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SAMMANFATTNING 

Handeln utgör en av de ungdomsintensivaste branscherna i Sverige, men trots 
detta vet vi väldigt lite om karriärutvecklingen för de som får sitt första jobb i 
detalj – eller partihandeln. Syftet med detta projekt är att följa de unga som får 
sitt första jobb i handeln för att studera deras långsiktiga karriärutveckling 
bortom det första jobbet. Analysen är möjlig genom longitudinella registerdata 
från Statistiska Centralbyrån som gör det möjligt för oss att följa alla individer 
som är 16 år eller äldre och bofasta i Sverige i upp till 15 års tid. 

Resultaten som presenteras i rapporten visar att: 

• Detaljhandeln är en mycket ungdomsintensiv bransch. Nästan var fjärde 
arbetstagare (23 procent) inom detaljhandeln var mellan 16–24 år under år 
2015. Endast hotell- och restaurangbranschen hade en högre andel unga 
anställda (24 procent). Detaljhandeln har dock fler anställda totalt och är 
därmed den bransch i ekonomin som sysselsätter flest unga i absoluta tal. År 
2015 sysselsatte detaljhandelsföretagen i Sverige över 15 procent av alla 
sysselsatta i åldern 16–24 år.  

• De unga som fick sitt första jobb inom detaljhandeln har en lägre 
medianinkomst efter 15 år än de som började arbeta i andra branscher, men 
en större andel hade slutfört en högre utbildning. De unga som fick sitt första 
arbete i detaljhandeln har också färre arbetslöshetsdagar under hela den 
studerade tidsperioden jämfört med de som unga som började arbete i andra 
branscher. De unga som fick sitt första jobb inom partihandeln hade däremot 
högre medianinkomster efter 15 år, men färre hade avklarat en högre 
utbildning och antalet arbetslöshetsdagar var i paritet med de som fick sitt 
första jobb utanför handeln.   

• Av de unga som fick sitt första jobb i detaljhandeln arbetade 72 procent kvar 
efter ett år. Denna andel överstiger andelen som arbetade kvar i partihandeln 
och även genomsnittet för övriga branscher. Det tar hela sju år innan vi kan 
observera att andelen som fortsätter arbeta i ett företag som är verksam inom 
detaljhandeln är lägre än genomsnittet för övriga branscher i ekonomin (men 
fortfarande högre än för partihandeln).  
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• Andelen som är kvar i sin ursprungliga bransch efter femton år är låg i de två 
handelsbranscherna jämfört med i övriga branscher. Inom detalj- och 
partihandeln är endast 19,6 respektive 17,9 procent av individerna kvar efter 
femton år, vilket kan jämföras med 32,4 procent för övriga branscher. Detta 
visar att det är mer sannolikt att de unga som får sitt första jobb inom handeln 
på lång sikt kommer att börja arbeta i en annan bransch jämfört med de unga 
som börjar att arbeta i någon annan bransch. 

• De unga som får sitt första jobb inom detaljhandeln skiljer sig 
utbildningsmässigt från de unga som får sitt första jobb i partihandeln och 
övriga branscher. Ungefär varannan individ som började arbeta inom 
detaljhandeln uppnådde en eftergymnasial utbildning 15 år efter det första 
jobbet, vilket är en avsevärt högre andel jämfört med de som började arbeta i 
partihandeln och i övriga branscher. Denna höga andel beror främst på att 
kvinnorna i gruppen utbildar sig i hög utsträckning och att de som lämnar 
branschen är mer benägna att slutföra en högre utbildning.  

• Nästan 13% av de unga som fick sitt första jobb i detaljhandeln under 
perioden 1998 - 2000 hade en yrkesinriktad handelsutbildning. Det 
vanligaste är dock att de som får sitt första jobb i detaljhandeln har valt ett 
samhällsvetenskapligt program på gymnasiet. Andelen unga med en 
samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning var nästan tio procentenheter 
högre i detaljhandeln jämfört med genomsnittet för övriga branscher.   

• Karriärutvecklingen för de som får sitt första jobb inom detaljhandeln har 
förbättrats över tid. Senare kohorter av unga som får sitt första jobb inom 
detaljhandeln har relativt sett högre inkomster, färre arbetslöshetsdagar och 
fler har avklarat en högre utbildning.  

Slutsatsen från vår studie är att de unga som har fått sitt första jobb i 
detaljhandeln på ett flertal sätt skiljer sig från de unga som har börjat att arbeta i 
partihandeln och andra branscher. Resultaten utmanar på många sätt den 
statiska bilden av detaljhandeln som en genomgångsbransch med dåliga 
karriärmöjligheter. En högre andel unga blir exempelvis kvar i detaljhandeln upp 
till sju år efter att de fått sitt första jobb jämfört med genomsnittet för de som får 
ett arbete i en annan bransch. Detaljhandlare är också mer benägna att rekrytera 
ungdomar som går teoretiska utbildningar på gymnasiet och som senare avklarar 
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högre utbildningar. De som börjar arbeta inom detaljhandeln verkar också ha en 
starkare anknytning till arbetsmarknaden och är mindre sannolika att bli 
arbetslösa jämfört med genomsnittet av unga som får sitt första jobb i någon 
annan bransch. Över tid kan vi också konstatera att karriärutvecklingen för de 
unga som får sitt första jobb i detaljhandeln förbättras.  

Vi kan däremot konstatera att de som börjar arbeta i detaljhandeln på lång sikt 
är mer benägna att lämna detaljhandeln jämfört med genomsnittet för de som 
börjar arbeta i en annan bransch, samt att medianinkomsterna för de som börjar 
arbeta i detaljhandeln är lägre än för de som får sitt första jobb i en annan 
bransch.   

Många har bidragit med värdefulla synpunkter som vi bedömer har höjt både 
rapportens akademiska kvalitet och näringsrelevans. Vi vill rikta ett speciellt tack 
till Stefan Carlén, Handelsanställdas förbund; Johan Davidsson, Svensk Handel; 
och Mats Johansson, Handelsrådet. Avslutningsvis vill vi tacka Handelsrådet för 
att de har finansierat den forskning som presenteras i rapporten. En kortare och 
mer populärvetenskaplig version av den här rapporten finns publicerad som en 
slutrapport hos Handelsrådet (se Daunfeldt m fl., 2020).  
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Detaljhandeln ses ofta som en bransch med dåliga anställningsvillkor och en hög 
personalomsättning, där många arbetstagare är unga och har tillfälliga 
anställningar. Detta sker trots att arbetstagarna i Sverige verkar vara mer nöjda 
med detaljhandeln som arbetsplats jämfört med arbetstagare i andra länder 
(Wickelgren m fl., 2012; Andersson m fl., 2016). Den beskrivna bilden av 
detaljhandeln är också statisk och tar inte hänsyn till att de unga som börjar 
arbeta inom detaljhandeln tillförskaffar sig erfarenheter och kompetens som de 
kan ha nytta av senare i sitt arbetsliv. Det kan exempelvis handla om 
säljerfarenheter, vikten av att passa arbetstider och att ta ett eget ansvar.  

Tidigare studier av karriärutvecklingen inom detaljhandeln i Sverige bidrar inte 
med ett dynamiskt perspektiv, utan har istället analyserat attityder från icke-
representativa urval vid en viss given tidpunkt. Andersson m fl (2016) analyserar 
exempelvis 647 icke-slumpmässiga enkätsvar från chefer och arbetstagare inom 
detaljhandeln, samt genomför 24 djupintervjuer med butikschefer inom 
detaljhandeln. Resultaten indikerar att de anställda inom detaljhandeln inte 
drivs av faktorer som är viktiga för att göra karriär, utan att de istället värdesätter 
anställningstrygghet, möjligheten att arbeta på bostadsorten, samt att det går att 
kombinera arbetet med andra intressen. Detta är enligt studien problematiskt för 
detaljhandelsföretagen eftersom anställningstrygghet ”absolut inte är någonting 
som förknippas med branschen” (Andersson m fl., 2016, s. 4). Slutsatsen bör dock 
tolkas med försiktighet eftersom de som valt att delta i studien inte kan ses som 
representativa för detaljhandeln som helhet. Till exempel kan det vara så att det 
är de individer som är mest nöjda eller missnöjda med sitt arbete som väljer att 
delta i studien.  

I en annan studie analyserar Leppänen och Sellerberg (2016) upplevelsen av 
arbetskraftsrörligheten inom dagligvaruhandeln. De finner att den ofta ses som 
något positivt av de anställda, men som ett problem för de som är utanför 
branschen. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 39 handlare, 
butikschefer och anställda i tio olika dagligvarubutiker i Skåne. Detta innebär att 
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urvalet inte är representativt för ekonomin som helhet och att resultaten därmed 
inte kan generaliseras utanför denna kontext.  

I denna rapport avser vi att komplettera den statiska bilden av 
karriärutvecklingen för de unga som arbetar inom handelsbranscherna i Sverige 
med en dynamisk bild – där den långsiktiga utvecklingen bortom det första 
jobbet studeras med faktiska data över individernas karriärutveckling. Analysen 
bygger på longitudinella individdata från Statistiska Centralbyrån som gör det 
möjligt för oss att följa alla ungdomar som är 16 - 24 år och som fick sitt första 
jobb i ett detalj - eller partihandelsföretag under perioden 1998–2000. Vi 
studerar deras karriärutveckling fram till år 2015 och jämför den gentemot 
utvecklingen för de unga som får sina första jobb i andra branscher. Detta innebär 
att vi kan studera karriärutvecklingen för alla ungdomar upp till 15 år efter att de 
fått sitt första jobb. Tillgången till data över hela populationen innebär att vi, till 
skillnad mot tidigare studier, inte har något problem med icke-representativa 
urval. I syfte att studera om karriärutvecklingen bortom det första jobbet har 
ändrats över tid analyserar vi också karriärutvecklingen för de unga som fick jobb 
under perioderna 2001–2003, 2004–2006 och 2007–2010.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med rapporten är att kartlägga vad som på sikt händer med de individer 
som får sitt första jobb inom detalj – och partihandeln. Mer specifikt vill vi 
besvara följande frågeställningar: 

i. Vad kännetecknar de unga som börjar att arbeta inom detalj – och 
partihandeln? 

ii. Hur ser karriärutvecklingen ut för de unga som får sitt första jobb i en 
handelsbransch jämfört med unga som börjar att arbeta inom andra 
branscher? 

iii. Ser karriärutvecklingen annorlunda ut för unga män respektive kvinnor 
som får sitt första jobb i handeln. Skiljer sig detta mellan unga som är 
inrikes födda jämfört med de som är första - och andra generationens 
invandrare? 

iv. Hur ser karriärutvecklingen ut för de unga som jobbar kvar i detalj – och 
partihandeln jämfört med de som byter bransch? 
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v. Har karriärutvecklingen för de unga som får sitt första jobb inom handeln 
förändrats över tid? 

Målet är att projektet ska generera ny kunskap om vilka unga som anställs inom 
detalj- och partihandeln, samt hur ett första arbete inom handeln är relaterad till 
de ungas framtida karriärmöjligheter.  

1.3 Avgränsningar  

Vi väljer att följa unga individer i åldern 16 - 24 år som fick sitt första jobb mellan 
år 1998 och 2000. Detta val gör vi för att kunna följa dessa under en längre 
tidsperiod. För att säkerställa att arbetsmarknadsinträde inte sker tidigare än så 
begränsar vi urvalet till individer som gör inträde i databasen vid 16 års ålder och 
som är högst 24 år under år 1998. Individer födda 1973 eller tidigare, samt de 
som fått sitt första jobb innan 1998, inkluderas därmed inte i undersökningen. 
De unga som får sitt första jobb i ett företag som inte har en 
branschklassificeringskod (så kallad SNI-kod) inkluderas inte heller i 
undersökningen eftersom analysen bygger på att vi kan observera detta i data.1 Vi 
genomför också en kohortanalys där vi analyserar karriärutvecklingen för unga 
som fick sitt första jobb efter år 2000, uppdelade i tre kohorter. Detta gör vi för 
att få en indikation på om karriärmöjligheterna för de unga som får sitt första 
jobb inom handeln har förändrats över tid.    

1.4 Rapportens upplägg 

I nästa avsnitt ger vi en kort teoretisk bakgrund och beskriver tidigare studier av 
ungas karriärutveckling, med ett speciellt fokus mot de som har analyserat 
handelsbranscherna. Datamaterialet som ligger till grund för rapporten beskrivs 
i avsnitt 3. I avsnitt 4 presenterar vi resultat avseende andelen unga som får sitt 
första jobb i olika branscher och vad som kännetecknar de unga som får sitt första 
jobb i detalj – och partihandeln. Karriärutvecklingen för de unga bortom det 
första jobbet analyseras i avsnitt 5 och i avsnitt 6 gör vi en separat analys av de 
unga som jobbar kvar i handeln och de som byter bransch efter det första jobbet. 
I avsnitt 7 genomför vi en kohortanalys för att studera om karriärutvecklingen för 
de unga som får sitt första jobb i handeln har ändrats över tid. Avslutningsvis 

 
1 Det motsvarar ungefär 145 000 observationer eller knappt 2,5 % av urvalet. 
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sammanfattar vi resultaten från rapporten, diskuterar tänkbara policy-
rekommendationer och rapportens begränsningar, samt ger förslag på fortsatta 
studier. 
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2. TEORI OCH TIDIGARE STUDIER 

2.1 Teoretisk bakgrund 

Det finns ett antal olika teorier som kan förklara hur det första jobbet är 
korrelerat med ungas framtida karriärutveckling. Selektionen till arbete kan 
exempelvis förklaras av matchningsteori eller teorier som påtalar betydelsen av 
personliga nätverk. Detta innebär att karriärutvecklingen för de unga som börjar 
att arbeta i handeln kan vara relaterade till det första jobbet på två olika sätt.  

För det första kan de unga tillförskaffa sig erfarenheter från det första jobbet som 
förbättrar deras framtida karriärutveckling. Det finns därmed faktorer som 
förklarar var individen får ett jobb, men valet av jobb påverkar också hens 
framtida karriärutveckling. Detta orsakssamband illustreras av den övre pilen i 
Figur 1. En annan möjlighet är att de unga selekteras till olika branscher beroende 
på deras produktivitet och att deras framtida karriärutveckling endast beror på 
denna selektion. Det är med andra ord de individuella bakgrundsfaktorerna som 
förklarar den framtida karriärutvecklingen, inte var individen får sitt första jobb. 
Detta möjliga orsakssamband illustreras av den nedre pilen i Figur 1.   

Figur 1. Schematisk bild över selektion bakom ett första arbete i detaljhandeln. 
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Nationalekonomer använder ofta så kallade matchningsmodeller (se till exempel 
Mortensson & Pissarides 1999; Jovanovic, 1979) för att förklara olika utfall på 
arbetsmarknaden. Matchningsteori bygger förenklat på att arbetstagare 
”matchas” till den arbetsgivare där deras produktivitet är som högst. En bättre 
matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare kommer att öka både företagets 
produktivitet och individens humankapital. Matchningskvaliteten har också visat 
sig påverka sannolikheten att byta arbete samt lönenivå (Fredriksson m fl, 2018). 
Detta innebär att matchningskvaliteten kan vara viktig för karriärutvecklingen 
för de unga som får sitt första jobb inom handeln eftersom den påverkar 
sannolikheten för att en individ arbetar kvar hos sin första arbetsgivare.  

Fredriksson m fl (2018) har tidigare studerat hur matchningskvalitet påverkar 
lönebildningen och karriärdynamiken bland oerfarna och erfarna arbetstagare. 
Resultaten indikerar ett positivt samband mellan dålig matchningskvalitet och 
sannolikheten att byta arbetsgivare för oerfarna arbetstagare, medan detta inte 
kan observeras för de mer erfarna arbetstagarna. Resultaten visar också att lönen 
inte relaterad till matchningens kvalitet för de mer oerfarna arbetstagarna, 
medan dålig matchningskvalité hos mer erfarna individer är sammankopplat 
med lägre lön. Dessa resultat är relevanta för detaljhandeln eftersom många unga 
arbetar i branschen, vilket innebär att många har en låg matchningskvalitet i sin 
anställning och därmed är sannolika att så småningom söka ett annat arbete.  

I en studie på amerikanska data visar Munasinghe (2005) att de anställdas 
förväntningar på arbetet påverkar sannolikheten att stanna kvar på 
arbetsplatsen. Resultaten indikerar att ungdomar med höga förväntningar på 
arbetet var mer sannolika att stanna länge på företagen, medan de med låga 
förväntningar blev mer kortvariga på arbetsplatsen. Denna effekt drivs sannolikt 
av två mekanismer. För det första påverkar inställningen till arbetet med största 
sannolikhet arbetsinsatsen, vilket gör att de med en negativ inställning inte 
presterar lika bra eller inte engagerar sig i arbetet. För det andra kommer denna 
grupp vara öppen för erbjudanden från andra arbetsgivare. Om synen på 
detaljhandeln som en genomgångsbransch skapar låga förväntningar hos unga 
anställda kan det vara en orsak till att en relativt stor andel av de som får sitt 
första jobb inom handeln väljer att söka sig till andra branscher.   
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Ungdomars val av det första jobbet kan också förklaras av den så kallade 
humankapitalteorin (Becker, 1994). Denna teori förklarar individens 
utbildningsval med en vilja att investera i en utbildning som ger avkastning i form 
av högre produktivitet och ett utvidgat humankapital. Humankapital brukar 
delas upp i generellt och specifikt humankapital. Generellt humankapital syftar 
på generiska kunskaper som är viktiga i olika typen av arbeten och hos olika 
arbetsgivare. Specifikt humankapital är kunskaper som främst är viktiga hos den 
aktuella arbetsgivaren inom handeln och som inte kan användas av arbetsgivare 
i andra branscher. Utifrån detta perspektiv blir det första arbetet viktigt för att 
förvärva egenskaper som ökar det generella humankapitalet och därmed värderas 
av kommande arbetsgivare. Ett arbete i detaljhandeln kan tänkas ge värdefulla 
erfarenheter gällande exempelvis kundbemötande och kassahantering, vilket 
innebär att ett första arbete i branschen kan ge en positiv inverkan på det 
individuella humankapitalet även i andra yrken.  

En annan faktor som kan förklara karriärutvecklingen för unga i detaljhandeln är 
det sociala nätverket. Ett flertal studier har visat att sociala nätverk är 
betydelsefulla för att förklara skillnader i individers arbetsmarknadsutfall (se till 
exempel Granovetter 1977). Eliasson med flera (2017) har tidigare använts sig av 
svenska registerdata för att kartlägga hur sociala nätverk påverkar var en individ 
får jobb. Den övergripande slutsatsen är att arbetsgivare föredrar att anställa 
individer de har en anknytning till framför individer där de inte har det. Vidare 
leder anställningar genom kontakter till jobb i mer högproduktiva företag, medan 
anställningar som inte fås genom kontakter till jobb i mindre produktiva företag. 
I studien visas också att nära band, till exempel inom familjen, är mest 
betydelsefulla. Granovetter (1977) visar dock att även svagare länkar i en persons 
nätverk, till exempel före detta kollegor och ytligt bekanta, kan vara viktiga för att 
hitta ett arbete. Arbeten som erhållits via kontakter verkar i genomsnitt också 
leda till längre anställningar än de som erhållits via formella kanaler (Loury, 
2006), till exempel Arbetsförmedlingen.  

Även Eriksson m fl (2007) har visat att kontakter verkar vara viktiga för att få ett 
första arbete på den svenska arbetsmarknaden. Enligt resultaten fick 15 - 20 
procent av de ungdomar som etablerade sig på arbetsmarknaden direkt efter 
gymnasiet ett arbete hos den arbetsgivare som de arbetat hos under 
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gymnasietiden. Vidare visar resultaten att utrikes födda ungdomar har en hög 
exponering mot andra invandrare hos sin första arbetsgivare. Detta indikerar att 
invandrare tenderar att anställa andra invandrare, vilket ytterligare pekar på 
betydelsen av kontakter för en anställning. Sambandet verkar vara extra starkt 
för andra generationens invandrare. 

Nätverkens betydelse bekräftas också av statistik från SCB (2016) som visar att 
cirka 28 procent av de arbetande unga mellan 15 - 34 år hade hittat sitt arbete 
genom ”vänner, bekanta eller familj”. Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät år 
2018 visar också att 66 procent av de tillfrågade företagen hade använt sig av 
informella kontakter och nätverk vid rekrytering, vilket gör informella 
rekryteringar till den största rekryteringskanalen. Rapporten visar dessutom att 
företagarna är mest nöjda med de kandidater de hittat genom informella 
kontakter och nätverk (Svenskt Näringsliv, 2018). Dessa siffror inkluderar alla 
företag och därmed även detaljhandeln. Detta implicerar att kontakter inom 
detaljhandeln (till exempel familjemedlemmar eller vänner) kan öka chansen för 
att få sitt första jobb i branschen. Detta kan också förklara varför utrikes födda 
generellt sett har det svårare att få ett arbete inom detaljhandeln där det är 
mindre vanligt med utrikes födda företagare jämfört med till exempel hotell och 
restaurangbranschen (Daunfeldt m fl, 2019).    

Lägstalönerna i detaljhandeln är relativt höga jämfört med andra branscher, 
framförallt efter det att vi tar hänsyn till ersättningar för obekväm arbetstid 
(Daunfeldt & Westerberg, 2018). Om lönen i enlighet med mikroekonomisk teori 
(se t ex Varian, 1992) speglar de anställdas produktivitet skulle detta indikera att 
de unga som får sitt första arbete i detaljhandeln är relativt högproduktiva och 
därmed kan ha en bättre karriärutveckling på lång sikt än de som börjar arbeta i 
andra branscher. Detta resonemang baseras på antagandet att arbetsgivare 
konkurrerar om den mest produktiva arbetskraften. Arbetsgivare verksamma i 
branscher med högre produktivitet och högre löner kommer lättare att kunna 
attrahera högproduktiv arbetskraft och välja bort de arbetstagare som uppfattas 
som lågproduktiva. Den framtida karriärutvecklingen kommer i detta fall att vara 
ett resultat av selektion, det vill säga att detaljhandlare väljer att anställa mer 
högproduktiva unga jämfört med företag i branscher med lägre ingångslöner.  
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2.2 Tidigare studier 

Ett flertal svenska studier (se till exempel Engdahl & Forslund, 2016; Erikson m 
fl, 2007) behandlar ungdomars etablering på arbetsmarknaden, men har inte 
något specifikt branschfokus. Engdahl & Forslund (2016) visar att ungdomar som 
arbetar vid sidan av gymnasiestudierna är mer sannolika att ha en arbetsinkomst 
vid 25 års ålder jämfört med de som inte arbetat. Arbetslöshet efter gymnasiet 
har också visat sig påverka arbetsmarknadsutfall längre fram i livet (Nordström-
Skans, 2004). Ungdomar med en yrkesinriktad gymnasieexamen verkar 
dessutom etablera sig snabbare på arbetsmarknaden än ungdomar med en mer 
teoretisk programinriktning. Etableringsgraden vid 25 års ålder har inte 
förändrats över tid, utan är stabil sen 1990, och för ungdomar under 24 år följer 
etableringsmönstret konjunkturen (Engdahl & Forslund, 2016). Berton m fl 
(2011) finner att tillfälliga arbeten, vilket ofta är fallet med det första jobbet, är en 
viktig språngbräda till en mer varaktig anställning. Denna koppling är starkast 
för så kallade trainee-tjänster, men svagare för till exempel frilansuppdrag.  

Ungdomars val av utbildning och första jobb påverkas av många faktorer. Unga 
har av naturliga skäl ett begränsat kontaktnät och kunskap om arbetsmarknaden, 
vilket innebär att de i större utsträckning än ”insiders” (Lindbeck & Snower, 
2001) är beredda att först ta ett arbete med sämre villkor för att senare kunna få 
ett arbete med bättre villkor. Denna mekanism skulle kunna förklara varför 
matchningskvaliteten för unga arbetstagare i genomsnitt är sämre än för mer 
erfarna och ofta resulterar i många byten av arbetsgivare (Erikson m fl, 2007) till 
det första mer permanenta jobbet.  

Erikson m fl (2007) visar att nästan vart fjärde första jobb finns inom handeln, 
vilket innebär att handeln utgör en viktig instegsbransch för unga. Detta gäller 
främst unga med en lägre utbildning. Bland unga med en avslutad 
högskoleutbildning arbetade endast sex procent i handeln. Det är dock vanligt att 
högskolestudenter arbetar extra som timanställda i handeln, men utan ambition 
att göra karriär i branschen (Leppänen & Sellerberg, 2016). Viktigt att notera är 
att Erikson m fl (2007) definierar ett första jobb som första gången en individ har 
en lön som motsvarar hälften av den typiska årslönen för en 45-åring. Detta är en 
relativt konservativ definition av ett första jobb, och innebär att majoriteten av 
alla extraarbetande ungdomar inte kommer att fångas upp i analysen. 
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Det finns få svenska studier som specifikt analyserar detaljhandelns 
arbetsmarknad och karriärutvecklingen för de som arbetar i detaljhandeln. Ett 
undantag är Andersson m fl (2016) som studerar drivkrafter och karriärvägar i 
ett icke-representativt urval av anställda i detaljhandeln. En slutsats i deras 
studie är att anställningstrygghet är en viktig drivkraft för de anställda inom 
detaljhandel och här ser författarna en förbättringspotential hos arbetsgivarna 
inom detaljhandeln. De betonar dock att synen på detaljhandeln som en 
”genomgångsbransch” (se t ex Danilov & Hellgren, 2010; Ljunggren Lönnberg, 
2006) inte behöver vara något entydigt negativt, utan också kan innebära att 
unga anställda förvärvar värdefulla erfarenheter genom att arbeta i branschen. 
Notera att Andersson m fl (2016) fokuserar på karriärer inom handeln och inte 
på karriärutvecklingen i stort för de som fått första jobbet i detaljhandeln. Detta 
är en viktig skillnad mot vår rapport, där fokus ligger på att studera karriärvägar 
över hela arbetsmarknaden efter att individen fått sitt första jobb i detalj – eller 
partihandeln.   

Danilov & Hellgren (2010) har tidigare studerat rekryteringsmönster inom 
detaljhandeln i Sverige. Denna studie består av en intervjustudie och en 
enkätundersökning med HR-specialister hos tre stora detaljhandelsaktörer. 
Detta innebär att även denna studie är baserad på ett icke-representativt urval 
och inte bidrar med ett dynamiskt perspektiv över vilka som rekryteras till 
detaljhandeln. Resultaten i studien indikerar att en stor andel av rekryteringen 
inom detaljhandeln är av kortsiktig karaktär eftersom arbetsgivarna tenderar att 
leta efter arbetstagare som kan utföra ett visst specifikt jobb. Motsatsen skulle 
vara att rekrytera mer långsiktigt, det vill säga att försöka anställa personer som 
delar organisationens kultur och värderingar och därmed är mer sannolika att 
stanna längre på arbetsplatsen. Författarna argumenterar, baserat på intervjuer 
med branschrepresentanter, att detaljhandeln är på väg att förändras från att ha 
varit en genomgångsbransch till att bli en bransch där fler väljer att stanna för att 
göra karriär. De menar att detta implicerar att rekryteringsstrategier kommer att 
bli viktigare för detaljhandelns företag framöver. Slutsatsen bör dock tolkas med 
försiktighet eftersom det kan ligga i respondenternas intresse att presentera 
detaljhandeln som en bransch med goda karriärmöjligheter.  
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Leppänen & Sellerberg (2016) analyserar upplevelsen av arbetskraftsrörligheten 
inom dagligvaruhandeln. Enligt författarna är personalomsättningen inom 
detaljhandeln hög och många anställda funderar på att byta jobb. De finner att 
den höga rörligheten tenderar att ses som något positivt av de anställda, men som 
ett problem för de som är utanför branschen. Studien bygger på kvalitativa 
intervjuer med 39 handlare, butikschefer och anställda i tio olika 
dagligvarubutiker i Skåne. Detta innebär att urvalet inte är representativt för 
ekonomin som helhet och att resultaten därmed inte kan generaliseras utanför 
denna kontext. Studier som mäter attityder på detta sätt har också ett 
självutvärderingsproblem (List & Gallet, 2001) eftersom det kan finnas stora 
skillnader mellan hur respondenterna bedömer värdet av arbetskraftsrörlighet 
och vad det faktiska utfallet av arbetskraftsrörligheten är. Leppänen & Sellerberg 
(2016) diskuterar också kraven på nyanställda i dagligvaruhandeln. 
Respondenterna i studien beskriver ofta arbetsuppgifterna som ”enkla” men 
presenterar samtidigt en lång lista på kriterier som de letar efter vid 
nyanställningar. De vill exempelvis att de anställda ska ha ”driv”, vara 
ansvarstagande, vara praktiskt lagda och ha förmåga att prioritera mellan olika 
arbetsuppgifter.  

Det finns, oss veterligen, inga tidigare longitudinella studier av ungas 
karriärutveckling efter att de fått ett första jobb i ett handelsföretag. Tidigare 
studier om första jobbet har framförallt fokuserat på övergången från utbildning 
till arbete (se till exempel Biggeri m fl, 2002; Salas-Velasco, 2007) och olika 
gruppers etablering på arbetsmarknaden (Erikson m fl, 2007; Åslund m fl, 2017). 
Inga av dessa studier har dock något specifikt handelsfokus, utan analyserar 
arbetsmarknaden i stort.  

Ett antal internationella studier har däremot analyserat studenters intryck av 
detaljhandeln. Resultaten visar att studenterna förknippar branschen med dåliga 
arbetsvillkor och små möjligheter till karriärutveckling (se till exempel 
Broadbridge 2003; Broadbridge, 2007; Hendrie, 2004). Broadbridge (2003) 
påpekar att denna skepsis kan förklaras med att studenternas kunskaper om 
detaljhandeln och vilka arbeten som erbjuds i branschen är bristfällig. 
Detaljhandeln förknippas generellt med lågkvalificerade butiksjobb snarare än 
tjänster där man får ta ansvar och utvecklas i sin karriär.  
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3. DATA OCH ANGREPPSSÄTT 

I syfte att studera vad som händer med de ungdomar som får sitt första jobb i 
handeln kommer vi att följa alla ungdomar som är 16 - 24 år och som fick sitt 
första jobb i ett detalj - eller partihandelsföretag under perioden 1998 - 2000. Vi 
kommer sedan att följa karriärutvecklingen för dessa individer fram till och med 
år 2015. I syfte att studera om karriärutvecklingen för de som börjar arbeta inom 
handeln har förändrats över tid genomför vi också en så kallad kohortanalys där 
vi följer de individer som fick sitt första jobb under åren 2001 - 2003, 2004 - 
2006 och 2007 - 2009. 

Vår studie är möjlig genom tillgång till data från Statistiska Centralbyrån (SCB) 
som innehåller information om både arbetstagaren och arbetsgivaren. Detta 
innebär att vi har tillgång till information om den enskilde arbetstagaren, men 
också information om det företag där de har sin huvudsakliga sysselsättning. 
Datamaterialet är inhämtat från ett antal olika register och finns samlad i den så 
kallade LISA-databasen.2 

LISA innehåller information om alla individer som bor i Sverige och som är 16 år 
eller äldre. I LISA finns data om till exempel individens kön, ålder, inkomster, 
utbildningsinriktning, utbildningsnivå, födelseregion, yrkesklassificering och 
arbetsmarknadsstatus. Vi har också information om branschtillhörigheten för det 
företag där de är sysselsatta. Detta gör det möjligt för oss att genomföra en 
longitudinell analys, det vill säga att följa alla unga som får sitt första jobb i ett 
handelsföretag under en längre tidsperiod efter att de har anställts. 

För att kunna studera värdet av att få sitt första jobb i detalj – och partihandeln 
behöver vi definiera vad som menas med ett första jobb. Sysselsättningsstatusen 
som finns i LISA är baserat på data från registret RAMS (Registerbaserad 
Arbetsmarknadsstatistik). En individ är enligt detta register definierad som 
sysselsatt om hen har en arbetsinkomst som motsvarar minst en timmes arbete 
under en mätvecka. Denna definition baseras på all form av löneinkomst (SCB, 
2020) och kommer även att inkludera individer som deltar i vissa 
subventionerade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta innebär att individer 

 
2 För mer information om LISA-databasen, se: 
https://www.scb.se/contentassets/f0bc88c852364b6ea5c1654a0cc90234/dokumentation-av-
lisa.pdf 
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som har en relativt lös anknytning till arbetsmarknaden kommer att definieras 
som sysselsatta enligt RAMS.  

I enlighet med Mörk m fl (2014) väljer vi att istället definiera en individ som 
sysselsatt om hens löneinkomst uppgår till minst ett inkomstbasbelopp, vilket 
motsvarade 58 100 kr år 2015. Det är ett medvetet lågt belopp eftersom vi vill 
studera vad som händer med de ungdomar som får sitt första jobb inom handeln, 
även om de bara jobbar där under exempelvis sommarmånaderna.3 I syfte att 
klassificera om företaget där individen är anställd är verksam i detalj - eller 
partihandeln använder vi information om arbetsplatsens branschtillhörighet från 
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). SNI är en femsiffrig kod som 
används för att identifiera branschtillhörighet för företagen4. En försvårande 
omständighet är att SNI-klassificeringen är ändrats ett flertal gånger under den 
studerade tidsperioden.  

Under de första åren i vår analys gäller kodstandarden SNI 1992 (1992 - 2001), 
vartefter SNI 2002 (2002 - 2010) och SNI 2007 (2007 -) tar vid. Ett problem är 
att den senaste klassificeringen, det vill säga SNI 2007, inte är helt 
bakåtkompatibel med de tidigare branschklassificeringskoderna. Detta beror på 
att SNI 2007 förgrenar sig både bakåt och framåt jämfört med sina föregångare, 
men också har nya koder som inte har någon motsvarighet i tidigare serier. Det 
finns en dubbelkodning av SNI 2002 och SNI 2007 fram till och med år 2010. 
Detta innebär att det inte går att fastställa med säkerhet vad de företag som 
startade innan 2002, eller de som upphörde innan 2007, skulle ha haft för 
branschklassificeringskod enligt SNI 2007.  

I detta projekt vill vi studera ungas karriärutveckling efter att de fått sitt första 
jobb i handeln, vilket innebär att det är av största vikt att arbeta med 
sammanhängande branschindelningar. Vi väljer därför att utgå från SNI 2007 i 
vår analys. Detta innebär att vi behöver konstruera en ny SNI kod för de individer 
som arbetade i företag före 2002 och som inte har SNI-koder som är 
framåtkompatibla med SNI 2007. För att skapa en sådan kod har vi identifierat 

 
3 Alla resultat har också tagits fram för både lägre och högre inkomstbasbelopp och resultaten 
som presenteras i rapporten är inte känsliga för detta val.  
4 Mer information om SNI-systemet finns t.ex. på SCB:s hemsida: 
https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-
naringsgrensindelning-sni/ 
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representativa individer som arbetar sammanhängande på ett och samma företag 
och där företaget endast har registrerat en SNI-kod5. Vi säkerställer också att 
SNI-koden är samma för alla anställda under åren 1998 – 2007, vilket täcker in 
alla de tre kodklassificeringarna. Vi låter sedan det vanligaste utfallet för hur 
dessa individer klassificeras i SNI 2007 bestämma vilka koder för de tidigare SNI-
klassificeringarna som motsvarar SNI 2007.  

Vi använder fyra utfallsvariabler för att studera karriärutvecklingen åren efter det 
att de unga fått sitt första jobb i detalj – och partihandeln. De studerade 
utfallsvariablerna är: (i) Medianinkomsten från arbete; (ii) Andelen som stannar 
kvar i branschen; (iii) Andelen som avklarat en högre utbildning; (iii) Andelen 
som har en chefsposition; och (iv) Antalet genomsnittliga dagar i arbetslöshet. 
Utfallet för alla dessa variabler studeras i upp till 15 år efter att individen fått sitt 
första jobb. I faktarutan på nästa sida beskrivs de studerade utfallsvariablerna i 
mer detalj. 

Vi analyserar också hur de ovanstående utfallsvariabler är relaterade till 
individens kön och födelseregion. Information om födelseregion används för att 
klassificera om individen är inrikes född, alternativt första – eller andra-
generationens invandrare. Inrikes födda är de individer som är födda i Sverige 
med minst en förälder som också är född i Sverige, medan andra generationens 
invandrare är de individer som är födda i Sverige, men där båda föräldrarna är 
födda i ett icke-västerländskt land. Första-generationens invandrare är slutligen 
de individer som är födda i ett icke-västerländskt land. 

Avslutningsvis gör vi också en separat analys av de som stannar kvar i detalj – 
och partihandeln och de som väljer att börja arbeta i en bransch. Detta innebär 
att vi kan jämföra karriärutvecklingen över tid mellan dessa grupper.  

 

 

 

 

 
5 Många företag, särskilt större, är ofta registrerade med flera olika SNI-koder beroende på olika 
former av verksamheter inom samma företag. Vår metodik kräver alltså att det finns företag 
som har en och samma kod för alla anställda under hela perioden. 
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Faktaruta: Utfallsvariabler för karriärutveckling efter första jobbet. 
 
Löneinkomst. Denna information baseras på individens största 
förvärvskälla där Skatteverket erhållit en kontrolluppgift. Den förvärvskälla 
som under året ger den största inkomsten räknas som största förvärvskälla 
och inkluderar inkomster för både anställd och egenföretagare. LISA-
variabel: LoneInk. 
 
Andel som stannar kvar i sin ursprungliga bransch. Vi får fram 
denna uppgift genom standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 
2007). SNI har förgrenats i olika underkategorier under den studerade 
tidsperioden, vilket orsakat svårigheter att följa branschindelningar över 
tid. Vi har utgått från SNI 2007 och har med god precision formulerat en 
bakåtkompatibel indelning genom att utgå från representativa företag och 
individer som förekommer i data över lång tid. LISA-variabel för SNI: 
AstSNI2002, AstSNI2007 
 
Andel som avklarat en högre utbildning. Denna information bygger 
på uppgifter om högsta utbildning för varje folkbokförd person aktuellt år 
enligt källregistren som kodas enligt svensk utbildnings-nomenklatur (SUN 
2000). Vi väljer att analysera vilka som klarat av en eftergymnasial 
utbildning som är två år eller längre. LISA-variabel: Sun2000Niva 
 
Andel som har en chefsposition. Information om chefsposition erhålls 
ifrån yrkeskod på tresiffernivå enligt Standard för svensk 
yrkesklassificering (SSYK). LISA-variabel: Ssyk3 
 
Dagar i arbetslöshet. Denna information kommer från händelser i 
Arbetsförmedlingens sökanderegister. LISA-variabel: ArbLosDag 
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4. HANDELN SOM INSTEGSBRANSCH FÖR UNGA 

Unga individer har generellt sett det lättare att få jobb i branscher där företagen 
inte har krav på avklarad högskoleutbildning. Detta innebär att de företag som är 
verksamma i de mer arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna ofta erbjuder unga 
deras första jobb (Erikson m fl, 2007). Detta illustreras i Figur 2 där vi visar 
andelen anställda som är i åldern 16 – 24 år per bransch år 2015. Den ljusgröna 
stapeln representerar detaljhandeln, medan den mörkgröna stapeln visar 
andelen unga i partihandeln.  

Figur 2. Andelen (%) anställa i åldern 16–24 år av det totala antalet anställda i 
respektive bransch, år 2015.  

 

Resultaten visar att 23 procent av alla arbetstagare inom detaljhandeln var 
mellan 16–24 år under år 2015. Endast hotell- och restaurangbranschen hade en 
högre andel unga anställda (24 procent). Avståndet ner till övriga branscher är 
relativt stort och många branscher har en mycket låg andel unga anställda, vilket 
troligen beror på att de generellt sett har högre krav på formella utbildningar. Vi 
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kan således konstatera att detaljhandeln samt hotell och restaurangbranschen är 
två mycket betydelsefulla branscher för unga individer, det vill säga andelen unga 
arbetstagare är relativt hög och många får sitt första jobb i någon av dessa 
branscher.  Resultaten stämmer väl överens med evidens från tidigare studier av 
ungas inträde på arbetsmarknaden, till exempel Erikson m fl (2007).6 

Figur 3. Utvecklingen av andelen (%) anställa i åldern 16–24 år av det totala antalet 
anställda i detaljhandeln, partihandeln och ekonomin som helhet (exklusive 
handelsbranscherna), 1998 - 2015. 

 
 

I Figur 3 presenterar vi statistik över hur andelen unga i detalj – och partihandeln 
har förändrats under perioden 1998 - 2015 jämfört med ekonomin som helhet. 
Resultaten visar att andelen unga i detaljhandeln har ökat med 6 procentenheter, 
medan andelen unga i partihandeln har minskat med 2 procentenheter. I 
ekonomin som helhet (exklusive handelsbranscherna) kan vi observera en ökning 
med 1 procentenhet. Detta illustrerar att detaljhandeln har blivit en allt viktigare 
aktör som instegsbransch för unga jämfört med övriga branscher i ekonomin, 

 
6 Notera att våra mått på hur många unga som arbetar i olika branscher bygger på registerdata i 
RAMS, vilket innebär att andelen kan skilja sig från uppgifter som är baserade på Statistiska 
Centralbyråns Arbetskraftsundersökningar (AKU), vilket är en urvalsundersökning. Skillnad 
mellan olika datakällor och hur de kan påverka resultaten sammanfattas bra i: 
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska-
kommentarer/svenska/2019/utvecklingen-pa-arbetsmarknaden-enligt-olika-statistikkallor.pdf 
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medan andelen unga i partihandeln minskat i relation till utvecklingen för 
genomsnittet av övriga branscher.  

Handelsbranscherna har fler anställda än många andra branscher, t ex hotell och 
restaurangbranschen. Andelen unga som anställs inom detaljhandeln (se Figur 
2) ger därför inte en rättvisande bild av hur betydelsefull handeln är som 
instegsbransch för unga i ekonomin som helhet.  

Figur 4. Andelen (%) anställda i åldern 16–24 år av det totala antalet anställda i 
ekonomin år 2015, per SNI-kod på huvudnivå. 

 
I syfte att ta hänsyn till branschens storlek väljer vi att i Figur 4 relatera antalet 
unga som är anställda i respektive bransch med det totala antalet unga som är 
anställda i hela näringslivet. Resultaten visar att över 15 procent av alla 
sysselsatta i åldern 16 - 24 år var anställda av ett detaljhandelsföretag under år 
2015, medan motsvarande andel för partihandeln var 3 procent. Detta innebär 
att detaljhandeln är den bransch som sysselsätter flest unga av alla de studerade 
branscherna. Den näst viktigaste instegsbranschen för unga var hälsovården som 
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under år 2015 sysselsatte en ungefär lika hög andel unga i åldern 16 - 24 år som 
detaljhandeln. 

Resultaten i Figur 4 visar också att större branscher som exempelvis 
tillverkningsindustrin och byggbranschen blir mer betydelsefulla när vi gör den 
här jämförelsen, medan hotell och restaurangbranschen blir mindre betydelsefull 
som instegsbransch för unga. Detta beror på att tillverkningsindustrin och 
byggbranschen har många fler anställda totalt jämfört med hotell och 
restaurangbranschen.  

Utvecklingen av andelen unga som är anställda i handelsbranscherna av det 
totala antalet unga som är anställda i ekonomin illustreras i Figur 5.  

Figur 5. Andelen (%) anställda i åldern 16–24 år av det totala antalet anställda i samma 
åldersintervall under perioden 1998 – 2015 för detalj – och partihandeln samt 
genomsnittet för övriga branscher. 

 
Resultaten i Figur 5 visar att andelen unga som arbetar i partihandeln nästan har 
halverats under den studerade perioden. År 1998 anställde företagen i 
partihandeln 7 procent av alla unga i åldern 16 - 24 år, medan den andelen 
minskat till 4 procent år 2015. I detaljhandeln har däremot denna andel ökat över 
tid. År 1998 var knappt 12 procent av alla unga förvärvsarbetande anställda i 
detaljhandeln. Denna andel steg till 16 procent år 2003 och har sedan dess planat 
ut och legat på cirka 15 procent från 2010 och framåt. En intressant topp kan 
noteras under krisåret 2009, då hela 17 procent av alla unga arbetade inom 
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detaljhandel samtidigt som andelen unga av det totala antalet anställda (alla 
åldrar) i ekonomin sjönk med en procentenhet. Ökningen av andelen unga som 
är anställda i detaljhandeln sammanfaller under hela perioden med att andelen 
unga av totala antalet anställda går ner, vilket innebär att antalet unga i 
detaljhandeln, oavsett konjunktur, är mer stabilt relativt andra branscher. 

Vad kännetecknar då de unga som får sitt första jobb inom handeln? För att svara 
på den frågan presenterar vi i Tabell 1 deskriptiv statistik för de individer som får 
sitt första jobb i detaljhandeln, partihandeln och i övriga ekonomin. Vi 
presenterar här statistik för ålder vid första jobbet, andelen kvinnor, andelen som 
har påbörjat högre studier, antal dagar i arbetslöshet, löneinkomst, andelen som 
har flera inkomstkällor, samt andelen första – och andra generationens 
invandrare.  

Resultaten visar att de unga som får sitt första jobb inom partihandeln i hög 
utsträckning liknar de som får sitt första jobb i övriga branscher, medan unga 
som får sitt första jobb inom detaljhandeln skiljer sig på flera sätt från de unga 
som får arbete i andra branscher. De som fick sitt första jobb i detaljhandeln hade 
i genomsnitt färre arbetslöshetsdagar, men lägre löneinkomster, jämfört med de 
som fick sitt första jobb i andra branscher. Vi observerar också att en högre andel 
kvinnor fick sitt första jobb i detaljhandeln jämfört med ekonomin som helhet, 
medan andelen första-generationens invandrare från icke-västerländska länder 
var något lägre.  

Jämfört med de som gör arbetsmarknadsinträde inom detaljhandeln var de 
individer som fick sitt första jobb inom partihandeln betydligt oftare män och de 
hade i genomsnitt högre löneinkomster. Individerna i partihandeln har också fler 
dagar i arbetslöshet. En något högre andel av de unga som fick sitt första jobb i 
detaljhandeln hade också påbörjat en högre utbildning det år då de fick sitt första 
jobb.  

Jämfört med de som gör arbetsmarknadsinträde inom detaljhandeln var de 
individer som fick sitt första jobb inom partihandeln betydligt oftare män och de 
hade i genomsnitt också högre löneinkomster. Individerna i partihandeln har 
också fler dagar i arbetslöshet. Jämfört med övriga branscher är det mindre 
vanligt att de som gjorde arbetsmarknadsinträde inom någon av 
handelsbranscherna tillhörde första generationens invandrare. Jämfört med 
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både partihandeln och andra branscher är det något vanligare att andra 
generationens invandrare får sitt första jobb i detaljhandeln. En högre andel av 
de unga som fick sitt första jobb i detaljhandeln hade också påbörjat en högre 
utbildning det år då de fick sitt första jobb. 

Tabell 1. Deskriptiv statistik (medelvärde) för de som fick sitt första jobb 1998 - 2000, 
för detaljhandeln, partihandeln och övriga branscher.  

 

 Detalj- 
handeln 

Parti- 
handeln 

Övriga 

Ålder  20 20,4 20,6 
Andel kvinnor  61,9% 27,5% 46,4% 
Gymnasial 
handelsutbildning 

 12,4% 7,6% 4,09% 

Gymnasial 
samhällsutbildning 

 33,6% 25,9% 24,3% 

Gymnasial 
naturutbildning 

 14,6% 15,0% 13,9% 

Övrig gymnasial 
utbildning 

 39,8% 51,8% 58,0% 

Högre studier  14,1% 12,5% 17,1% 
Dagar i arbetslöshet  30,2 42,7 38,8 
Löneinkomst (SEK)  77 100 91 000 86 100 
Flera inkomstkällor  55,9% 54,3% 55,6% 
Antal dagar i arbetslöshet  30,2 42,7 38,8 
1:a generationens 
invandrare 

 
2,89% 2,36% 3,24% 

2:a generationens 
invandrare 

 
3,27% 2,59% 3,23% 

Antal observationer   37 967 13 791 243 546 

 

Som indikeras i tabell 1 har unga som får sitt första jobb i handelsbranscherna 
ofta en annorlunda utbildningsinriktning jämfört de som får arbete i övriga 
branscher. Av de som gjorde arbetsmarknadsinträde i detaljhandeln hade 12,4 
procent slutfört en handelsutbildning vilket utgör en betydligt högre andel än i 
partihandeln (7,6 procent) och i övriga branscher (4 procent).  Alla som får sitt 
första jobb har emellertid inte hunnit slutföra en gymnasieutbildning. I tabell 2 
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listar vi därför de tio vanligaste slutförda gymnasieutbildningar för 20-åringar. 
Tabellen är sorterad efter de som får sitt första jobb i ekonomin som helhet 
(exklusive handelsbranscherna), vilket kan jämföras med de som får sitt första 
jobb i detaljhandeln respektive partihandeln. Resultaten visar att det allra 
vanligast är att de unga som får sitt första jobb har påbörjat ett 
samhällsvetenskapligt program och att denna andel är högre för 
handelsbranscherna än för genomsnittet av övriga branscher i ekonomin. Handel 
och administration är det tredje, respektive fjärde vanligaste 
gymnasieinriktningen för de som fick sitt första jobb i detaljhandeln respektive 
partihandeln.  

Tabell 2. Andelen (%) med olika gymnasieinriktningar (medelvärde) för individer som 
är 20 år gamla och fick sitt första jobb 1998 - 2000, för detaljhandeln, partihandeln och 
övriga branscher.  

  Övriga Detalj Parti 

Samhällsvetenskaplig, social och humanistisk 
gymnasieutbildning 20,67 29,62 24,65 
Grundskoleutbildning och motsvarande  15,47 12,68 16,16 
Naturvetenskaplig gymnasieutbildning 11,98 12,04 13,74 
Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och 
ungdom 7,86 4,69 3,80 
Elektro- och datateknisk utbildning vid gymnasium 
eller yrkesskola 4,90 1,65 7,06 
Hotell- och restaurangutbildning på gymnasial nivå 4,64 3,64 2,65 
Estetisk utbildning på gymnasial nivå 4,48 6,74 2,90 
Yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå inom 
handel och administration 3,95 12,18 7,93 
Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller 
yrkesskola 3,85 0 4,75 
Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial 
nivå 3,37 0,75 0,53 

Antal observationer 60,792 9,693 3,582 
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5. KARRIÄRUTVECKLING EFTER DET FÖRSTA 

JOBBET I DETALJ – OCH PARTIHANDELN 

I det föregående avsnittet analyserade vi handeln som instegsbransch och vad 
som kännetecknade de individer som fick sitt första jobb i detaljhandeln och 
partihandeln. I detta avsnitt fortsätter vi med att analysera karriärutvecklingen 
för de unga som var i åldrarna 16–24 år och som fick sitt första jobb någon gång 
under perioden 1998–2000. Individerna följs från det att de fick sitt första jobb 
och 15 år framåt.7  

I Figur 6 visar vi medianinkomsten efter första jobbet för de som fick sitt första 
jobb i detalj – eller partihandeln, samt relaterar denna utveckling till de som fick 
sitt första jobb i någon annan bransch. Vi väljer att studera medianinkomsten 
eftersom den utgör ett mått på inkomsten för den representativa arbetstagaren 
och inte påverkas av extremvärden på samma sätt som medelvärdet.  

Figur 6. Medianinkomst 0 – 15 år efter första jobbet, tusentals kronor. Uppdelat efter 
ursprunglig bransch. 

 
 

 
7 De som fick sitt första jobb 1998 och 1999 kan vi följa i 17 respektive 16 år. För att bibehålla 
jämförbarheten mellan årskohorterna väljer vi att studera dem under lika lång tid, vilket 
innebär att vi följer varje individ upp till 15 år efter första jobbet.  
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Resultaten i Figur 6 visar att de unga som fick sitt första jobb inom partihandeln 
haft en något starkare utveckling av medianinkomsten jämfört med ekonomin 
som helhet, medan de unga som fick ett jobb inom detaljhandeln ligger något 
under medianinkomsten i övriga branscher. Efter 15 år är medianinkomsten för 
de som fick sitt första jobb inom partihandeln 330 000 kronor, vilket motsvarar 
en månadslön på ungefär 27 500 kr. Det kan jämföras med 294 000 kronor för 
de som fick jobb i detaljhandeln och 322 000 kronor för de som fick sitt första 
jobb i någon annan bransch, vilket motsvarar en månadslön på 24 500 kr 
respektive 26 800 kr.  

Andelen av de unga som uppnår minst en 2-årig eftergymnasial utbildning efter 
sitt första jobb presenteras i Figur 7. Resultaten visar att andelen med minst en 
2-årig eftergymnasial utbildning initialt är lägre bland dem som fick sitt första 
jobb inom detaljhandeln, men att denna andel ökar betydligt snabbare jämfört 
med de unga som började arbeta i partihandeln eller i övriga branscher. Sju år 
efter första jobbet är andelen med minst en 2-årig eftergymnasial utbildning 
högre i detaljhandeln än i övriga branscher. I slutet av tidsperioden, det vill säga 
efter 15 år, har 46 procent av alla som började jobba i ett detaljhandelsföretag 
slutfört en treårig eftergymnasial utbildning, vilket kan jämföras med 36 procent 
bland de som fick sitt första jobb i partihandeln och 42 procent bland de som 
började jobba i någon annan bransch.  

Figur 7. Andel med minst tvåårig eftergymnasial utbildning, 0 – 15 år efter första jobbet. 
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Ett annat mått på de ungas karriärutveckling är om de får en chefsposition. I 
Figur 8 presenterar vi därför andelen unga som hamnar i en chefsposition efter 
sitt första jobb. Resultaten visar att de som får en första anställning i någon av de 
två handelsbranscherna i högre utsträckning hamnar i en chefsposition jämför 
med de som börjar arbeta i övriga branscher, men att skillnaderna är relativt små. 
Femton år efter första jobbet inom någon av de två handelsbranscherna befinner 
sig upp till 5,5 - 6 procent av individerna i chefsposition jämfört med 5 procent 
av individerna från övriga branscher.  

Figur 8. Andel individer i chefsposition, 0 – 15 år efter första jobbet. 

 
Slutligen presenterar vi i Figur 9 statistik över antalet dagar i arbetslöshet under 
ett år. Detta indikerar hur stark anknytning som de unga har till 
arbetsmarknaden i upp till 15 år efter att de fått sitt första jobb i handeln. Vi kan 
här konstatera att antal dagar i arbetslöshet är konsekvent lägre bland de som 
fick ett första jobb inom detaljhandeln, medan de som fick ett jobb inom 
partihandeln i stort följer utvecklingen bland övriga branscher. Skillnaden är som 
störst de första åren efter det att individen fått sitt första jobb, men avtar sedan 
gradvis. De unga som får sitt första jobb i detaljhandeln har till exempel tio färre 
arbetslöshetsdagar året efter att de fått jobbet jämfört med de som får jobb i 
övriga branscher. Denna skillnad minskar sedan, men efter 15 år har de unga som 
fick sitt första jobb i detaljhandeln fortfarande en arbetslöshetsdag mindre i 
genomsnitt. Det är inte förvånande att skillnaderna minskar över tid eftersom 
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unga tenderar att ha en mindre stabil etablering på arbetsmarknaden jämfört 
med äldre individer, vilket innebär att de har en större arbetslöshetsrisk och att 
vi därmed också observerar större variationer i arbetslöshetsrisk de första åren 
efter att individerna har fått sin första anställning (Eriksson m fl, 2007).      

Figur 9. Genomsnittligt antal dagar i arbetslöshet, 0 – 15 år efter första jobbet. 

 
 

I figur A1-A6 i Appendix redovisar vi karriärutvecklingen för de som fått sitt 
första jobb i en handelsbransch, men uppdelat för de som genomfört respektive 
inte genomfört en gymnasial handelsutbildning. Här framgår att en 
handelsutbildning indikerar en betydligt högre lön inom detaljhandeln för de sju 
första åren efter första jobbet, men därefter konvergerar lönenivån till samma 
nivå som för individer utan handelsutbildning. Samtidigt verkar en 
handelsutbildning innebära en lägre benägenhet till eftergymnasial utbildning 
och fler dagar i arbetslöshet de första åren efter första jobbet. Vad gäller andelen 
chefer skiljer sig inte individer med respektive utan handelsutbildning nämnvärt. 
Till sist kan vi konstatera att andelen som stannar kvar i handelsbranschen efter 
det första jobbet i regel är betydligt högre för individer med en handelsutbildning. 
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6. KARRIÄRUTVECKLING FÖR DE SOM LÄMNAR 

RESPEKTIVE ÄR KVAR I HANDELN EFTER FÖRSTA 

JOBBET  

Analysen i föregående avsnittet visar karriärutvecklingen för de unga som fick sitt 
första jobb i handeln, oavsett om de stannade kvar i branschen eller bytte bransch 
efter det första jobbet. Handelsbranscherna, framförallt detaljhandeln, beskrivs 
ofta som branscher med en hög personalomsättning och där relativt få unga väljer 
att fortsätta arbeta i branschen (se till exempel Andersson m fl, 2016; 
Broadbridge, 2003). I detta avsnitt väljer vi därför att närmare studera hur 
vanligt det är att unga fortsätter att arbeta i detalj – och partihandeln efter sitt 
första jobb, samt i vilka branscher som det är vanligt att de får en anställning efter 
det första jobbet. Vi jämför också karriärutvecklingen för de unga som fortsätter 
att arbeta i handelsbranscherna med de som börjar arbeta i någon annan bransch. 

Andelen unga som fortfarande arbetade i detalj – och partihandeln åren efter att 
de fick sitt första jobb presenteras i Figur 10.  

Figur 10. Andel kvar i samma bransch per år efter första jobbet  

 
 
Vi kan konstatera att 72 procent arbetade kvar i detaljhandeln efter ett år och att 
denna andel överstiger andelen som arbetade kvar i partihandeln och för 
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genomsnittet av övriga branscher. Först efter sju år kan vi observera att andelen 
som fortsätter arbeta i ett företag som är verksam inom detaljhandeln är lägre än 
genomsnittet för övriga branscher i ekonomin. Detta visar att andelen som har 
kvar sitt första jobb i detaljhandelsbranschen inte är lägre än genomsnittet för 
övriga branscher på kort – och medellång sikt. I jämförelse med partihandeln är 
det en högre andel av de som får sitt första jobb i detaljhandeln som arbetar kvar 
i branschen efter 15 år.   

Efter sju år kan vi dock observera att andelen som har kvar sitt jobb i 
detaljhandeln minskar relativt sett genomsnittet för övriga branscher i 
ekonomin. Efter 15 år arbetade 19,6 procent av de som fick sitt första jobb kvar i 
detaljhandeln. Motsvarande andel för partihandeln är 17,9 procent och för övriga 
branscher 32,4 procent. Detta visar att det är mer sannolikt att de som får sitt 
första jobb inom handeln på lång sikt kommer att börja arbeta i en annan bransch 
jämfört med genomsnittet för övriga branscher i ekonomin. 

Tabell 2. Andel verksamma per bransch efter SNI 2007, 15 år efter första jobbet i detalj- 
(N=34,792) och partihandeln (N=12,540).  

 
Detaljhandel Partihandel  

Detaljhandel 19,6 6,08  
Utbildning 10,78 6,12  
Vård och omsorg 10,62 6,03  
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7,57 7,91  
Partihandel   7,28 17,91  
Offentlig förvaltning 7,02 5,33  
Tillverkningsindustri 6,99 11,59  
Information och kommunikation 5,13 8,31  
Administration och supportservice 4,77 4,94  
Bygg 3,65 8,04  
Finans- och försäkringsverksamhet 3,38 2,57  
Transport 3,14 5,02  
Övriga serviceyrken 2,06 1,42  
Hotell- och restaurang 2,04 1,41  
Konst, kultur och fritid 1,62 1,43  
Fastighetsverksamhet 1,53 1,7  
Övriga 2,81 4,21  
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Tabell 2 visar i vilken bransch som de individer som började arbeta i handeln 
under perioden 1998 – 2000 är verksamma i 15 år efter de fick sitt första jobb. 
Som vi tidigare konstaterat (Figur 10) stannar ungefär en av fem arbetstagare 
inom handeln. Bland de unga som börjar att arbeta inom partihandeln fortsätter 
en relativt hög andel karriären inom hantverkaryrken såsom tillverkning- och 
byggindustrin. Detta skiljer sig från de individer som började arbeta inom 
detaljhandeln. I detta fall är det mer vanligt att individen arbetar inom 
serviceyrken, såsom sjukvård och utbildning.  

I Figur 11a och 11b nedan presenterar vi medianinkomsten, andelen med högre 
utbildningsnivå, andelen chefer, samt genomsnittligt antal dagar i arbetslöshet 
femton år efter (t=15) att de unga fått sitt första jobb i detalj- respektive 
partihandeln. I figurerna gör vi en skillnad mellan de unga som stannar kvar i 
branschen och de som byter bransch, samt presenterar statistiken uppdelad på 
födelseregion och kön. Samtliga resultat återfinns också i tabell A1 i appendixet.  

För detaljhandeln ser vi att de som lämnat branschen har en högre 
medianinkomst efter femton år jämfört med de som stannade kvar i branschen. 
De som stannat inom detaljhandeln har en medianinkomst som i genomsnitt är 
24 000 kronor lägre per år än medianinkomsten för de som har lämnat 
branschen. Detta skiljer sig från partihandeln eftersom de som stannar kvar i 
genomsnitt har en högre medianinkomst än de som börjar att arbeta i en annan 
bransch. Inom partihandeln har de individer som valt att byta bransch i 
genomsnitt 35 200 kronor lägre medianinkomst per år än de som stannat i 
branschen. Dessa skillnader gäller för alla grupper av arbetstagare förutom de 
som är utrikes födda och får sitt första jobb i detaljhandeln. För denna grupp kan 
vi observera att de utrikes födda som stannar kvar i detaljhandeln har en högre 
lön efter femton år jämfört med de utrikes födda som inte längre är kvar i 
branschen efter femton år.  

Vi kan från resultaten i figurerna konstatera att det är mycket små skillnader i 
medianinkomster i detaljhandeln för de unga inrikes- och utrikes födda som 
arbetar kvar i detaljhandeln femton år efter att de började arbeta i branschen, 
medan vi kan observera att de inrikes födda som har lämnat branschen har en 
betydligt högre medianinkomst jämfört med motsvarande grupp av utrikes 
födda. I partihandeln kan vi observera att inrikes födda har högre 
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medianinkomster än första- och andragenerationens invandrare femton år efter 
första jobbet, både de som stannat kvar i branschen och de som har lämnat 
branschen.    

Figur 11a. Medianinkomst i hundratals kronor (t=15) bland de som stannat respektive 
lämnat detaljhandeln  

 
Figur 11b. Medianinkomst i hundratals kronor (t=15) bland de som stannat respektive 
lämnat partihandeln  

 
Vi kan vidare konstatera att män som arbetar kvar i detaljhandeln och de som 
lämnat branschen har en högre medianinkomst efter femton år än motsvarande 
grupp av kvinnor. Efter femton år är medianinkomsten 73 500 kronor högre för 
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män inom detaljhandeln (se figur 11a) och 66 000 kronor högre för de män som 
började arbeta inom partihandeln.8   

I Figur 12a och 12b presenterar vi andelen individer i chefsposition efter femton 
år bland de som har stannat respektive lämnat detalj- och partihandeln.  

Figur 12a. Andelen chefer (t=15) bland de som stannat respektive lämnat detaljhandeln  

 
Figur 12b. Andelen chefer (t=15) bland de som stannat respektive lämnat partihandeln  

 
Resultaten i figur 12a och 12b visar att de som stannat kvar inom detaljhandeln 
är något mer sannolika att befinna sig i chefsposition än de som lämnat 

 
8 Värt att notera är att denna skillnad är än större i övriga branscher, där män i genomsnitt har 
en medianinkomst som är 95 500 kronor högre än kvinnor femton år efter det första jobbet. 
Detta är skillnaden i medianinkomst över året och kan bero både på skillnader i löneinkomster, 
men också på skillnader i arbetad tid. 
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branschen. Vi ser även att män, i högre utsträckning än kvinnor, är i chefsposition 
i slutet av den studerande perioden. Samma mönster återfinns inom 
partihandeln, frånsett att utrikesfödda som har lämnat branschen är mer 
sannolika att bli chefer än de utrikes födda som är kvar i partihandeln.  

Figur 13a. Andelen med eftergymnasial utbildning (t=15) bland de som stannat 
respektive lämnat detaljhandeln  

 
Figur 13b. Andelen med eftergymnasial utbildning (t=15) bland de som stannat 
respektive lämnat partihandeln  

 
I Figur 13a nedan ser vi att 52 procent av de som började arbeta inom 
detaljhandeln, men valt att lämna branschen, har uppnått en eftergymnasial 
utbildning efter femton år. För de som stannat i branschen är motsvarande andel 
knappt 18 procent.  För de individer som började i partihandeln har 39 procent 
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av de som lämnat branschen uppnått en eftergymnasial utbildning efter 15 år, 
medan motsvarande siffra för de som arbetar kvar i partihandeln är 21 procent 
(Figur 13b). Sammanfattningsvis har en högre andel av de som lämnat 
handelsbranscherna uppnått en högre utbildning jämfört med de som väljer att 
stanna kvar.  

Den höga andelen individer som uppnått högre utbildning bland dem som fått 
sitt första jobb inom detaljhandeln, drivs i huvudsak av att en stor andel av 
kvinnorna väljer att vidareutbilda sig. Vi kan även notera att utrikesfödda uppnår 
en högre utbildning i mindre utsträckning än inrikes födda och andra 
generationens invandrare. Ett liknande mönster finns bland de individer som fick 
sitt första arbete i partihandeln. Dock är andelen individer som vidareutbildat sig 
i genomsnitt mindre än bland de som fick sitt första arbete i detaljhandeln. 

Figur 14a visar att de individer som väljer att stanna inom detaljhandeln har färre 
dagar i arbetslöshet efter 15 år jämfört med de som valt att lämna branschen, men 
att skillnaden är mindre än två arbetslöshetsdagar per år. Detta mönster återfinns 
även inom partihandeln, men i detta fall har de som lämnat branschen i 
genomsnitt nästan nio fler arbetslöshetsdagar per år jämfört med de som arbetar 
kvar i branschen efter femton år. (Figur 14b).  

När vi jämför de olika grupperna kan vi kostantera att antalet arbetslöshetsdagar 
drivs upp av utrikesfödda och andra generationens invandrare. I detaljhandeln 
har utrikesfödda i snitt cirka 16 fler arbetslöshetsdagar än inrikes födda, medan 
andra generationens invandrare i genomsnitt har 12 fler arbetslöshetsdagar än 
inrikes födda. Motsvarande siffra för partihandeln är 21 arbetslöshetsdagar 
respektive 7 arbetslöshetsdagar. Vi kan också konstatera att det inte finns några 
större skillnader i antalet arbetslöshetsdagar mellan kvinnor och män. 
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Figur 14a. Antal dagar i arbetslöshet (t=15) bland de som stannat respektive lämnat 
detaljhandeln  

 
Figur 14b. Antal dagar i arbetslöshet (t=15) bland de som stannat respektive lämnat 
partihandeln  
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7. KOHORTANALYS 

Förhållandet mellan våra utfallsvariabler och inom vilken bransch individen fick sitt 
första jobb kan bero på när individen fick sitt första arbete, det vill säga förhållandet 
kan bero på tidsspecifika faktorer. För att analysera detta väljer vi att studera tre 
ytterligare kohorter av unga, nämligen de som fick sitt första jobb under perioden 
2001–2003, 2004–2006 respektive 2007–2010. Vi kan av naturliga skäl inte följa 
dessa individer under en lika lång period, men vi kan analysera om resultaten i de 
tidigare avsnitten förändras för de unga som gjort sitt arbetsmarknadsinträde under 
senare tidsperioder.  

I Tabell 3 presenterar vi statistik över hur vanligt det är att unga får sitt första 
jobb i ett antal olika branscher beroende på i vilken tidpunkt som de börjar att 
arbeta i branschen.  

Tabell 3. Andel inträdesjobb per bransch efter SNI 2007, över fyra kohorter.  

 
1998-
2000 

2001-
2003 

2004-
2006 

2007-
2009  

Tillverkningsindustri 19% 15% 15% 12%  
Detaljhandel 13% 16% 15% 17%  
Vård och omsorg 13% 15% 14% 13%  
Hotell- och restaurang 8% 9% 9% 10%  
Utbildning 7% 7% 5% 5%  
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6% 4% 3% 3%  
Transport 6% 6% 6% 5%  
Partihandel   5% 4% 4% 4%  
Bygg 4% 5% 7% 8%  
Administration och supportservice 3% 5% 9% 10%  
Information och kommunikation 3% 2% 2% 2%  
Offentlig förvaltning 2% 2% 2% 2%  
Konst, kultur och fritid 2% 2% 2% 2%  
Övriga serviceyrken 2% 2% 2% 2%  
Reparation av motorfordon 2% 2% 2% 2%  
Finans- och försäkringsverksamhet 2% 1% 1% 1%  
Övriga 3% 3% 3% 3%  

Totalt 295304 265182 256766 282364  

 
Resultaten visar att nära en femtedel (19%) av alla unga fick sitt första jobb i 
tillverkningsindustrin under perioden 1998–2000, medan denna andel 
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minskade till 12% för de som fick sitt första jobb under perioden 2007 - 2010. 
Detta visar att tillverkningsindustrin över tid har blivit mindre viktig som 
instegsbransch för unga. För detaljhandeln är förhållandet det omvända. Andelen 
unga som fick sitt första jobb i detaljhandeln har ökat från 13 procent under 
perioden 1998 - 2000 till 17 procent under åren 2007 - 2010. I den sista kohorten 
är detaljhandeln den enskilt största inträdesbranschen, det vill säga den bransch 
som erbjuder flest inträdesjobb för unga. Resterande branscher är mer stabila 
över tid, inklusive partihandeln, med undantag för branschen administration och 
supportservice där andelen inträdesjobb för unga har ökat från 3 procent till 10 
procent under den studerade tidsperioden.  

Figur 15a och 15b visar andelen av de unga som stannar kvar i branschen efter att 
de fått sitt första jobb i detalj – eller partihandeln och om andelen har förändrats 
för unga som får sitt första jobb under senare år. För partihandeln är utvecklingen 
stabil och det är genomgående en bransch där färre stannar kvar efter 
arbetsmarknadsinträdet. För detaljhandeln är det vanligare att många stannar 
kvar, jämfört med övriga branscher, ett par år efter arbetsmarknadsinträdet. Det 
har också blivit vanligare över tid att de unga arbetar kvar i detaljhandeln åren 
efter att de börjar arbeta i branschen, men efter ungefär 5 år kan vi inte observera 
några skillnader för de olika kohorterna jämfört med andelen unga som stannar 
kvar i branschen för ekonomin som helhet.  

I Figur 16a och 16b presenterar vi medianlönens utveckling för de olika 
kohorterna av unga som får sitt första jobb i detalj – eller partihandeln jämfört 
med medianlönen för övriga branscher. Syftet med denna analys är att studera 
om våra tidigare resultat är beroende av i vilken tidpunkt som de unga fick sitt 
första jobb i handeln. Resultaten visar att medianlönen för de som gjorde sitt 
inträde i detaljhandeln under perioden 2007 - 2010 är närmare medianlönen för 
de övriga branscherna under de tre första åren, men att utvecklingen sedan är 
likartad för de olika kohorterna. Medianlönen är under alla studerade 
tidsperioder lägre än medianlönen för övriga branscher. För partihandeln är 
utvecklingen annorlunda. I detta fall kan vi konstatera att medianlönen 
överstiger medianlönen för övriga branscher, men att den relativa skillnaden är 
som minst för den sista studerade kohorten, det vill säga för de som gjorde sitt 
inträde 2007 - 2010. Vi kan också konstatera att skillnaderna i medianlönen 
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mellan de olika kohorterna ökar över tid i partihandeln, medan de minskar för de 
som får sitt första jobb i detaljhandeln.    

Figur 15a. Skillnaden mellan andelen som jobbar kvar i detaljhandeln jämfört med 
övriga branscher.  

 
 
Figur 15b. Skillnaden mellan andelen som jobbar kvar i partihandeln jämfört med 
övriga branscher.  
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Figur 16a. Medianlön som andel av medianlönen i övriga branscher för detaljhandeln. 
Prisjusterat efter 2015 års inkomstbasbelopp. 

 
 
Figur 16b. Medianlön som andel av medianlönen i övriga branscher för partihandeln. 
Prisjusterat efter 2015 års inkomstbasbelopp. 
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Vad det gäller andelen chefer (Figur 17a och 17b) skiljer sig inte handeln från 
övriga branscher särskilt mycket mellan kohorterna eller mot övriga branscher. 
Vi kan dock notera att upp till 1% fler av individer som börjar karriären inom 
handeln blir chefer efter 6 år jämfört med övriga branscher.  Skillnaden mot 
andra branscher är störst för de två tidigaste kohorterna. För den sista kohorten 
(2007 - 2009) är det i princip ingen skillnad i hur stor andel som blir chefer 
jämfört med andra branscher.  

Figur 17a Skillnaden mellan andel chefer mot övriga branscher, detaljhandeln.  

 

 
Figur 17b. Skillnaden mellan andel chefer mot övriga branscher, partihandeln.  
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I Figur 18a och 18b presenterar vi andelen som slutfört minst 3 år av en högre 
utbildning för de som fick sitt första jobb i detalj - och partihandeln jämfört med 
övriga branscher.  

Figur 18a. Skillnaden mellan andelen som avklarat tre år i högre utbildning för de som 
fått sitt första jobb i detaljhandeln jämfört med ekonomin som helhet.  

 

Figur 18b. Skillnaden mellan andelen som avklarat tre år i högre utbildning för de som 
fått sitt första jobb i partihandeln jämfört med ekonomin som helhet.  
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utbildning senare. Skillnaden verkar också öka över tid. Efter 6 år kan vi inte 
observera någon skillnad för de som börjar arbeta i detaljhandeln under åren 
1998 - 2000, medan 7% fler av de som fick sitt första jobb i detaljhandeln under 
perioden 2007 - 2010 har avklarat tre år i en högre utbildning jämfört med de 
unga som fått sitt första jobb i andra branscher. Resultaten visar även att 
skillnaden i utbildningsnivå mellan de som börjar arbeta i detaljhandeln jämfört 
med andra branscher minskar snabbare för de senare kohorterna. För de som fick 
arbete 2003 - 2006 eller 2007 - 2009, var skillnaden mot andra branscher 0 % 
efter cirka tre år, jämfört med sex och fyra år för kohorterna 1998 - 2000 
respektive 2001 - 2003. Detta visar att relativt många av de som börjar arbeta i 
detaljhandeln väljer att studera vidare och även att detta är något som har ökat 
över tid.  I partihandeln kan vi observera att de unga som börjar arbeta i 
branschen generellt är mindre benägna att fortsätta med högre studier, även om 
skillnaden mot andra branscher är något mindre för de två senare kohorterna.  

Vad det gäller dagar i arbetslöshet har vi tidigare konstaterat att individer som 
börjar arbeta inom detaljhandeln generellt sett har färre arbetslöshetsdagar 
senare i livet, medan utfallet för de individer som börjar arbeta i partihandeln 
mer liknar utfallet för övriga branscher. I Figur 19a och 19b visar vi hur detta 
utvecklas för de fyra olika kohorterna. Resultaten visar att de individer som får 
sitt första jobb inom detaljhandeln genomgående har färre dagar i arbetslöshet 
jämfört med de som får sitt första jobb i en annan bransch. Antalet 
arbetslöshetsdagar i jämförelse med snittet för ekonomin varierar något med 
avseende på tidpunkt för inträdet, men konverterar över tid. För partihandeln är 
antalet arbetslöshetsdagar väldigt likt den som gäller för de som får sitt första 
jobb i en annan bransch och utvecklingen verkar inte vara beroende av i vilken 
tidsperiod som individen fått sitt första jobb.   

 
 

 

 

 

 



 47 

 

Figur 19a. Skillnaden i arbetslöshetdagar för de unga som fick sitt första jobb i 
detaljhandeln jämfört med genomsnittet för övriga branscher i ekonomin. 

 
 

Figur 19b. Skillnaden i arbetslöshetdagar för de unga som fick sitt första jobb i 
partihandeln jämfört med genomsnittet för övriga branscher i ekonomin. 
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Denna rapport utgör ett första försök att närmare studera vad som över tid 
händer med de unga som får sitt första jobb i detalj – eller partihandeln. Tidigare 
studier har fokuserat på frågor av mer statisk karaktär, till exempel andelen 
visstidsanställningar, arbetstiderna, lönenivån och arbetskraftsomsättningen i en 
viss given tidpunkt. Syftet med vår rapport är att istället anlägga ett dynamiskt 
perspektiv för att studera vad som kännetecknar de individer som får sitt första 
jobb inom handeln och hur deras karriärutveckling ser ut bortom det första 
jobbet.  

Vi har använt oss av longitudinella data från Statiska Centralbyrån för att följa 
alla unga arbetstagare mellan 16 - 24 år som är bofasta i Sverige och som fick sitt 
första jobb någon gång mellan åren 1998 - 2000. Tillgången till detta 
datamaterial innebär att vi kan studera karriärutvecklingen för unga i upp till 15 
år efter att de fått sitt första jobb. De viktigaste slutsatserna från vår analys är att:   

• Detaljhandeln är numerärt den mest betydelsefulla instegsbranschen för 
unga i Sverige. År 2015 anställde detaljhandelsföretagen 15% av alla unga 
som fick ett jobb under detta år, vilket var mer än de andra studerade 
branscher. Av alla som anställdes i detaljhandeln var 23 procent i åldern 
16 till 24 år. Detaljhandeln har också blivit mer betydelsefull som 
instegsbransch för unga över tid.  

• En högre andel av de unga som får sitt första jobb i detaljhandeln har 
avslutat en högre utbildning efter 15 år jämfört med genomsnittet för 
ekonomin. I genomsnitt har de unga som får sitt första jobb i detaljhandeln 
också färre arbetslöshetsdagar, men en lägre genomsnittlig 
medianinkomst.  Nästan det omvända gäller för de unga som får sitt första 
jobb i partihandeln. En lägre andel av dessa unga har avslutat en högre 
utbildning och de har generellt sett fler arbetslöshetsdagar jämfört med 
genomsnittet av unga som börjar arbeta i andra branscher. De unga som 
börjar arbeta inom partihandeln har däremot en högre medianinkomst 
efter 15 år.   
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• På kort till medellång sikt arbetar en högre andel unga kvar i detaljhandeln 
jämfört med genomsnittet för andra branscher. Sju år efter det första 
jobbet är det dock en lägre andel som arbetar kvar i detaljhandeln och efter 
15 år är det endast 19 procent av de som fått sitt första jobb inom detalj 
arbetar kvar inom detaljhandeln. För partihandeln är andelen som arbetar 
kvar i branschen lägre än för detaljhandeln för varje år efter första jobbet 
och andelen som arbetar kvar efter 15 år uppgår till cirka 18 procent.  

• Det finns relativt stora skillnader i karriärutveckling för de som väljer att 
arbeta kvar i detaljhandeln jämfört med de som byter bransch. De senare 
har en bättre inkomstutveckling och fler har avklarat en högre utbildning 
jämfört med de som stannar kvar i detaljhandeln. Däremot har de som 
stannar kvar i detaljhandeln färre arbetslöshetsdagar jämfört med de som 
byter bransch. För partihandeln kan vi observera att de som stannar kvar 
i branschen har en bättre inkomstutveckling och färre arbetslöshetsdagar 
jämfört med de som byter bransch, medan en lägre andel av de som blir 
kvar i branschen har avklarat en högre utbildning femton år efter det första 
jobbet.  

• Karriärutvecklingen för de som börjar att arbeta inom detaljhandeln har 
förbättrats över tid. De som gör inträde under senare år har i genomsnitt 
en bättre relativ inkomstutveckling, färre arbetslöshetsdagar och relativt 
sett fler har avklarat en högskoleutbildning. Skillnaderna över tid är 
mindre för de som får sitt första jobb inom partihandeln, men det finns 
indikationer på att de som börjat i branschen under senare år har en 
relativt sett sämre inkomstutveckling.    

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår rapport frångår det statiska 
perspektivet i tidigare studier och istället bidrar med en dynamisk analys av 
karriärutvecklingen för unga bortom det första jobbet. Resultaten visar att en 
dynamisk analys ger en mer positiv bild av handelns roll och betydelse som 
instegsbransch för unga.  

Användandet av longitudinella registerdata från Statistiska Centralbyrån innebär 
också att vi kan följa alla unga som får ett jobb i handeln under en lång tidsperiod. 
Tidigare studier baseras oftast på icke-representativa och små urval, vilket 
innebär att de drar slutsatser från selekterade urval och att resultaten sannolikt 



 50 

inte är representativ för detaljhandeln som helhet. Vår studie bidrar därmed med 
en totalundersökning av karriärutvecklingen av unga inom handeln. Det 
dynamiska perspektivet innebär också att vi kan studera hur karriärvägarna för 
de som får sitt första arbete inom detaljhandeln har förändrats över tid, vilket oss 
veterligen inte har analyserats tidigare. Här utgör vår studie ett viktigt bidrag till 
litteraturen. 

Många av de resultat som presenteras i rapporten indikerar att det finns en stark 
selektion av unga arbetstagare till detaljhandeln. De unga som får sitt första 
arbete i handeln är i högre utsträckning inrikes födda och kommer från familjer 
med relativt hög medianinkomst. Våra resultat stödjer därmed slutsatserna i 
Daunfeldt & Seerar-Westerberg (2017) och Daunfeldt (2018) att detaljhandeln 
inte utmärker sig som en instegsbransch för utrikesfödda.  

En tolkning är att selektionen bakom vem som anställs i detaljhandeln kan 
förklaras av de relativt sett höga ingångslönerna, framförallt när ersättningar från 
obekväm arbetstid adderas. Denna tolkning implicerar att handlare väljer att 
anställa unga inrikes födda individer som har påbörjat högre studier eftersom de 
upplever dem som mer högproduktiva. En annan möjlig förklaring är att de 
utrikes födda har mindre etablerade nätverk inom handelsbranscherna jämfört 
med exempelvis hotell – och restaurangbranschen. En intressant fråga för 
framtida studier är hur mycket av den framtida karriärutvecklingen för de unga 
som kan förklaras av selektionen till det första arbetet, det vill säga hur mycket 
av karriärutvecklingen som är oberoende av var individen får sitt första arbete.    

Selektionen av unga till detaljhandeln visar sig också i den låga andelen som 
väljer att på sikt arbeta kvar i branschen. De unga som väljer att stanna inom 
detaljhandeln har i genomsnitt ett lägre antal dagar i arbetslöshet, men de som 
lämnar har i högre utsträckning avklarat en högre utbildning och har högre 
löneinkomster. Detta indikerar att de unga som lämnar detaljhandeln har en 
relativt hög produktivitet och har sett ett arbete i detaljhandeln mer som ett 
tillfälligt jobb än en långsiktig karriär. I partihandeln kan vi däremot observera 
att de unga som väljer att stanna i branschen har en bättre löneutveckling än de 
som lämnar branschen. Överlag ser vi stora skillnader mellan de unga som börjar 
arbeta i detalj- respektive partihandeln.   
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Våra resultat väcker också frågan om dålig matchningskvalitet kan förklara varför 
endast en knapp femtedel av de unga som får sitt första jobb i detaljhandeln väljer 
att stanna i branschen. Danilov & Hellgren (2010) finner att rekrytering i 
detaljhandeln ofta är kortsiktig, vilket sannolikt kan påverka kvaliteten på 
matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om arbetsgivare i 
detaljhandeln vill anställa unga som väljer att stanna i branschen bör således 
processer för rekrytering och matchning ses över. En alternativ förklaring är dock 
att arbetsgivarna föredrar att anställa högproduktiva unga och att de unga som 
lämnar detaljhandeln har sett arbetet som tillfälligt och inte själva satsat på en 
karriär i branschen. Förväntningarna på ett arbete inom detaljhandeln blir då en 
självuppfyllande profetia (Munasinghe, 2005). Att närmare studera hur handelns 
företagare rekryterar unga arbetstagare, samt vad förväntningarna är hos 
arbetsgivare och arbetstagare, utgör därmed en intressant fråga för kommande 
forskning.  

En begränsning med vår studie är att resultaten är deskriptiva. Vi kan alltså inte 
uttala oss om vad som kan förklara att en så pass stor andel unga lämnar 
detaljhandeln för andra branscher, eller vad som exakt förklarar skillnader i 
karriärutveckling för de som får sitt första jobb i handeln. Vi kan notera 
skillnader, men givet studiens deskriptiva karaktär kan vi inte uttala oss om 
orsakerna bakom dessa skillnader. Vidare forskning behövs därför för att t ex 
kartlägga vilka mekanismer som kan förklara ungas karriärutveckling, samt 
varför så pass många unga väljer att på sikt lämna detaljhandeln för att arbeta i 
andra branscher.  

Vår rapport ska ses som ett första försök att genomföra en mer dynamisk analys 
av hur ett första jobb i handeln är relaterad till ungas karriärutveckling, samt hur 
karriärvägarna för unga har förändrats över tid.  Diskussionen ovan visar att det 
finns ett flertal intressanta frågor som återstår att besvara. Vår förhoppning är 
därför att denna studie kan stimulera och bidra till mer forskning om hur det 
första jobbet i handeln är relaterad till de ungas framtida karriärutveckling.   

  



 52 

REFERENSER 

Abadie, A. (2005). Semiparametric difference-in-differences estimators. Review 
of Economic Studies, 72(1), 1–19.  

Andersson, T., Kazemi, Ali., & Wickelgren, M. (2016). Karriärvägar i 
detaljhandeln. Handelsrådets Forskningsrapport 2016:03. Handelsrådet: 
Stockholm.  

Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2008). Mostly harmless econometrics: An 
empiricist's companion. Princeton University Press. 

Arrow, K. (1973). The theory of discrimination. Discrimination in labor 
markets, 3(10), 3-33. 

Becker, G. S. (1957). The economics of discrimination. University of Chicago 
press. 

Becker, G. S. (1994). Human capital revisited. In Human Capital: A Theoretical 
and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3rd Edition) (pp. 
15-28). The University of Chicago Press. 

Berton, F., Devicienti, F., & Pacelli, L. (2011). Are temporary jobs a port of entry 
into permanent employment? International Journal of Manpower, 32(8), 879-
899. 

Biggeri, L., Bini, M., & Grilli, L. (2001). The transition from university to work: a 
multilevel approach to the analysis of the time to obtain the first job. Journal of 
the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 164(2), 293-305. 

Broadbridge, A. (2003). Student perceptions of retailing as a destination 
career. International Journal of Retail & Distribution Management, 31(6), 298-
309. 

Broadbridge, A. (2007). Dominated by women: managed by men? The career 
development process of retail managers. International Journal of Retail & 
Distribution Management. 

Bornhäll, A., Daunfeldt, S-O., & Rudholm, N. (2015). Sleeping gazelles: The 
unseen job creators? In Corbett, A.C., Katz, J.A., and McKelvie, A. 



 53 

Entrepreneurial growth: Individual, firm, and region, Advances in 
Entrepreneurship, Firm Emergence, and Growth, 17, 161-185. 

Bornhäll, A., Daunfeldt., S-O., & Elert, N. (2017). Employment protection 
legislation and the labor market position of immigrants - a natural experiment, 
HUI Working Paper 125, HUI Research: Stockholm. 

Card, D. & Krueger, A.B. (1994). Minimum wages and employment: A case study 
of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. American Economic 
Review, 84(4), 772–793. 

Coad, A., Daunfeldt, S-O., Johansson, D., & Wennberg, K. (2014). Whom do high-
growth firms hire? Industrial and Corporate Change, 23(1), 293-327. 

Danilov, K., & Hellgren, J. (2010). Rekryteringsstrategier inom 
detaljhandeln. Forskningsrapport 2010:4. Handelns Utvecklingsråd (HUR): 
Stockholm. 

Daunfeldt, S-O., Gustavsson Tingvall, P., & Halvarsson, D. (2014). Företagsstöd 
till innovativa små och medelstora företag: En kontrafaktisk effektutvärdering. 
Rapport 2014:16, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 
Östersund. 

Daunfeldt, S-O., Elert, N., & Johansson, D. (2016). Are high-growth firms 
overrepresented in high-tech industries? Industrial and Corporate Change, 
25(1), 1-25. 

Daunfeldt, S-O., & Halvarsson, D. (2015). Are high-growth firms one-hit 
wonders? Evidence from Sweden. Small Business Economics, 44(2), 361-383. 

Daunfeldt, S-O., & Westerberg Seerar, H. (2017). Are unemployed immigrants 
more likely to be hired by high-growth firms? Evidence from matched employer-
employee data. HUI Working Paper 128. HUI Research: Stockholm.  

Daunfeldt, S-O. (2018). Handelns betydelse för integrationen av utrikes födda. 
Forskningsrapport 2018:5. Handelsrådet: Stockholm. 

Daunfeldt, S-O., & Seerar Westerberg, H. (2018). Sysselsättningseffekter av 
ingångslönerna i detaljhandeln. Forskningsrapport, HUI Research: Stockholm. 



 54 

Daunfeldt, S. O., Johansson, D., & Seerar Westerberg, H. (2019). Which firms 
provide jobs for unemployed non-Western immigrants? The Service Industries 
Journal, 39(9-10), 762-778. 

Daunfeldt, S-O., Bornhäll, A., Halvarsson, D., Fergin Wennberg, E., & Seerar 
Westerberg, H. (2020). Karriärutveckling för unga bortom det första jobbet i 
handeln. Forskningsrapport 2020:2, Handelsrådet: Stockholm.  

Eliason, M., Hensvik, L., Kramarz, F., & Nordstrom Skans, O. (2017). The causal 
impact of social connections on firms' outcomes. Working Paper 2017:11. 
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU): Uppsala. 

Engdahl, M., & Forslund, A. (2016). En förlorad generation?: om ungas 
etablering på arbetsmarknaden. Rapport 2016:1. Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU): Uppsala. 

Erikson, R., Nordström Skans, O., Sjögren, A., & Åslund, O. (2007). Ungdomars 
och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985–2003. Rapport 2007:18. 
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU): Uppsala. 

Fredriksson, P., Hensvik, L., & Skans, O. N. (2018). Mismatch of talent: Evidence 
on match quality, entry wages, and job mobility. American Economic 
Review, 108(11), 3303-38. 

Forslund, A., Liljeberg, L., & Åslund, O. (2017). Flykting-och anhöriginvandrades 
etablering på den svenska arbetsmarknaden. Rapport 2017:14. Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU): Uppsala. 

Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. American Journal of 
Sociology, 78(6), 1360-1380.  

Hendrie, J. (2004). A review of a multiple retailer's labour 
turnover. International Journal of Retail & Distribution Management, 32(9), 
434-441. 

Iacus, S.M., King, G., & Giuseppe, P. (2011). Multivariate matching methods that 
are monotonic imbalance bounding, Journal of the American Statistical 
Association, 106(493), 345-361. 

Jovanovic, B. (1979). Firm-specific capital and turnover. Journal of Political 
Economy, 87(6), 1246-1260. 



 55 

Leppänen & Sellerberg (2016) Rörlighet bland anställda i dagligvaruhandeln. 
Handelsrådets Forskningsrapport 2016:5. Handelsrådet: Stockholm. 

Lindbeck, A., & Snower, D. J. (2001). Insiders versus outsiders. Journal of 
Economic Perspectives, 15(1), 165-188. 

List., J.A., & Gallet, C. (2001). What experimental protocol influence disparities 
between actual and hypothetical stated values? Environmental and Resource 
Economics, 20, 241-254. 

Ljunggren Lönnberg, L. (2006). Samverkan för ungas etablering på 
arbetsmarknaden, SOU 2006:102.  

Mortensen, D. T., & Pissarides, C. A. (1999). New developments in models of 
search in the labor market. Handbook of Labor economics, vol. 3B. 

Loury, L. D. (2006). Some contacts are more equal than others: Informal 
networks, job tenure, and wages. Journal of Labor Economics, 24(2), 299-318.  

Munasinghe, L. (2006). Expectations matter: Job prospects and turnover 
dynamics. Labour Economics, 13(5), 589-609. 

Mörk, E., Sjögren, A., & Svaleryd, H. (2014). Parental unemployment and child 
health. CESifo Economic Studies, 60(2), 366-401. 

Nordström Skans, O. (2004). Scarring effects of the first labour market 
experience: sibling based analysis (No. 2004: 14). Working Paper 2004:14. 
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). 

Rosenbaum, P.R. & Rubin, D.B. (1983). The central role of the propensity score 
in observational studies for causal effects. Biometrica, 70(1), 41-55. 

Salas-Velasco, M. (2007). The transition from higher education to employment 
in Europe: the analysis of the time to obtain the first job. Higher 
Education, 54(3), 333-360. 

Statistiska Centralbyrån (SCB). (2016). Ungas situation på arbetsmarknaden 
2016. Statistiska meddelanden: AM 110 SM 1803  

Statistiska Centralbyrån (SCB). (2020). https://www.scb.se/hitta-
statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-
och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-



 56 

rams/produktrelaterat/Fordjupad-information/forvarvsarbetande--ett-
sysselsattningsbegrepp/ 

Svenskt Näringsliv. (2018). Rekryteringsenkäten 2018: Jobbskaparna larmar! 
Kompetensbristen ökar.  

Varian, H. R. (1992). Microeconomic Analysis. WW Norton & Co: New York. 

Wickelgren, M., Kazemi, A., Andersson, T. & Tengblad, S. (2012). 
Personalledning i detaljhandeln, Ledarskap och medarbetarskap i svenska 
butiker. Forskningsrapport 2012:1. Handelns Utvecklingsråd: Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

APPENDIX  

 

Tabell A1. Olika gruppers utveckling 15 år efter första jobbet. Uppdelat efter ursprunglig 
bransch. 

 Detaljhandel Partihandel 
 Kvar Ej kvar Kvar Ej kvar 
 t=1 t=15 t=1 t=15 t=1 t=15 t=1 t=15 

Medianinkomst1 1063 2755 918 2999 1524 3579 1012 3227 
Inrikes födda 1059 2746 924 3020 1524 3604 1040 3261 
Andra gen. invandrare 1142 2773 937 2868 1621 3392 787 3052 
Utrikes födda 1055 2855 791 2764 1428 3357 785 2840 
Kvinnor 1034 2496 883 2619 1400 3038 950 2571 
Män 1127 3231 982 3581 1574 3698 1043 3460 
Andel chefer2 0,12 7,61 0,06 5,01 0,04 8,82 0,02 5,26 
Inrikes födda 0,12 7,83 0,06 5,11 0,04 9,19 0,02 5,39 
Andra gen. invandrare 0,15 7,17 0,00 3,84 0,00 7,55 0,00 3,48 
Utrikes födda 0,19 4,67 0,00 4,36 0,00 2,11 0,00 4,59 
Kvinnor 0,08 5,42 0,03 3,78 0,09 7,39 0,00 4,46 
Män 0,20 12,22 0,10 6,90 0,02 9,21 0,03 5,58 
Andel med eftergymnasial utb. 3,55 17,74 5,10 51,98 4,47 21,28 6,06 39,47 
Inrikes födda 3,66 18,12 5,23 53,38 4,63 21,96 6,26 40,83 
Andra gen. invandrare 2,74 13,71 4,27 40,83 3,88 13,21 5,00 30,17 
Utrikes födda 2,47 15,23 3,70 38,55 2,31 15,79 3,99 25,41 
Kvinnor 4,13 19,41 6,51 57,52 7,54 32,24 8,27 50,17 
Män 2,61 14,23 2,82 43,49 3,44 18,25 5,05 35,16 
Genomsnittligt antal dagar i 
arbetslöshet 15,21 12,53 31,14 14,21 19,83 8,31 39,69 17,22 
Inrikes födda 14,67 12,42 29,65 12,74 19,33 8,48 37,52 15,74 
Andra gen. invandrare 18,62 11,05 31,57 25,07 19,55 9,60 55,35 22,38 
Utrikes födda 20,63 15,34 54,70 29,17 28,92 3,27 58,02 36,86 
Kvinnor 14,70 12,02 29,01 13,93 17,53 8,61 34,31 16,86 
Män 16,03 13,62 34,61 14,64 20,60 8,23 42,14 17,37 
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Figur A1. Medianinkomst 0 – 15 år efter första jobbet för individer med 

handelsutbildning som andel av medianinkomsten för individer med annan utbildning, 

per handelsbransch över tid sedan första jobbet. 

 

 
 

Figur A2. Skillnad i genomsnittligt antal arbetslöshetsdagar för individer med 
handelsutbildning jämfört med individer med övrig utbildning, per handelsbransch över 
tid sedan första jobbet. 
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Figur A3. Skillnad i andel individer i chefsposition med handelsutbildning jämfört med 
individer med övrig utbildning, per handelsbransch över tid sedan första jobbet.  

 
Figur A4. Skillnad i andel med minst tvåårig eftergymnasial utbildning för individer 
med handelsutbildning jämfört med individer med övrig utbildning, per handelsbransch 
över tid sedan första jobbet. 
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Figur A5. Detaljhandeln. Individer som är kvarvarande i samma bransch som de fick 
sitt första jobb. Individer med handelsutbildning jämfört med individer med övrig 
utbildning över tid sedan första jobbet.  

 
 

Figur A6. Partihandeln. Individer som är kvarvarande i samma bransch som de fick sitt 
första jobb. Individer med handelsutbildning jämfört med individer med övrig 
utbildning över tid sedan första jobbet.  
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