antalet inkomna 

intervjuer färre än 900 (ISSP, 2005b). Antalet i denna uppsats inkluderade respondenter är 

16369 (vilket inte inbegriper individer långt från arbetskraften som utesluts utefter kriterier 

som redovisas i följande del).  

Gällande etiska aspekter kan det konstateras att projektet som data hämtas från är officiellt 

och etikprövningar har utförts enligt respektive lands regleringar. All data på individnivå är 

anonymiserad och datastrukturen gör det omöjligt att spåra resultat till enskilda personer.  

3.2 Operationaliseringar 

Den oberoende variabeln, arbetsvilja, är konstruerad utifrån Esser (2005) som genom analys 

av de olika dimensionerna av arbetsvilja i ISSP:s work orientations II funnit den mest lämpad 

att mäta individers arbetsvilja av andra skäl än rent finansiella. Detta är utfört gällande ett 

tidigare datamaterial och ett mindre antal länder, men utifrån ambitionsnivån för denna 

uppsats antas denna variabel vara tillräckligt relevant.  

Två frågor som omvänt avspeglar varandra används för att konstruera den beroende variabeln: 

(1) I would enjoy having a paid job even if I did not need the money och (2) A job is just a 

way of earning money – no more. Respondenterna ombeds besvara frågorna med något av 

följande fem alternativ: (1) strongly agree, (2) agree, (3) neither agree nor disagree, (4) 

disagree, (5) strongly disagree. Svaren för fråga (1) har vänts så att en hög arbetsvilja 

representerar höga poäng. Frågorna har sedan slagits ihop till ett index där individer kan 

erhålla poäng mellan 0 och 8 där individer som svarat ”strongly agree” på fråga 1 och 

”strongly disagree” på fråga 2 erhåller 8 poäng.         

Ett antal variabler på individnivå kontroller för alternativa sociologiska bakgrundsfaktorer 

med relevans för arbetsvilja. Teoretiska överväganden om inkludering följer i stort Esser 

(2005). Variablerna har konstruerats med ambitionen att försöka utesluta individer som 

befinner sig långt från arbetslivet. Kön är en dummyvariabel där 1 representerar kvinnor och 

män är referenskategori. Ålder är indelat i kategorierna 18-24 år, 35-44 år, 45-54 år och 55-64 

år. 25-34 år är referenskategori. Resterande åldersgrupper ingår inte i analysen. Avseende 

familjesituation utgör ensamstående och par utan barn referenskategori. Familj med barn och 

ensamstående med barn är två dummyvariabler.  
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Hög utbildning är en dummyvariabel där individer med högre utbildning 

(universitetsutbildning och andra höga examen) ingår. Resterande individer är 

referenskategori. Utbildning kan ses som en dimension av klass (Ericson & Goldthorpe, 

1992). I denna uppsats används måttet på utbildning även som ett sätt att fånga vissa 

bakgrundsfaktorer relaterade till klass. Arbetslös är en dummyvariabel som anger om 

respondenten uppgett sig vara arbetslös. Förvärvsarbetande och individer som försörjer sig på 

egenföretagande samt studenter och individer i yrkesträning som tidigare förvärvsarbetat 

utgör referenskategori. Resterande individer så som hemmafruar/män och individer som 

permanent lämnat arbetskraften (pensionärer och förtidspensionärer) ingår inte i analysen.   

Variabeln ”härkomst från område utanför OECD” är konstruerad analogt med Nelson (2012) 

men är ändrad till en kontext av OECD istället för EU. Individer med härkomst eller identitet 

från länder som inte är medlemmar av OECD har inkluderats i en dummyvariabel. Individer 

med härkomst från Mexiko och Chile har också inkluderats i denna grupp eftersom 

information om identitet inte skiljer latinamerikanska länder från varandra. Individer med 

turkisk identitet har också inkluderats i denna grupp.  

Data på landnivå används för att operationalisera arbetsmarknadspolitik och är hämtad från 

OECD:s (2012) databas för år 2005. Arbetslöshet mäts med standardiserade 

enkätundersökningar. Investeringar i ALMP mäts med totala utgifter som procent av BNP 

relaterat till nivån av arbetslöshet i var land. Att använda utgifter som indikator på ett lands 

investeringar i ALMP följer Bonoli (2012). Utgifterna är multiplicerade med 100 för att 

erhålla en mer översiktlig skala. 

Ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen mäts med Net replacement rates (NRR), som har 

använts i relation till arbetslöshetstal i bland annat Howell & Rehm (2009). Måttet utgörs av 

ration mellan en genomsnittlig individs del av sitt hushålls nettoinkomst efter skatt när 

personen inte arbetar och när den arbetar. Inkomsterna vid arbetslöshet inkluderar 

arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag och socialbidrag. Det sträcker sig mellan 0 som innebär 

ingen inkomst vid arbetslöshet och 100 som innebär samma inkomst vid arbete som vid 

arbetslöshet. För en detaljerad beskrivning av måttets indikatoriska antaganden och kvalitéer 

se metodologi för konstruktionen av detta mått (OECD, 2007).  

Ett alternativt mått är Esping-Andersens (1990) klassiska operationaliseringar. Dessa har 

replikerats, uppdaterats och gjorts tillgängliga av Scruggs & Allan (2006). Detta dataset 
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täcker dock färre länder. Huvudanledningen till valet av NRR är dock att OECD:s 

Employment Outlook (2006), vars påståenden denna uppsats hypotes baseras på, använder det.   

3.3 Metod 

Analysen genomförs i två steg. En deskriptiv del undersöker arbetsviljan i de länder som ingår 

i analysen och ställer den mot investeringar i ALMP, ersättningar och teoretiskt beskriven 

förekomst av arbetsmarknadspolitik i de olika länderna. Syftet är att upptäcka mönster, 

avvikelser och se hur väl utgiftsnivåerna överensstämmer med tidigare presenterade 

beskrivningar av och historik om arbetsmarknadspolitiken i olika länder.  

Flernivåregression används för att testa effekten av arbetsmarknadspolitiken på individers 

arbetsvilja. Individer (den första nivån) knyts till länder (den andra nivån) och erhåller de 

värden variabler i varje land ger individerna som samlas under enheten (landet) i fråga. 

Observationers beroende av varandra över olika nivåer integreras i analysen istället för att 

hanteras som ett försämrande inslag (Nelson, 2012).  

Vanligen behöver antalet enheter på andra nivån överstiga 25 observationer i en 

flernivåregression. Flernivåregression har dock tidigare använts med förtjänst för att analysera 

datamaterial från ISSP:s work orientations serie med liknande konstellation av och antal 

länder (Andersson & Pontusson, 2007). Även denna uppsats beroende variabel: arbetsvilja, 

har analyserats med flernivåregression. Då hämtades den från en tidigare enkätundersökning i 

serien, frågorna är dock identiska (Esser, 2005).  

Analysen inleds med konstruktionen av en tom modell. I denna lokaliseras den andel av 

variationen som kan förklaras av skillnader mellan länder. Detta mäts med Intra Class 

Correlation-koefficienten (ICC-koefficienten). En del av denna skillnad kan utgöras av 

skillnader mellan länder på individnivå, det vill säga att olika länder har olika fördelningar 

vad gäller relevanta variabler så som andel förvärvsarbetande och andel av befolkningen som 

innehar hög utbildning. Därför konstrueras också en modell där endast variabler på 

individnivå ingår. Denna modell kan ha högre eller lägre ICC än den ursprungliga. Sedan 

tillförs variabler på landnivå. Dessa variabler kan sänka ICC. Den relativa sänkningen tolkas i 

modellen som den andel av variationen på landnivå som kan tillskrivas den tillförda variabeln 

i fråga. En presentation av resultaten från dessa analyser följer i kommande del.  
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4. Resultat 

I denna del presenteras resultat från den deskriptiva undersökningen och hypotesprövningen. 

Dessa resultat stärker antagandet att det finns ett samspel mellan ersättningsnivå i 

arbetslöshetsförsäkringen, ALMP och arbetsviljan.  

4.1 Deskriptiva resultat  

I figur 1 visas de i analysen inkluderade ländernas ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen 

på horisontell axel och arbetsviljan på vertikal axel. Tre grupper av länder kan urskiljas vad 

gäller ungefärlig nivå på ersättningen. En grupp som ersätter på under 50 procent av tidigare 

inkomstnivå, en som ersätter på mellan 50 och 60 procent samt en som ersätter från 60 upp till 

80 procent.  

      

 

Figur 1. Ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen (NRR) och arbetsvilja i olika länder. Källa: OECD (2012) 

och ISSP (2005a). 
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Utefter Carrols (1999) indelningar har Sverige, Finland och Danmark en frivilligt 

statsunderstödd arbetslöshetsförsäkring. Det verkar som att denna 

arbetslöshetsförsäkringsmodell är starkt förknippad med en hög ersättningsnivå. Länder med 

riktade och omfattande modeller, vilket främst är engelsktalande länder, verkar i allmänhet ha 

en lägre ersättningsnivå på runt 50 procent. Irland, Norge och Schweiz sticker dock ut och 

ersätter istället på en hög nivå. USA sticker ut åt andra hållet och ersätter på en nivå långt 

under alla andra länders. Länder med korporativ modell, främst kontinentala länder men även 

Japan, ersätter i allmänhet på en nivå från 55 till 65 procent av tidigare inkomst. Carrol (1999) 

delar inte in östeuropeiska länder och inte heller Sydkorea. Dessa länder ersätter på runt 50 

procent av tidigare inkomst eller lägre.  

Arbetsvilja verkar i figur 1 ha en tydlig koppling till ersättningsnivån. Människor i länder med 

låg ersättningsnivå verkar ha lägre arbetsvilja än människor i länder med hög ersättningsnivå 

(även om variationen är stor bland länder med låg ersättningsnivå). Det kan tyckas konstigt 

givet den diskussion som presenterats under tidigare forskning ovan. En generös 

arbetslöshetsförsäkring väntas inverka negativt på individers arbetsvilja och ställa dem längre 

från arbetsmarknaden. Det finns dock ett antal anledningar som skulle kunna förklara den 

motsägelsefulla kopplingen i figur 1.  

För det första kan ersättningsnivån i sig ha en positiv effekt, en politik med höga 

ersättningsnivåer kan göra arbete i sig mer attraktivt och binda individer närmare 

arbetsmarknaden och sina arbeten. Detta kan göra att individer uppskattar arbetslivet i högre 

grad. För det andra kan det vara så att arbetssökande individer erhåller arbeten de trivs med 

och är utbildade för om de har längre tid på sig att leta, om arbetssökande tvingas in i första 

bästa jobb är det troligt att det passar dem sämre enligt formulerade teorier om kvalitativ 

matchning. För det tredje kan det röra sig om ett skenbart samband där ALMP eller någon 

annan makrovariabel egentligen står för kopplingen. Det kan vara så att länder som har en hög 

ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen tenderar att också satsa mycket på ALMP.   

I figur 2 visas arbetsvilja kopplat till utgifter på ALMP för var land. Utgifterna är relaterade 

till BNP och andelen arbetslösa av arbetskraften så som beskrivits närmare i delen som 

behandlar uppsatsens data. Danmark som närmast blivit synonymt med begreppet flexikuritet 

satsar, enligt detta mått, också obestridligt mest på ALMP. Tyvärr gör införlivandet av 

Danmark som befinner sig i en helt egen klass det svårt att urskilja nyanser mellan andra 

länder. Det kan också redan här konstateras att en flernivåregression med den tydliga outliern 

Danmark inkluderat inte kommer att ge tillförlitliga resultat.  
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Figur 2. Investeringar i ALMP*100 (i förhållande till BNP och arbetslöshetsnivå) och arbetsvilja i olika 

länder. Källa: OECD (2012) och ISSP (2005a). 

       

 

Figur 3. Investeringar i ALMP*100 (i förhållande till BNP och arbetslöshetsnivå) och arbetsvilja i olika 

länder med Danmark exkluderat (notera skalskillnad jämfört med figur 2). Källa: OECD (2012) och ISSP 

(2005a). 
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Ett uteslutande av Danmark kräver dock att kopplingen mellan ALMP och arbetsvilja inte 

påverkas märkbart eller i alla fall inte ändrar riktning. Figur 3 visar samma koppling som i 

figur 2 men med Danmark uteslutet. Det kan konstateras att kopplingen snarare förstärks 

(notera skalskillnaden vid jämförelse av de två diagrammen). För den resterande analysen i 

denna uppsats kommer, på grund av de skäl som angivits ovan, Danmark inte att ingå.   

Mönstret i figur 3 visar att Sverige verkar vara det land som (näst efter Danmark) satsar mest 

på ALMP, trots den delvisa nedmonteringen av Rehn-Meidner-modellen. Norge och Schweiz 

investerar också mycket i ALMP, utgifterna i dessa länder är dock utslagna på ovanligt liten 

andel arbetslösa. Irland, Belgien och Finland investerar också stora summor. Irland i enlighet 

med senare decenniers utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken.  

Kontinentala länder med hög arbetslöshet hamnar i mitten tillsammans med engelsktalande 

länder. Enligt Bonolis (2012) indelning skiljer sig dock dessa länder åt då engelsktalande 

länder traditionellt satsar på anställningsservice och övervakning medan de kontinentala satsar 

på anställningssubventioner. Detta återspeglas i separerade utgiftsposter, Storbritannien är till 

exempel det land som investerar enskilt mest i förhållande till BNP i posten för PES (se 

appendix 1). Nordamerikanska och asiatiska länder har som väntat låga utgifter för ALMP. 

Detta gäller också östeuropeiska länder.      

Arbetsvilja är tydligare kopplat till ALMP-utgifter än ersättningsnivå. Det finns dock ingen 

helt entydig koppling. USA, Kanada och Japan har förhållandevis hög arbetsvilja trots små 

investeringar i ALMP. Spanien och Finland har låg arbetsvilja trots relativt stora 

investeringar.  

Ovan deskriptiv beskrivning och analys ger ändock fog för uppsatsens hypotes att det finns 

något sorts samspel mellan de aktiva och passiva delarna av länders arbetsmarknadspolitik 

som påverkar människorna i dessa länder vad gäller deras arbetsvilja. Det leder vidare till 

prövningen av uppsatsens hypotes i en flernivåregression.  

4.2 Resultat av hypotesprövningen 

Nedan presenteras resultatet av en flernivåregression utformad för att mäta nationell påverkan 

på individers arbetsvilja, det vill säga variationen på landnivå konstanthållet för ett antal 

individuella faktorer (modell 1). I modell 2 testas hur stor del av variationen på landnivå som 

kan hänvisas till de oberoende variabler som är i fokus för denna uppsats. Slutligen testas 
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samspelet mellan de oberoende variablerna infogade i modell 2 genom införlivandet av en 

interaktionsvariabel (modell 3). Modellerna presenteras i tabell 1. 

Oberoende 

variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Ersättningsnivå  -0,020* (0,016) -0,037* (0,016) 

ALMP  -0,093* (0,037) -0,215* (0,148) 

Ersättningsnivå*

ALMP 
  -0,005* (0,002) 

Intercept -4,676 -4,936 -6,189 

Random eff (var.)    

Intercept -0,268 -0,187 -0,151 

Log likelyhood -33087 -33083 -33082 

ICC * 100 -7,47 -5,33 -4,35 

Tabell 1. Resultat av hypotesprövningen. n = 16369. Antal grupper = 20. * = signifikant på 5 % 

signifikansnivå. 

Modell 1 inkluderar endast individuella kontrollvariabler vars inverkan redovisas i appendix 2 

då de ej är av direkt relevans för hypotesprövningen i denna uppsats. Det kan av modellen 

konstateras att länder skiljer sig avseende de individuella kontrollvariablerna då ICC-

koefficienten ökar något jämfört med en helt tom modell (ej redovisad). För modell 1 är ICC 

7,47 procent vilket kan tolkas som att så stor andel av variationen i den beroende variabeln 

kan tillskrivas variabler på landnivå. Det kan tyckas lite men med det att det avser en 

procentandel av den totala variationen i variabeln i åtanke så är det ganska rimligt. Det mesta 

av arbetsvilja torde rimligtvis bestämmas av individuella faktorer och inte av gemensamma 

för alla i landet.  

Frågan ställdes i den deskriptiva delen hur mycket av ersättningsnivåns positiva effekt som 

utgörs av ett skensamband som egentligen kan tillskrivas investeringar i ALMP. 

Koefficienterna i modell 2 antyder att så är fallet. Koefficienten för ersättningsnivå är negativ 

medan den för ALMP är positiv. Detta kan tolkas som att en högre ersättningsnivå tenderar att 

vara förknippad med en lägre arbetsvilja medan större investeringar i ALMP tenderar att vara 

förknippad med en högre arbetsvilja.  Den för teorin och uppsatsens hypotes viktigaste frågan 
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rör dock om ALMP samspelar med ersättningsnivå och har möjlighet att vända negativa 

inverkningar av ersättningsnivå. Detta motiverar införandet av en interaktionsvariabel i 

modell 3. I denna modell är ersättningsnivå och interaktionsvariabeln signifikanta på fem 

procents signifikansnivå. Uträkningar på modell 3 som redovisas i tabell 2 visar, givet 

modellen och med övriga variabler konstanta, att en hög ersättningsnivå i kombination med 

stora investeringar i ALMP är förknippat med klart högre arbetsvilja än en hög 

ersättningsnivå och små investeringar i ALMP.  

Nivå av investeringar i ALMP  
Hög ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen  

(NRR = 70)  

Inga investeringar (0) 3,60 

Små investeringar (5) 4,13 

Medelstora investeringar (10) 4,67 

Stora investeringar (15) 5,20 

Mycket stora investeringar (20) 5,74 

Tabell 2. Uträkningar på regressionsmodell 3. 

ALMP är inte signifikant i modell 3. Detta kan dock inte tolkas som att ALMP är beroende av 

ersättningsnivå för att verka. Stor samvariation med både ersättningsnivå och 

interaktionsvariabeln ger hög risk för multikolinjäritet. Detta kan göra resultaten svårtolkade. 

För att ytterligare testa den eventuella modellförbättringen mellan modell 2 och 3 utförs dels 

en uträkning på hur ICC-koefficienten påverkas (hur pass mycket större andel av den 

ursprungliga variationen som förklaras i modell 3 jämfört med modell 2) och dels ett test om 

modellförbättringen är signifikant.  

Uträkningarna på förändringen i ICC-koefficienten visar att modell 2 förklarar 32 procent av 

variationen på landnivå medan modell 3 förklarar 46 procent. Den tydliga förbättringen av 

modellen på 14 procent vid införandet av interaktionsvariabeln ger en indikation om att 

ersättningsnivå är viktigt för vilken grad ALMP verkar på för arbetsviljan. För att ytterligare 

testa om modell 3 förklarar mer än modell 2 utförs ett likelihood ratio-test som jämför modell 

2 med modell 3 (ett likelihood ratio-test testar om modellernas nivå av förklarad likelihood 

signifikant skiljer sig åt). Detta test är signifikant på fem procents signifikansnivå. Detta 

styrker tesen att ersättningsnivå och ALMP samspelar i sin koppling till arbetsviljan.  
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För att testa om resultaten är robusta har modell 3 för ett antal alternativa konstellationer 

(baserat på demokratisk erfarenhet och stora kulturella skillnader) av länder specificerats. 

Mönstret som redovisas i tabell 2 är detsamma för alla specificerade modeller. I en modell 

som enbart inkluderar länder med långvarigt demokratiskt styre samt europeisk kulturell 

identitet är interaktionsvariabeln fortfarande signifikant på tio procents signifikansnivå och 

ersättningsnivå på fem procent.  

Av ovanstående resultat att döma samspelar ALMP med ersättningsnivå. Detta är kopplat till 

en arbetsvilja som rör sig i positiv riktning. Givetvis går det inte med en enkel modell och ett 

tvärsnitt av observationsdata med varierande kvalitet att tala om någon fastställd effekt. Men 

den tydliga förbättringen mellan modell 2 och 3 stärker ändå hypotesantagandet och är 

konsistent med den bakomliggande teorin. En hög arbetsvilja har en tydlig koppling till ett 

lands kombination av arbetsmarknadspolitik, denna koppling tenderar att anta olika former 

med samspelet mellan ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen och ett lands investeringar 

i ALMP.  

5. Avslutande diskussion 

I denna uppsats har samspelet mellan ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen och nivån på 

investeringar i ALMP och hur detta förhåller sig till arbetsvilja i olika länder undersökts.  Det 

har antagits att effekten av ersättningsnivåns storlek på arbetsviljan varierar mellan länder 

beroende på hur den aktiva delen av arbetsmarknadspolitiken är utformad. Data hämtades från 

ISSP:s enkät- och intervjuundersökningar och kombinerades med data över 

arbetsmarknadspolitiken från OECD:s databas. En beskrivning och en prövning av uppsatsens 

hypotes med en deskriptiv metod och en flernivåregression visade att en hög arbetsvilja har en 

tydlig koppling till ett lands kombination av arbetsmarknadspolitik och att denna koppling 

antar olika former med samspelet mellan ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen och ett 

lands investeringar i ALMP.  

Arbetsvilja är självklart bara en del av alla faktorer som bestämmer variationen i olika länders 

arbetslöshetsnivå. Frågan är också hur mycket en specifik vilja att jobba har betydelse i en 

situation med hög arbetslöshet som är fallet i många OECD-länder? Det är ingen fråga som 

denna uppsats kan hålla inom sina ramar men att visa att arbetsvilja ändå inte har det tydliga 
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samband till höga ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen, som den i en stor del av den 

ekonomiska forskningen tillskrivits, har ändå betydelse för utformningen av den 

arbetsmarknadspolitiska diskussionen.  

Den tidiga ekonomiska forskningen visade ett tydligt samband mellan ersättningsnivå i 

arbetslöshetsförsäkringen, en individs sökbeteende och ett lands arbetslöshetsnivå. Detta har 

senare ifrågasatts och delvis reviderats med utökad forskning om hur ALMP och olika 

begränsningar i arbetslöshetsförsäkringen kan motverka detta samband. Det intressanta 

framöver blir att kartlägga mer i detalj vilka mekanismer som ligger till grund för denna 

förändrade syn och vilka effekter olika program och inriktningar inom ALMP har. Här har 

sociologiska perspektiv en stor förklaringspotential i frågor som rör hur individer uppfattar 

sina arbeten och tiden av arbetslöshet och hur denna uppfattning hänger samman dels med 

program och programimplementering av olika former av arbetsmarknadspolitik men även 

med mikro- och makroekonomiska variationer såsom lön och arbetslöshetsnivå. Arbetsvilja 

och den koppling som framlagts i denna uppsats har säkerligen en del i denna kommande 

utveckling av sociologisk forskning.  

Det kan uppfattas som problematiskt att mäta arbetsvilja med attityder, kopplingen mellan en 

individs värderingar och handlingar har ifrågasatts på ett antal grunder. Människor har sagts 

snarare rationalisera sina beteenden med attityder än följa sina attityder (Swidler, 1986). I ett 

tvärsnitt har detta dock inte så stor relevans då det hur som inte går att tala om något kausalt 

förhållande, det är irrelevant om attityder styr beteende eller enbart rationaliserar utförda 

handlingar i efterhand då värderingar och handlingar i båda fallen är associerade med 

varandra. Det senare skulle om något kunna tala för att det är svårt att skilja den ekonomiska 

aspekten av arbetsvilja från den icke-ekonomiska. Om människor i högre grad tvingas att 

arbeta av finansiella skäl kan de uttrycka högre uppskatting för arbetet eftersom det är en så 

pass stor del av deras liv och de måste försvara sitt val att arbeta att arbeta så mycket som de 

gör.   

Ett annat problem med denna uppsats är uteslutandet av Danmark ur analysen då det inte sker 

på några egentliga teoretiska grunder utan enbart för dess alltför avvikande nivåer på 

investeringar i ALMP. Ett ytterligare problem är en eventuell avsaknad av kontrollvariabler 

på landnivå. Det finns goda skäl att anta att ett lands arbetslöshetsnivå, dess lagstiftning och 

överenskommelser gällande anställningstrygghet samt nivån av krav på motprestation vid 

erhållande av arbetslöshetsersättning också påverkar arbetsviljan.  



26 

 

Vissa länder avviker också betydligt från mönstret i de deskriptiva resultaten. USA och 

Kanada uppvisar en relativt hög arbetsvilja trots små investeringar i ALMP. Ett skäl till det 

kan, något motsägelsefullt, vara den låga ersättningsnivån i dessa länder. Människor kan 

anstränga sig hårdare att hitta bra arbeten om de är mer beroende av dem för att upprätthålla 

sin levnadsstandard. Det är inte helt omöjligt att sådana finansiella incitament kan spilla över 

på den del av arbetsviljan som är oberoende av ekonomiska aspekter. Denna negativa effekt 

kan dock, som visades i tidigare forskning, motverkas av positiva effekter av kvalitativ 

matchning vilket i så fall borde höja länderna med en medelhög nivå av både ALMP och 

ersättningar till USA och Kanadas nivå. Att det inte är fallet kan bero på att 

ersättningsnivåerna kan behöva vara betydligt högre för att mekanismer kopplade till 

kvalitativ matchning ska börja verka. 

Sammantaget är det troligt att olika mekanismer fungerar olika i olika typer av 

arbetsmarknadspolitiska system. Effekten av ALMP kan till exempel kräva en viss nivå på 

ersättningarna från arbetslöshetsförsäkringen. Dessa motverkande mekanismer skulle kunna 

vara en förklaring till att länder som hamnar på en mellannivå vad gäller ersättningsnivå och 

investeringar i ALMP verkar ha lägst arbetsvilja. De lider så att säga av negativa effekter av 

en relativt hög ersättningsnivå samtidigt som ersättningen inte är tillräckligt hög för att 

generera positiva effekter, genom kvalitativ matchning eller i kombination med ALMP.  

För att hitta skäl till Spanien och Finlands avvikande mönster krävs dock att ALMP-

utgiftsposterna analyseras inom sina kategorier (se appendix 1). Det går då tydligt att se att 

dessa länder satsar relativt sett små summor på anställningsservice och övervakning. Detta är i 

så fall konsistent med antagandet att det inte räcker med att erbjuda möjligheter såsom 

jobbträning och anställningssubventioner för att höja arbetssökandes arbetsvilja. Erbjudanden 

om yrkesinriktad träning måste också kombineras med övervakning och krav i enlighet med 

sociologiska teorier om långsiktigt rationella val som framstår som irrationella i stunden.     

Trots ovanstående problem finns det dock goda skäl för denna uppsats slutsatser vilket leder 

vidare till nya forskningsfrågor för att ta reda på mer om hur utformandet av 

arbetsmarknadspolitik kan tänkas inverka på individers arbetsvilja. Exempelvis vore det 

intressant att se om kopplingarna som visats i denna uppsats kvarstår om de ekonomiska 

aspekterna av individers arbetsvilja infogas i operationaliseringen av begreppet. Även om 

arbetsvilja separerad från ekonomiska aspekter säger en del om individers arbetsvilja vore det 

också intressant att se om fördelen med en utökad arbetsvilja associerad med ALMP och hög 
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ersättningsnivå kvarstår eller helt överskuggas av en ekonomiskt associerad del av 

arbetsviljan som kan ha helt andra samband med arbetsmarknadspolitiken. 

Ett infogande av fler makrovariabler är en annan uppenbar fortsättning på denna uppsats 

problemformulering. Arbetslöshetsnivån i ett land är en typisk kontrollvariabel medan nivån 

av anställningstrygghet och hårda krav på arbetssökande för att de ska erhålla 

arbetslöshetsersättning kanske snarare skulle ingå som en del av operationaliseringen av 

begreppet arbetsmarknadspolitik.   

Intressant för den kommande forskingen kring denna fråga vore också att titta på eventuella 

interaktioner mellan de oberoende variablerna på landnivå och individuella variabler så som 

arbetslöshet och kön. Hur inverkar samspelet mellan ersättningsnivå på 

arbetslöshetsersättningen och ALMP olika för olika grupper i samhället?  

En annan fortsättning är en inkludering av Danmark i analysen. Detta kan exempelvis göras 

genom en annan operationalisering av begreppet ALMP. Detta skulle kunna ge nya insikter då 

landet enligt teorin ska vara ett land med stark kombination av ALMP och ersättningsnivå i 

arbetslöshetsförsäkringen. Nederländerna är ett annat sådant land som olyckligt inte heller 

gick att inkludera på grund av låg datakvalitet.  

Sammantaget har denna uppsats mer i detalj undersökt hur en utformning av 

arbetsmarknadspolitik är kopplad till arbetsvilja än vad som tidigare gjorts. Den har också 

kombinerat sociologiska perspektiv med mikro- och makroinriktad ekonomisk forskning för 

att härleda en hypotes med väl underbyggda antaganden. En deskriptiv beskrivning och 

hypotesprövning har visat att de väntade effekterna av dessa antaganden är empiriskt 

föreliggande även om, som tidigare nämnts, det inte behöver betyda att ett kausalt förhållande 

råder.   
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Appendix 1: Utgifter för ALMP uppdelat i 

underkategorier 

 Utgifter för PES som 

andel av BNP 

 Utgifter för 

arbetsträning som 

andel av BNP 

Storbritannien 0,38 Danmark 0,50 

Danmark 0,32 Finland 0,39 

Tyskland 0,30 Norge 0,37 

Frankrike 0,23 Sverige 0,33 

Sverige 0,22 Frankrike 0,29 

Australien 0,21 Portugal 0,28 

Belgien 0,20 Schweiz 0,28 

Finland 0,18 Tyskland 0,26 

Portugal 0,17 Irland 0,26 

Kanada 0,16 Belgien 0,17 

OECD  0,15 Nya Zeeland 0,17 

Tjeckien 0,13 Spanien 0,17 

Spanien 0,13 OECD  0,16 

Schweiz 0,13 Kanada 0,08 

Irland 0,12 Slovenien 0,05 

Norge 0,12 USA 0,05 

Japan 0,11 Ungern 0,04 

Nya Zeeland 0,11 Japan 0,04 

Slovenien 0,10 Sydkorea 0,04 

Ungern 0,09 Storbritannien 0,03 

Sydkorea 0,03 Australien 0,01 

USA 0,03 Tjeckien 0,01 

Appendix 1. Utgifter för ALMP (i förhållande till BNP) uppdelat i underkategorier. Källa: OECD (2012) 
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 Utgifter för 

anställnings-

subventioner till 

privat sektor som 

andel av BNP 

 Utgifter för 

anställnings-

subventioner till 

offentlig sektor som 

andel av BNP 

Sverige 0,44 Belgien 0,34 

Spanien 0,29 Irland 0,21 

Danmark 0,25 Frankrike 0,18 

Belgien 0,24 Spanien 0,09 

Portugal 0,15 Australien 0,08 

Frankrike 0,12 Tyskland 0,08 

Finland 0,11 Slovenien 0,08 

Ungern 0,10 Finland 0,07 

OECD  0,09 Norge 0,07 

Schweiz 0,08 Ungern 0,06 

Japan 0,07 OECD  0,06 

Tyskland 0,05 Tjeckien 0,03 

Irland 0,05 Portugal 0,03 

Tjeckien 0,04 Kanada 0,02 

Slovenien 0,04 Danmark 0,00 

Norge 0,03 Japan 0,00 

Sydkorea 0,02 Sydkorea 0,00 

Nya Zeeland 0,02 Nya Zeeland 0,00 

Australien 0,01 Sverige 0,00 

Kanada 0,01 Schweiz 0,00 

Storbritannien 0,01 Storbritannien 0,00 

USA 0,00 USA 0,00 

Appendix 1. Utgifter för ALMP (i förhållande till BNP) uppdelat i underkategorier. Källa: OECD (2012) 
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Appendix 2: Full regressionsmodell 3  

Oberoende variabler Modell 3 

Kvinna -0,384* (0,028) 

18-24 år -0,107* (0,051) 

35-44 år -0,129* (0,042) 

45-54 år -0,174* (0,043) 

55-64 år -0,132* (0,052) 

Singel -0,011* (0,042) 

Familj -0,058* (0,042) 

Ensamförälder -0,175* (0,056) 

Hög utbildningsnivå -0,178* (0,038) 

Arbetslös -0,535* (0,059) 

Härkomst från område 

utanför OECD 

-0,475* (0,071) 

Ersättningsnivå -0,037* (0,016) 

ALMP -0,215* (0,148) 

Ersättningsnivå*ALMP -0,005* (0,002) 

Intercept -6,189 

Random eff (var.)  

Intercept -0,151 

Log likelyhood -33082 

ICC * 100 -4,35 

Appendix 2. Resultat av hypotesprövningen (full modell) med individuella variabler redovisade. n = 16369. 

Antal grupper = 20. * = signifikant på 5 % signifikansnivå. 


