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unga



Viktigt att utvärdera effekter av 
olika reformer

• Både ex-ante och ex-post utvärderingar är viktiga 

–Har politik avsedda effekter?

–Används skattepengar effektivt?

• Studien är välgjord och relevant



Huvudsakliga slutsatser från studien

• Ungdomars löner påverkades inte av reformen

• Sysselsättningen bland unga ökade

• Företag som hade stor andel unga innan reformen 
anställde fler och betalade högre löner efter reformen

–Även företagens kapital, omsättning och vinster ökade



Löneövervältring

• Finansdepartementet räknade ex-ante att 
löneövervältringen skulle ske på allas löner

• På kort sikt även övervältring på vinster och priser

• I ljuset av studien verkar dessa antaganden ganska 
rimliga

• Med tanke på hur lönerna sätts är resultaten om 
löneövervältringen inte förvånande

–Unga jobbar ofta i branscher med bindande lägstalöner

–Övervältring på ungas löner skulle innebära att man 
behöver sänka lönen med 12 % det året den anställde 
fyller 26

–Rättviseaspekter



Är effekterna företagseffekter 
eller branscheffekter?

• Företag med stor andel unga är mer vanliga i vissa 
branscher

• Olika mycket lokal lönesättning i olika branscher

• Vore bättre att jämföra företag med olika 
åldersstruktur inom samma bransch

–Framgår inte av analysen om det är det som görs



Många andra reformer infördes samtidigt

T.ex.

• Jobbskatteavdrag (2007-)

• Sänkt restaurangmoms (2012)

• Allmän sänkning av arbetsgivaravgifter (2009)

• Förändringar i a-kassa (2007-2009)

• Dessa nämns inte i studien, hur samverkar 
reformerna med sänkta arbetsgivaravgifter för unga?

• Arbetsutbudet bland unga kan ha ökat till följd av 
reformerna (inte minst jsa)

• Hur skulle det påverka bedömningen av effekterna?



Makroeffekter

• Policymakare är intresserade av makroeffekter

• Vad blev den totala sysselsättningsökningen i 
ekonomin?

• Hur stor var undanträngningen av äldre anställda?

• De flesta unga har inte problem att hitta jobb, till 
vilken grad subventionerade man jobb som skulle 
funnits ändå?

• Är sänkta arbetsgivaravgifter ett kostnadseffektivt 
sätt att sänka ungdomsarbetslösheten?


