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SAMMANFATTNING 

En av de största samhällsekonomiska utmaningarna i Sverige är det omfattande 
utanförskap som finns på arbetsmarknaden bland utrikes födda och lågutbildade. En 
möjlig förklaring till detta utanförskap är att arbetsgivarna upplever att produktiviteten 
för dessa individer är lägre än den lägsta förhandlade ingångslönen, vilket innebär att de 
inte erbjuds en anställning.  

Syftet med denna rapport är att undersöka om en sänkning av arbetskraftskostnaderna 
för arbetsgivarna leder till fler instegsjobb, eller om detta snarare är en ineffektiv åtgärd 
för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden. För att undersöka detta väljer vi att 
studera effekten på instegsjobb i detaljhandeln när arbetsgivaravgifterna för unga 
sänktes år 2007. Denna reform innebar att vissa företagare fick relativt stora besparingar 
av sina arbetskraftskostnader, medan andra fick inga eller mycket små 
kostnadsbesparingar.      

Vår analys baseras på lönestatistik för alla detaljhandelsföretag som är medlemmar hos 
Svensk Handel. Detta datamaterial ger oss tillgång till information om arbetstagarnas 
kontrakterade löner, vilket gör det möjligt för oss att undersöka om sänkta 
arbetskraftskostnaderna leder till att företagen anställer fler arbetstagare till en rådande 
ingångslön. Datamaterialet innehåller dessutom information om antal arbetade timmar, 
vilket innebär att vi också kan studera om de sänkta arbetskraftskostnaderna leder till en 
ökning av antalet arbetade timmar för de som har en lön i närheten av en förhandlad 
ingångslön. Detaljhandeln är av speciellt intresse att studera eftersom det ofta ses som 
en potentiell instegsbransch för lågutbildade och utrikes födda.    

Resultaten från vår analys visar att: 

1. Ingångslönerna inom detaljhandeln har ökat betydligt snabbare än både 
medianlönen i branschen och produktivitetsutvecklingen i ekonomin. Vi finner 
att en så hög andel som 66% av alla arbetstagarna hade en lön som låg inom 5% 
från en kontrakterad ingångslön året innan arbetsgivaravgifterna för unga 
sänktes. För de som är timlöneanställda är denna andel så hög som 88%. 
Ingångslönerna i detaljhandeln är därmed ’bindande’ i mycket hög utsträckning, 
vilket utgör en indikation på att ingångslönens nivå skapar ofrivillig arbetslöshet 
bland de som har en upplevd produktivitet som är lägre än den lägsta förhandlade 
ingångslönen.  

2. De detaljhandlare som fick de största sänkningarna av arbetskraftskostnader 
anställde signifikant fler timanställda i närheten av en ingångslön jämfört med de 
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företag som fick mindre kostnadsbesparingar. Denna effekt är inte begränsad till 
enbart de unga som fick sänkta arbetsgivaravgifter, utan kan även observeras för 
äldre individer som inte omfattades av reformen. Resultaten utgör en stark 
indikation på att sänkta arbetskraftskostnader skapar fler instegsjobb.  

3. De detaljhandlare som fick omfattande sänkningar av sina arbetskraftskostnader 
ökade också antalet arbetade timmar för de arbetstagare som hade en lön i 
närheten av en ingångslön. Ökningen är så omfattande att den inte enbart kan 
förklaras av fler instegsjobb, utan indikerar att den befintliga personalen som 
arbetade till en rådande ingångslön också arbetade fler timmar till följd av de 
sänkta arbetskraftskostnaderna. 

4. Endast ett statistiskt signifikant estimat avseende effekten av sänkta 
arbetskraftskostnader på nyanställda som har en lön som överstiger de 
förhandlade ingångslönerna kan observeras, och vi finner inga signifikanta 
effekter för de som är anställda till en månadslön.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de detaljhandlare som fick sänkta 
arbetskraftskostnader anställde signifikant fler till rådande ingångslöner. Detta utgör en 
stark indikation på att sänkta arbetskraftskostnader behövs för att vi ska kunna bryta 
utanförskapet på den svenska arbetsmarknaden.  

Denna rapport har författats på uppdrag av Svensk Näringsliv. Många har bidragit med 
värdefulla synpunkter som vi bedömer har höjt både rapportens akademiska kvalitet och 
näringsrelevans. Vi vill rikta ett speciellt tack till Anders Bornhäll, Bettina Kashefi, 
Hampus Poppius och Niklas Rudholm.  
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Redan före utbrottet av Covid-19 pandemin hade utrikes födda och lågutbildade stora 
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. I genomsnitt tog det cirka 8 år 
innan hälften av alla flykting- och anhöriginvandrare under 2000-talet klassificerades 
som sysselsatta (Ekonomifakta, 2020). Många av de som klassificeras som sysselsatta 
har dessutom en lös anknytning till arbetsmarknaden.1 Eklund & Larsson (2020) visar 
exempelvis att endast 36 procent av invandrarna från Mellanöstern kunde klassificeras 
som självförsörjande år 2016, medan motsvarande andel för de inrikes födda var 73 
procent.2 

Om vi relaterar de utrikes föddas arbetsinkomster till de lägsta förhandlade lönerna på 
arbetsmarknaden blir utanförskapsproblemet än mer tydligt (Bornhäll m fl., 2019). Åtta 
år efter invandring till Sverige hade endast 20 procent av de utrikes födda kvinnorna från 
Afrika eller Asien en löneinkomst som var i paritet med den lägsta förhandlade 
ingångslönen på arbetsmarknaden, medan motsvarande andel för de utrikes födda 
männen var 34 procent (se Figur 1).3  

Svårigheten för de utrikes födda och lågutbildade att etablera sig på arbetsmarknaden 
till de rådande ingångslönerna är bekymmersam med tanke på att långvariga perioder i 
arbetslöshet kan leda till att arbetslösheten permanentas på en hög nivå, så kallad 
hysteresis (Phelps, 1972; Blanchard & Summers, 1986, Røed, 1997). Långvarigt 
utanförskap ökar risken för psykisk ohälsa (Paul och Moser, 2009), skapar en 
arbetslöshetskultur (Kolm, 2005), leder till att arbetsgivarna använder långa perioder i 
utanförskap som ett negativt urvalskriterium vid rekryteringar (Lockwood, 1991; 
Arulampalam m fl., 2001), samt försämrar arbetstagarnas yrkesfärdigheter och 
därigenom deras produktivitet (Kitao m fl., 2017). Sammantaget innebär detta att de som 
hamnar i ett långvarigt utanförskap riskerar att bli ett ineffektivt arbetsutbud, vilket 

 
1 Detta beror på att Statistiska Centralbyrån definierar en individ som sysselsatt om hen arbetar 
minst en timma under en mätvecka. Individer som deltar i vissa subventionerade 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder inkluderas också i definitionen. Arbetsmarknadssituationen 
för utrikes födda och lågutbildade kan därmed vara mer problematisk än vad den officiella 
statistiken visar. 
2 Självförsörjningsgraden definierar Eklund & Larsson (2020) som en årsinkomst före skatt som 
överstiger fyra prisbasbelopp, vilket motsvarar 190 400 kronor år 2021.  
3 Notera att dessa beräkningar är baserade på de som var i arbetsför ålder (21 - 50 år) och som 
invandrade till Sverige under perioden 1998 – 2010, det vill säga barn, ungdomar och äldre är 
exkluderade.  
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leder till att deras utanförskap blir bestående – med stora samhälleliga och sociala 
kostnader som följd. 

Figur 1. Andelen utrikes födda från Afrika och Asien som tjänar mer än 20 000 kr/mån 
och var i arbetsför ålder (21–50 år) när de invandrade till Sverige (1998–2010), 0–17 år 
efter invandring, uppdelat för kvinnor och män.  

 

Källa: Daunfeldt och Gidehag (2020, sid. 10)  

En möjlig förklaring till varför många arbetstagare inte lyckas med att etablera sig på 
arbetsmarknaden är att arbetsgivarna upplever att de har en produktivitet som är lägre 
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arbetskraftsefterfrågan regionalt, för att minska den höga ungdomsarbetslösheten, samt 
för att minska den negativa sysselsättningseffekten av Covid-19 pandemin.  

Många ifrågasätter dock hur effektivt det är att sänka arbetsgivaravgifterna för att öka 
sysselsättningen och därigenom minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Studier 
som har undersökt regionala nedsättningar av arbetsgivaravgifterna i Sverige finner 
generellt sett inga, alternativt mycket små, effekter på sysselsättningen (Bohm och Lind, 
1993; Bennmarker m fl, 2009). Utvärderingar av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga 
år 2007 har också visat på små sysselsättningseffekter, vilket har lett till att det statliga 
intäktsbortfallet per skapat jobb har bedömts som omfattande (se t ex Egebark och 
Kaunitz, 2013). Många studier har också varnat för att sänkta arbetsgivaravgifter inte 
påverkar sysselsättningen eftersom sådana reformer framförallt leder till högre löner för 
de som redan är etablerade på arbetsmarknaden (Holmlund, 1983; Gruber, 1997).  

Under senare tid har dock en rad studier visat att sänkta arbetsgivaravgifter kan ha en 
mer positiv effekt på sysselsättningen. Ku m fl (2020) visar exempelvis att höjda 
regionala arbetsgivaravgifter i Norge ledde till en relativt omfattande minskning av 
sysselsättningen i stödregionen, samt att denna minskning framförallt förklarades av att 
arbetstagare blev arbetslösa eller hamnade utanför arbetskraften. Saez m fl (2019) och 
Daunfeldt m fl (2021) beaktar att det var företagarna som fick en kostnadsbesparing när 
arbetsgivaravgiften för unga sänktes i Sverige år 2007. De visar att 
sysselsättningseffekten då blir större eftersom företagarna anställde fler unga som blev 
relativt sett billigare (s k substitutionseffekt), men också fler arbetstagare (oavsett ålder) 
eftersom deras totala produktionskostnader minskade (s k skaleffekt).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att undersöka om reformer som minskar företagens 
arbetskraftskostnader leder till fler instegsjobb. Vi gör detta genom att studera 
sysselsättningseffekterna när arbetsgivaravgifterna för unga sänktes i Sverige år 2007. 
Denna reform innebar att arbetskraftskostnaderna sänktes i direkt relation till 
lönekostnaderna för alla anställda som var 19–25 år under reformåret. Företagare som 
hade höga lönekostnader för unga fick därmed en stor kostnadsbesparing jämfört med 
de företagare som hade få unga anställda. Vi använder oss av denna variation för att 
studera om de företagare som fick mer omfattande sänkningar av 
arbetskraftskostnaderna anställde fler arbetstagare i närheten av en förhandlad 
ingångslön, samt ökade antalet arbetade timmar för arbetstagare med ingångslöner.    

Mer specifikt avser vi att besvara följande frågeställningar: 
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1) Ökade de detaljhandlare som fick relativt stora kostnadsbesparingar antalet 
nyanställningar och antalet arbetade timmar?  

2) Ledde kostnadsbesparingen till att detaljhandlarna ökade antalet nyanställda som 
arbetade till rådande ingångslöner, eller valde de att anställa arbetstagare till löner 
som översteg ingångslönen? 

3) Ledde kostnadsbesparingen till att detaljhandlarna ökade antalet arbetade 
timmar för de som hade en lön i närheten av en förhandlad ingångslön? 

4) Skiljer sig sysselsättningseffekten åt för arbetstagare som är timanställda 
respektive månadsanställda i detaljhandeln? 

1.3 Avgränsningar  

Vi undersöker hur antalet instegsjobb påverkas av de reducerade 
arbetskraftskostnaderna genom att använda lönestatistik från Svensk Handels 
medlemsföretag. Mer specifikt använder vi oss av statistik för de företag som omfattades 
av det så kallade detaljhandelsavtalet. Vi fokuserar på detaljhandeln eftersom detta utgör 
en potentiell instegsbransch för de som har hamnat i utanförskap (Daunfeldt m fl, 2019).  

Vi avgränsar oss till att studera effekterna av företagens kostnadsbesparingar när 
arbetsgivaravgiften för unga i åldrarna 19–25 år sänktes med elva procentenheter den 1 
juli år 2007. Denna reform utvidgades två år senare genom en ytterligare sänkning av 
arbetsgivaravgiften för unga med ytterligare cirka sex procentenheter. Sänkningen 
utökades då till att också omfatta alla som var 26 år eller yngre. Vi väljer att inte studera 
den andra sänkningen av två skäl. För det första kan företag som saknade unga anställda 
vid reforminförandet ha valt att ta del av reformen genom att nyanställa från denna 
åldersgrupp, vilket gör det svårt att identifiera en kontrollgrupp på längre sikt. För det 
andra riskerar vi att introducera mer brus i skattningarna ju längre tidsperiod vi 
studerar, vilket medför mindre precisa estimat av reformeffekten (Mian och Sufi, 2012).  

1.4 Tidigare litteratur och rapportens bidrag 

Det finns en betydande forskningslitteratur som har analyserat arbetskraftskostnader 
och deras effekt på instegsjobben - ofta baserade på analyser av höjda minimilöner i USA 
(se till exempel Card och Krueger, 1994; Neumark och Wascher, 2000, 2007; Schmitt, 
2015). Dessa studier är dock inte användbara i en svensk kontext av ett flertal skäl. För 
det första kan inte politikerna i Sverige bestämma ingångslönerna eftersom de sätts i 
förhandlingar mellan arbetsgivare - och arbetstagarorganisationer. För det andra är de 
studerade minimilönerna i USA betydligt lägre än de lägsta förhandlade lönerna i 
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Sverige4 och höjningarna av minimilönerna i USA tenderar oftast att vara relativt 
marginella (Daunfeldt, 2018).5 För det tredje baseras nästan alla studier av 
ingångslönens sysselsättningseffekt på höjningar av minimilönen, medan ytterst få 
studier har analyserat effekten när arbetskraftskostnaderna för instegsjobb minskar. 
Detta kan vara av betydelse eftersom sysselsättningseffekterna av förändrade 
arbetskraftskostnader kan vara asymmetrisk, det vill säga effekten av höjda och 
minskade ingångslöner kan skilja sig åt (Kramarz och Philippon, 2001).    

Skillnaderna som diskuteras ovan innebär att den externa validiteten av de amerikanska 
studierna kan ifrågasättas. Det är med andra ord problematiskt att använda studier från 
USA för att dra slutsatser om vilka effekter förändrade ingångslöner har i Sverige. Trots 
detta är det förvånansvärt få studier som har analyserat sysselsättningseffekterna av 
förändrade ingångslöner i Sverige. Några undantag är Eliasson och Nordström Skans 
(2014), Forslund m fl (2014), samt Skedinger (2006, 2015).  

En förklaring till att det finns få studier i Sverige är att det inte går att observera någon 
exogen variation av ingångslönerna, vilket innebär att det är svårt att identifiera en bra 
kontrollgrupp. I USA bestäms minimilönens nivå på delstatlig nivå, vilket innebär att 
många studier har analyserat effekterna av höjningen på antalet jobb i den berörda 
delstaten jämfört med en angränsande delstat som inte har förändrat minimilönerna (se 
t ex Card och Krueger, 1994). Det grundläggande antagandet är att antalet jobb i 
delstaten som höjt minimilönen skulle ha förändrats på samma sätt som i den 
angränsande delstaten (kontrollgruppen) om inte minimilönen hade förändrats. Denna 
typ av analys går dock inte att göra i Sverige eftersom politikerna inte bestämmer 
ingångslönerna och eftersom alla förändringar av ingångslönerna sker i hela landet, det 
vill säga det finns inga regionala skillnader över tid avseende de förhandlade 
ingångslönerna.   

 
4 Den nationella lagstiftade minimilönen i USA är $7,25 per arbetad timma (cirka 66 kronor i 
dagens valutakurs), vilket kan jämföras med att den lägsta förhandlade timlönen inom 
detaljhandeln i Sverige för de som är minst 19 år gamla är knappt 136 kronor 
(Detaljhandelsavtalet, 2020-2023). Skillnaderna är än större om vi beaktar de relativt generösa 
ersättningarna i Sverige för arbete under obekväm arbetstid (Daunfeldt och Seerar Westerberg, 
2018). 
5 Ett undantag är Jardim m fl (2017) som studerar effekterna av två höjningar av minimilönen i 
Seattle, USA. Den första höjningen innebar att minimilönen ökade från $9.47 till $11 i timmen, 
medan den andra höjningen innebar en minimilön på $13 i timmen. Höjningen var således 
relativt stor och i slutändan var minimilönen nästan i nivå med de förhandlade ingångslönerna 
inom detaljhandeln (exklusive olika tillägg) i Sverige. Resultaten av deras analys visade att 
höjningarna av minimilönen hade lett till en minskning av antalet jobb, men framförallt till en 
minskning av antalet arbetade timmar. I slutändan innebar detta att låglönearbetare i genomsnitt 
fick en minskad inkomst, trots en höjd minimilön.   
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De tidigare studierna av ingångslönerna i Sverige har istället analyserat 
sysselsättningseffekter av låglönesatsningar i den offentliga sektorn (Eliasson och 
Nordström Skans, 2014; Forslund m fl, 2014), alternativt effekter av höjda ingångslöner 
i de arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna (Skedinger, 2006, 2015). Ingen av dessa 
studier har dock analyserat exogena förändringar som leder till en variation av 
företagens arbetskraftskostnader. Eliasson och Nordström Skans (2014) och Forslund m 
fl (2014) analyserar dessutom effekter av låglönesatsningar i den offentliga sektorn, 
vilket innebär att den inte per automatik kan användas för att dra slutsatser om hur 
privata företag agerar vid förändrade lönenivåer. Slutligen analyserar alla dessa studier 
höjningar av redan höga ingångslöner, vilket innebär att vi saknar information om hur 
antalet instegsjobb i Sverige påverkas när ingångslönen, alternativt företagens 
arbetskraftskostnader, sänks.  

I syfte att undersöka om minskade arbetskraftskostnader leder till fler instegsjobb 
estimerar vi sysselsättningseffekterna när arbetsgivaravgifterna för unga sänktes år 
2007. Saez m fl (2019) och Daunfeldt m fl (2021) har tidigare visat att denna reform 
påverkade företagarna på olika sätt beroende på hur stora lönekostnader de hade för de 
unga arbetstagare som omfattades av reformen. Vi använder denna variation i 
kostnadsbesparingens storlek för att studera om de företagare som fick en omfattande 
sänkning av arbetskraftskostnaderna ökade antalet anställda i förhållande till de företag 
som fick mindre besparingar. En stor fördel jämfört med tidigare studier är att vi har 
tillgång till data över de kontrakterade lönerna inom detaljhandeln. Detta innebär att vi 
specifikt kan studera om det är instegsjobb som skapas när arbetskraftskostnaderna för 
företagarna minskar. Oss veterligen har ingen tidigare studie i Sverige använt sig av 
denna exogena förändring i syfte att estimera hur sänkta arbetskraftskostnader för 
företagen påverkar antalet nya instegsjobb och antalet arbetade timmar för de 
arbetstagare som har en ingångslön.    

1.5 Rapportens upplägg 

I nästa avsnitt ger vi en kort teoretisk bakgrund till varför sänkta arbetskraftskostnader 
för företagarna kan leda till fler instegsjobb. I avsnitt 3 beskriver vi datamaterialet och 
ingångslönernas utveckling i detaljhandeln. Vårt empiriska angreppssätt, det vill säga 
hur vi specifikt studerar effekten av sänkta arbetskraftskostnader på antalet instegsjobb 
i detaljhandeln, beskrivs i avsnitt 4. Resultaten från vår analys presenteras sedan i avsnitt 
5. Avslutningsvis sammanfattar vi resultaten i avsnitt 6, diskuterar tänkbara policy-
rekommendationer och rapportens begränsningar, samt ger förslag på fortsatta studier. 
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2. TEORETISK BAKGRUND 

I detta avsnitt presenterar vi en teoretisk standardmodell (se t ex Stigler, 1946; Borjas, 
2016) för att förklara varför höga ingångslöner kan leda till att grupper av individer har 
problem med att etablera sig på arbetsmarknaden, trots att de vill arbeta.   

På en fri marknad kommer reallönen (W) och sysselsättningen (E) att bestämmas av den 
punkt i Figur 1 där efterfrågan på arbetskraft (D) och utbudet av arbetskraft (S) korsar 
varandra. Arbetskraftsefterfrågan antas ha en negativ lutning, vilket innebär att om 
reallönen minskar antar vi att efterfrågan på arbetskraft ökar, och vice versa. 
Utbudskurvan (S) har däremot en positiv lutning, vilket illustrerar att högre löner 
kommer att leda till att fler vill arbeta. I marknadsjämvikten (W*, E*) har alla som vill 
arbeta till reallönen också ett arbete, vilket innebär att all arbetslöshet som observeras 
är frivillig. Ofrivillig arbetslöshet definieras därmed som den arbetslöshet som uppstår 
till följd av att individer vill ha ett arbete till rådande ingångslön, men inte får det.  

Figur 2. Arbetsmarknadsmodell för ingångslönernas effekt på sysselsättningen  

 

 

Vad händer då om ingångslönerna är lägre än jämviktslönen (W*)? Enligt modellen 
skulle det finnas individer som vill arbeta även till en lön som är lägre än W*, men än fler 
arbetsgivare skulle vilja anställa till denna lönenivå (dvs D>S). Det uppstår då en brist 

D

S

Sysselsättning (E)E*

W*

Lön (W)

WL

EL ES

Arbetslöshet = ES - EL
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på arbetskraft till denna lönenivå, vilket driver upp lönerna till W*. Detta innebär att 
inga individer i praktiken kommer att ha ett arbete till den förhandlade ingångslönen 
(som är lägre än W*), utan vi kommer då att observera att de som arbetar gör det till en 
högre lön än ingångslönen, W*. Ingångslönens nivå skapar i denna situation inte någon 
ofrivillig arbetslöshet, vilket innebär att ingångslönen inte utgör ett problem om den 
understiger jämviktslönen.  

Om den förhandlade ingångslönen (WL) däremot är högre än jämviktslönen, W*, 
kommer efterfrågan på arbetskraft att minska från E* till EL. I denna situation kommer 
fler individer att vilja ha ett arbete till den rådande ingångslönen, vilket innebär att 
utbudet av arbetskraft också kommer att öka från E* till ES. I denna situation kommer 
en ofrivillig arbetslöshet att uppstå eftersom det finns individer som skulle vilja arbeta 
till den rådande ingångslönen, men som inte kommer att erhålla ett arbete till den 
lönenivån.  Den ofrivilliga arbetslöshet som uppstår ges av skillnaden mellan de som vill 
arbeta till den rådande ingångslönen och den arbetskraft som efterfrågas av företagen 
till denna lönenivå, det vill säga ES-EL. Vi kan också konstatera att sysselsättningen 
kommer att minska i jämförelse med marknadslösningen, vilket ges av skillnaden mellan 
E*-EL  

När den förhandlade ingångslönen är högre än jämviktslönen säger vi att ingångslönen 
’binder’, vilket innebär att relativt många individer kommer att arbeta till den rådande 
ingångslönen. Om vi observerar en sådan klustereffekt så är detta en indikation på att 
ingångslönen är högre än jämviktslönen och att alla som vill ha ett arbete till rådande lön 
inte får det, det vill säga att ofrivillig arbetslöshet existerar. De individer som inte 
kommer in på arbetsmarknaden kommer att vara de som företagarna upplever har en 
produktivitet som understiger ingångslönen. Sänkta arbetskraftskostnader kommer i 
denna situation att resultera i att vi rör oss efter efterfrågekurvan mot W*, vilket innebär 
att fler kommer att erbjudas ett instegsjobb och att den ofrivilliga arbetslösheten 
minskar.     
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3. INGÅNGSLÖNERNA I DETALJHANDELN 

I denna rapport använder vi oss av lönestatistik för alla anställda i Svensk Handels 
medlemsföretag. Databasen samlas in av Svenskt Näringsliv i september varje år och 
innehåller information om arbetstagarnas kontrakterade löner, prestationslöner, 
skifttillägg, avtalstillhörighet, kön, ålder, arbetsställe, kontrakterade timmar, 
prestationstimmar, övertidstimmar etc. I denna analys är vi framförallt intresserade av 
den kontrakterade timlönen för individen eftersom det är den som sätts i 
förhandlingarna mellan arbetsgivarna och arbetstagarna.  

Till skillnad från flertalet andra industrialiserade länder har inte Sverige några 
lagstiftade minimilöner. Inom detaljhandeln bestäms ingångslönerna istället enligt det 
kollektivavtal som förhandlas fram mellan arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och 
fackförbundet Handelsanställdas förbund. De överenskomna ingångslönerna gäller 
sedan för alla anställda i branschen, oavsett om individen är fackligt ansluten eller inte. 
Nivån på ingångslönen varierar med arbetstagarens ålder och tidigare 
branscherfarenhet. 

3.1 Ingångslönernas utveckling inom detaljhandeln 

Vi kan observera sex olika ingångslöner under den studerade perioden (2000 – 2015), 
nämligen: ingångslönen för arbetstagare som är: (i) 18 år och har mindre än ett års 
branscherfarenhet; (ii) minst 19 år och har mindre än ett års branscherfarenhet; (iii) 
minst 19 år med minst ett års branscherfarenhet; (iv) minst 19 år med minst två års 
branscherfarenhet; (v) minst 19 år med minst tre års branscherfarenhet; samt (vi) minst 
19 år med minst tre års branschvana och anställd minst fem år på samma företag.   

Vi väljer i vår studie att relatera alla löner till den ingångslön som gäller för de 
arbetstagare som är minst 19 år och har mindre än ett års branscherfarenhet. Vi gör detta 
val eftersom detta är den ingångslön som är mest representativ för de individer som har 
en lös anknytning till arbetsmarknaden.6 I Figur 3 visar vi ingångslönens utveckling i 
detaljhandelsavtalet under perioden 2002–2015 och jämför den med utvecklingen för 
BNP per capita och medianlönen i detaljhandeln under samma period. Medianlönen kan 
ses som lönen för den representativa arbetstagaren i detaljhandeln, medan utvecklingen 
för BNP per capita utgör en indikation på den generella produktivitetsutvecklingen i 
ekonomin. 

 
6 De övriga ingångslönerna gäller antingen för enbart 18-åringar eller för individer med tidigare 
branscherfarenhet. Således är dessa ingångslöner inte lika representativa för individer som har 
en svag koppling till arbetsmarknaden.  
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Resultaten visar att den reala ingångslönen i detaljhandeln (justerat för inflation) har 
ökat med 39,3 procent under den studerade tidsperioden, medan den reala medianlönen 
i detaljhandeln ökat med 28,2 procent. Ingångslönen har därmed ökat snabbare än lönen 
för den representativa arbetstagaren i detaljhandeln. Detta innebär att lönerna har 
pressats ihop under den studerade perioden och att löneutvecklingen för instegsjobben 
har varit mer gynnsam än för den representativa arbetstagaren i detaljhandeln. Detta 
utgör en indikation på att de individer som arbetsgivarna upplever har en låg 
produktivitet har fått det allt svårare att få ett jobb inom detaljhandeln. Vi kan från Figur 
2 också konstatera att lönerna i detaljhandeln har ökat mer än produktivitetsökningen i 
samhället i stort (mätt som ökningen av BNP/capita), framförallt när det gäller 
ingångslönens utveckling.    

Figur 3. Ingångslönens relativa utveckling åren 2002–2015. År 2002 =1. 

 
Not: Ingångslönen och medianlönen mäts i 2019 års prisnivå. BNP/capita mäts i fasta priser. 
Samtliga tidsserier avser indexerad utveckling med basår 2002.  

Notera att ingångslönerna endast leder till ofrivillig arbetslöshet om de är högre än den 
jämviktslön som skulle sättas på en fri marknad (se resonemanget i det tidigare avsnittet 
kring Figur 1). Utvecklingen av ingångslönerna i Figur 2 leder därmed inte till ofrivillig 
arbetslöshet om ingångslönerna är identiska med, eller lägre än, jämviktslönen. Ett sätt 
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att testa om detta är fallet är att studera lönefördelningen, vilket vi gör i kommande 
delavsnitt. 

3.2 Lönefördelningen inom detaljhandeln 

Vi kan inte observera vad jämviktslönen är på marknaden, men om ingångslönerna är 
lägre än jämviktslönen bör vi observera att få arbetstagare har en lön som ligger i 
närheten av den förhandlade ingångslönen. Om ingångslönen däremot är högre än 
jämviktslönen kommer vi att observera att relativt många arbetstagare har en anställning 
till en rådande ingångslön, vilket vi kallar för att ingångslönen ’binder’ (se t ex Skedinger 
(2014). Det senare utgör en stark indikation på att det finns individer i utanförskap som 
är beredda att arbeta till en lön som är lägre än den rådande ingångslönen, samt att 
företagarna skulle anställa fler om ingångslönen var lägre.  

I Figur 4 presenterar vi lönefördelningen runt de lägsta förhandlade ingångslönerna i 
detaljhandeln år 2006, det vill säga året innan arbetsgivaravgifterna för unga sänktes. 
Resultaten visar tydligt att de lägsta förhandlade ingångslönerna i detaljhandeln binder, 
det vill säga, att många av de som får sitt första jobb i handeln får ett jobb till en 
förhandlad ingångslön.  

Från resultaten som presenteras i Figur 4 finns det finns inga tecken på att 
marknadslönen är högre än de förhandlade ingångslönerna. Om detta var fallet borde vi 
snarare observera att väldigt få arbetstagare har en ingångslön, men vi finner det 
motsatta. Det är därmed sannolikt att det finns arbetslösa individer som skulle vilja 
arbeta i detaljhandeln till en lön som är lägre än de förhandlade ingångslönerna. Notera 
att de som anställs i närheten av en förhandlad ingångslön i betydligt högre utsträckning 
tenderar att vara timanställda, medan vi inte ser ett sådant tydligt mönster för de som är 
månadsanställda. De senare utgör dock en minoritet (cirka 14 procent) av arbetstagarna 
i det studerade löneintervallet. 
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Figur 4. Timlönens fördelning kring de allra lägsta förhandlade ingångslönerna år 
2006. Samtliga anställda (övre vänster), månadslöneanställda (övre höger) och 
timlöneanställda (nedre vänster). 

 
Not: Fördelningarna inkluderar timlöner i intervallet 95–105 % kring lägstalönen för de som är 
minst 19 år har och mindre än ett års branschvana. De vertikala linjerna representerar de 
avtalade lägstalönerna år 2006 för 18-åringar med mindre än ett års branschvana (85,51 kr), de 
som är minst 19 år med mindre än ett års branschvana (87,44 kr), samt de som är minst 19 år 
med minst ett års branschvana (90,96 kr).   

I syfte att analysera hur vanligt det är att arbetstagare får en lön i närheten av en 
ingångslön illustrerar vi i Figur 5 antalet jobb i relation till alla förhandlade 
ingångslöner. Resultaten som presenteras bekräftar att en betydande andel av 
arbetstagarna inom detaljhandeln har en lön som ligger i närheten av en förhandlad 
ingångslön. I det studerade löneintervallet har så mycket som 66 procent av alla 
anställda en kontrakterad lön som ligger inom ett femprocentigt intervall från en 
förhandlad ingångslön, medan 76 procent har en kontrakterad timlön som ligger inom 
ett tioprocentigt intervall från en förhandlad ingångslön. Detta är en tydlig indikation på 
att ingångslönerna inom detaljhandeln är högre än jämviktslönen och därigenom skapar 
ofrivillig arbetslöshet bland de grupper av arbetstagare som inte kan få ett arbete till den 
förhandlade ingångslönen  
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Figur 5. Timlönens fördelning i närheten alla förhandlade ingångslöner år 2006. 
Samtliga anställda (övre vänster), månadslöneanställda (övre höger) samt 
timlöneanställda (nedre vänster). 

 
Not: I fördelningen ingår timlöner inom intervallet 95–150 % kring lägstalönen för de som är 
minst 19 år och har mindre än ett års branschvana. De vertikala linjerna representerar de avtalade 
lägstalönerna år 2006 för (från vänster) 18-åringar med mindre än ett års branschvana (85,51 kr), 
de som är minst 19 år med mindre än ett års branschvana (87,44 kr), de som är minst 19 år med 
minst ett års branschvana (90,96 kr), minst 19 år med minst två års branschvana (92,98 kr), minst 
19 år med minst tre års branschvana (100,75 kr), samt de som är minst 19 år med minst tre års 
branschvana och fem år på samma företag (101,35 kr). 

Notera att samlingen av arbetstagare kring de förhandlade ingångslönerna återigen är 
betydligt starkare för timlönearbetare, vilka utgör 54 procent av arbetstagarna i vårt 
urval, jämfört med månadsarbetare. De senare har i regel en betydligt mer permanent 
position på arbetsmarknaden och kan därmed karakteriseras som insiders, medan 
timlönearbetare ofta har en mer tillfällig anställning. Den senare gruppen är därmed mer 
trolig att bestå av de arbetstagare som löper en större risk att hamna i utanförskap. Detta 
bekräftas också av att en så hög andel som 88 procent av de timanställda befinner sig 
max fem procent från någon av lägstalönerna i intervallet 0,95–1,5 MW, medan 
motsvarande andel för de månadsanställda är 40 procent.  
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4. EMPIRISKT ANGREPPSÄTT 

Ett antal villkor behöver vara uppfyllda för att vi ska kunna studera hur sänkta 
arbetskraftskostnader påverkar antalet instegsjobb. För det första behöver vi observera 
en exogen förändring av arbetskraftskostnaderna, det vill säga en sänkning som inte 
företagarna kunde påverka eller anpassa sig till i förväg. För det andra behöver den 
exogena förändringen påverka företagarna på olika sätt för att vi ska kunna jämföra 
företag som får en stor sänkning av arbetskraftskostnaderna mot en kontrollgrupp av 
företag som får inga eller marginella kostnadsbesparingar. För det tredje behöver 
sänkningen av arbetskraftskostnaderna vara orelaterad till den studerade 
utfallsvariabeln, vilket i vårt fall är förändringen av antalet nyanställda samt antalet 
arbetade timmar. Om detta inte är uppfyllt är det möjligt att företagen med stora 
kostnadsbesparingar skulle ha förändrat antalet nyanställningar och antalet arbetade 
timmar på ett annorlunda sätt än företagen i kontrollgruppen, även om den studerade 
reformen inte hade genomförts.   

Vi väljer att studera effekten av sänkta arbetskraftskostnader på instegsjobb genom att 
använda oss av sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga år 2007 som ett så kallat 
kvasi-naturligt experiment. Reformen innebar att de företagare som vid införandet hade 
anställda i åldrarna 19–25 år erhöll kostnadsbesparingar som var proportionerliga mot 
de totala lönekostnaderna för arbetstagarna i denna åldersgrupp. Således kan vi 
observera en variation i sänkta arbetskraftskostnader mellan företagen i samband med 
att reformen genomfördes. Detta gör det möjligt för oss att jämföra företag som fick en 
relativt stor sänkning av arbetskraftskostnaderna med en kontrollgrupp av företag som 
fick marginella kostnadsbesparingar när arbetsgivaravgiften för unga sänktes.  

4.1  Företagens behandlingsdos 

Vi beräknar en så kallad behandlingsdos för att uppskatta storleken på företagens 
kostnadsbesparingar när arbetsgivaravgiften för unga sänktes. I likhet med Daunfeldt m 
fl (2021) använder vi oss av den absoluta kostnadsbesparingen som vårt mått på 
företagens behandlingsdos. Detta gör vi eftersom det är rimligt att anta att företagens 
anställningsbeslut baseras på hur mycket de sparar i absoluta tal (kronor) och inte i 
relativa tal (procent). Notera att detta skiljer sig från Saez m fl (2019) som använder sig 
av ett relativt mått för att mäta företagens behandlingsdos av reformen.7  

 
7 Daunfeldt m.fl. (2021) och Gidehag (2019) har visat att korrelationen mellan det absoluta och 
relativa måttet av behandlingsdosen är relativt lågt. Detta innebär att de företag som har stora 
kostnadsbesparingar i absoluta tal generellt sett inte är samma företag som har stora 
kostnadsbesparingar i relativa tal.    
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Mer specifikt beräknar vi företagens behandlingsdos på följande sätt: 

𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑜𝑠!,#$%&&' = (0,3242 − 0,2132) ∗ 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑙ö𝑛	𝑢𝑛𝑔𝑎!,#$%&&'	(1) 

där i representerar företag och t representerar år. Behandlingsdosen beräknas som 
skillnaden i arbetsgivaravgifterna för unga innan (32,42 procent) och efter (21,32 
procent) reformen, multiplicerat med den totala bruttolönen för de arbetstagare som var 
18–24 år och som var anställda av företag i under år 2006. 

Den specificerade behandlingsdosen från ekvation (1) fångar därmed storleken på 
företagens ettåriga kostnadsbesparingar av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga år 
2007, givet att de unga arbetstagare som omfattades av de sänkta arbetsgivaravgifterna 
arbetade kvar på företaget till samma lönekostnad år 2007.8 En hög behandlingsdos 
innebär att företaget fick en stor minskning av de totala lönekostnaderna när 
arbetsgivaravgiften för unga sänktes, medan en låg behandlingsdos innebär att 
företagets lönekostnader var relativt opåverkade av reformen.  

I Figur 5 illustrerar vi den beräknade behandlingsdosen för detaljhandelsföretagen, det 
vill säga hur mycket arbetskraftskostnaderna minskade under det första året. Företagen 
är rangordnade utifrån kostnadsbesparingens storlek och vi väljer att dela in företagen i 
fem olika grupper baserat på deras behandlingsdos. Företagen i grupp 1 fick den minsta 
sänkningen av lönekostnaderna när reformen genomfördes, medan de företag som ingår 
i grupp 5 fick de största kostnadsbesparingarna.  

Resultaten som presenteras i Figur 6 visar att de flesta detaljhandelsföretag fick relativt 
små kostnadsbesparingar när arbetsgivaravgifterna för unga sänktes, vilket innebär att 
vi inte kan förvänta oss någon omfattande sysselsättningseffekt av reformen bland 
företagen i dessa behandlingsgrupper. Vi kan däremot observera en stor variation i 
kostnadsbesparingens storlek för de företag som fick den största behandlingsdosen, det 
vill säga de företag som är inkluderade i grupp 5. Om de sänkta arbetskraftskostnaderna 
leder till fler instegsjobb bör vi därmed observera en större effekt i denna grupp jämfört 
med de företag som fick de minsta kostnadsbesparingarna (grupp 1).  

 

 

 
8 Notera att vi baserar behandlingsdosen på lönekostnaderna för år 2006 och inte för reformåret 
2007. Anledningen är att lönekostnaderna år 2007 kan påverkas av reformen och således vara 
endogena. Exempelvis kan företag bli mer benägna att anställa unga efter reformens införande, 
vilket påverkar lönekostnaden och därmed deras behandlingsdos för år 2007.  
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Figur 6. Kostnadsbesparingarnas storlek, sorterad efter behandlingsdos (från lägsta till 
högsta).   

 

Not: Y-axeln visar kostnadsbesparingens storlek i SEK. På x-axeln visar vi företagens 
behandlingsdos i procent. Grupp 1–5 motsvarar dosgrupperna >0–20, >20–40, >40–60, >60–
80 respektive >80–99. Företag som överlevde under åren 2003–2008 är inkluderade. Outliers 
och företag i den översta percentilen är exkluderade. Mätt i 2019 års prisnivå.  

Kostnadsbesparingarna för detaljhandelsföretagen i de fem olika dosgrupper redovisas i 
mer detalj i Tabell 1.  

Tabell 1. Kostnadsbesparingar (SEK) per dosgrupp. År 2006.  

Dosgrupp  Besparing Medel Median Företag 

>0-20 % 67-3 279 2 177 2 326 180 

>20-40 % 3 315 - 6 698 4 971 4 869 180 

>40-60 % 6708-11 987 9 215 9 221 180 

>60-80 % 12 008 - 25 303 17 011 16 227 180 

>80-100 % 25 645-936 381 66 375 43 303 179 

Not: Inkluderar överlevande företag över åren 2003–2008. Outliers är exkluderade. Mätt i 2019 
års prisnivå.  

Dosgrupperna >20–40, >40–60, >60–80 och >80–100 inkluderar 180, 180, 180 
respektive 179 företag vardera över reformperioden 2006–2008. Kontrollgruppen i vår 
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empiriska analys inkluderar också de företag som inte erhöll några kostnadsbesparingar 
(dosgrupp 0–20) och den består av 405 företag, varav 225 företag följaktligen inte erhöll 
några kostnadsbesparingar (dos=0) och 180 företag fick små besparingar (dos >0–20). 

Resultaten i Tabell 1 visar att den ettåriga kostnadsbesparingen uppgick till max 25 300 
kr för 80 procent av de behandlade företagen (grupp 1–4). En stor variation av 
kostnadsbesparingens storlek kan dock observeras i den översta dosgruppen, där den 
genomsnittliga årliga minskningen av lönekostnaderna uppgick till 66 375 kronor. Vi 
kan också observera att ett företag i dosgrupp 5 fick en årlig kostnadsbesparing på cirka 
936 000 kr till följd av reformen. 

4.2 En trendanalys 

Vi delar upp antalet nyanställningar i relation till ingångslönens nivå för att studera vilka 
jobb som skapades när reformen implementerades. Notera att denna ingångslön avser 
lägstalönen som gäller för arbetstagare som är minst 19 år och har mindre än ett års 
branschvana. Mer specifikt studerar vi effekten av reformen på antalet nyanställda med 
en lön som ligger inom: (a) 5 procent från den studerade ingångslönen (0,95-1,05); (b) 
>5 till 15 procent över ingångslönen (>1.05-1.15); (c) >15 till 25 procent över 
ingångslönen (>1.15-1.25); samt (d) >25 till 50 procent över ingångslönen (>1.25-1.50). 
Notera att alla anställda inom löneintervallet (d) har en lön som överstiger samtliga 
ingångslöner i detaljhandeln.  

Vi väljer att studera förändringen i både antalet nyanställningar och det totala antalet 
arbetade timmar inom respektive löneintervall under perioden 2003–2008, där 2007–
2008 är åren efter reformens införande. Genom att studera utvecklingen för båda dessa 
utfallsvariabler tar vi hänsyn till att reducerade arbetskraftskostnader kan ha 
sysselsättningseffekter på både den extensiva marginalen (antal anställda) och på den 
intensiva marginalen (arbetade timmar).  Vi genomför separata analyser för de som 
arbetar till timlön respektive månadslön. Den senare gruppen arbetstagare har i regel en 
mer fast anknytning till arbetsmarknaden, vilket innebär att vi förväntar oss större 
effekter bland de som är anställda till en timlön.  

I Figur 7 presenterar vi utvecklingen av det genomsnittliga antalet nyanställda till en 
timlön över tidsperioden 2003–2008, sorterat efter löneintervall och 
kostnadsbesparingarnas storlek. För att göra figuren lättöverskådlig inkluderar vi endast 
utvecklingen för tre dosgrupper (>0–20, >20–40 och >80–100).9 Resultaten visar en 

 
9  I Appendix presenterar vi det totala antalet nyanställda i de olika löneintervallen för vår 
kontrollgrupp och övriga dosgrupper över tidsperioden 2003–2008. Se Tabell A1 för 
nyanställda till timlön, och Tabell A2 för nyanställda till månadslön.  
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stor nivåskillnad mellan dosgrupperna, där företagen i den högsta dosgruppen (d v s de 
som fick den största kostnadsbesparingen) nyanställer betydligt fler i tre av fyra 
lönegrupper jämfört med företagen i de två andra dosgrupperna. Detta indikerar att det 
finns en positiv korrelation mellan företagens behandlingsdos och antalet 
nyanställningar. 

Figur 7. Genomsnittligt antal nyanställda, sorterat efter löneintervall och 
kostnadsbesparingarnas storlek. Endast timanställda. År 2003–2008. 

 
Not: Y-axeln visar det genomsnittliga antalet nyanställda till timlön inom respektive löneintervall. 
Inkluderar överlevande företag över perioden 2003–2008. Företag med extrema årliga 
sysselsättningsförändringar är exkluderade (+/- 3 std.av. från medelförändringen).   

Från Figur 7 kan vi bland nyanställda i närheten av en lägstalön (0,95–1,05 MW) 
observera en positiv trend för den översta dosgruppen, men ökningen påbörjas redan 
innan reformens införande. För nyanställda 5–15 procent över den studerade 
lägstalönen (1,05–1,15 MW) kan vi observera en tydlig ökning i den högsta dosgruppen i 
samband med reformens införande. Ingen sådan tydlig positiv trend kan observeras 
bland företag med mindre kostnadsbesparingar, d v s inom de lägre dosgrupperna. Inom 
löneintervallet 15–25 procent över lägstalönen (1,15–1,25 MW) kan vi tvärtom notera en 
negativ trend i antalet nyanställningar bland företagen med de största besparingarna. 
Avslutningsvis kan vi för löneintervallet 25–50 procent över lägstalönen (1,25–1,5 MW) 
notera att det inte sker någon tydlig förändring i antalet nyanställda inom någon av 
dosgrupperna. Vidare kan vi också notera att det är ovanligt att nyanställa till en timlön 
inom detta intervall, oavsett kostnadsbesparingarnas storlek.  
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Motsvarande trender för antalet nyanställda till en månadslön presenteras i Figur 8. Vi 
kan notera att nyanställda till en månadslön jämfört med till en timlön är ovanligare 
inom de tre nedre löneintervallen. Inom de två nedersta löneintervallen kan vi observera 
en svag positiv trend bland företagen med de största besparingarna, men ökningen 
påbörjas redan innan reformen och sker från låga nivåer. Således finner vi inga 
indikationer på att sänkta arbetskraftskostnader resulterar i ett ökat antal nyanställda 
till en månadslön.  

Figur 8. Genomsnittligt antal nyanställda, sorterat efter löneintervall och 
kostnadsbesparingarnas storlek. Endast månadsanställda År 2003–2008. 

 

Not. På y-axeln visas det genomsnittliga antalet nyanställda till månadslön inom respektive 
löneintervall. Inkluderar överlevande företag över perioden 2003–2008. Företag med extrema 
årliga sysselsättningsförändringar är exkluderade (+/- 3 std.av. från medelförändringen).   

Nedan presenteras motsvarande trender för det genomsnittliga antalet arbetade timmar, 
sorterat efter löneintervall och företagens kostnadsbesparingar. Notera att antalet 
arbetade timmar inkluderar arbete bland både nyanställda och redan anställda 
arbetstagare. Således kan en ökning av antalet arbetade timmar drivas av ett ökat antal 
nyanställda och/eller att befintliga arbetstagare arbetar fler timmar. 10  

 
10 Vår variabel för antalet arbetade timmar avser totalt arbetad tid under september månad, 
inklusive övertid/mertid m.m.  
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I Figur 9 presenteras trenderna i antal arbetade timmar bland anställda till timlön. Vi 
kan observera en tydlig ökning i antalet arbetade timmar inom löneintervallet 5–15 % 
över lägstalönen i samband med reformen, och denna trend är snarlik den vi fann för 
nyanställda inom detta intervall (se Figur 6 ovan). Inom löneintervallet 15–25 % finner 
vi, likt tidigare, en nedgång från reformåret och framåt.  

Figur 9. Genomsnittligt antal arbetade timmar, sorterat efter löneintervall och 
kostnadsbesparingarnas storlek. Endast timanställda. År 2003–2008. 

 

Not. På y-axeln visas det genomsnittliga antalet arbetade timmar inom respektive löneintervall. 
Endast anställda till timlön. Inkluderar överlevande företag över perioden 2003–2008. Företag 
med extrema årliga sysselsättningsförändringar är exkluderade (+/- 3 std.av. från 
medelförändringen).   

Avslutningsvis presenteras trenderna i antal arbetade timmar bland månadsanställda i 
Figur 10 nedan. För företag med de största besparingarna kan vi notera en uppgång i 
antalet arbetade timmar inom de två nedre löneintervallen (0,95-1,05 MW respektive 
1,05-1,15 MW). Dessa positiva trender påbörjas dock åren 2003–2005, d v s perioden 
innan reformen.  
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Figur 10. Genomsnittligt antal arbetade timmar, sorterat efter löneintervall och 
kostnadsbesparingarnas storlek. Endast månadsanställda. År 2003–2008. 

 

Not. På y-axeln visas det genomsnittliga antalet arbetade timmar inom respektive löneintervall. 
Endast anställda till månadslön. Inkluderar överlevande företag över perioden 2003–2008. 
Företag med extrema årliga sysselsättningsförändringar är exkluderade (+/- 3 std.av. från 
medelförändringen).   

4.3 Empirisk modell 

Den deskriptiva trendanalysen indikerar att de företag som fick de största 
kostnadsbesparingarna (behandlingsdosen) har ökat antalet instegsjobb i jämförelse 
med de företag som fick mindre kostnadsbesparingar. Utifrån denna deskriptiva analys 
kan vi dock inte säga något om effekten av företagens kostnadsbesparingar på antalet 
instegsjobb. I syfte att estimera effekten av de sänkta arbetskraftskostnaderna på 
instegsjobben väljer vi att följa det metodologiska upplägget i Daunfeldt m fl (2021), 
vilket innebär att vi estimerar en så kallad Difference-in-Difference-in-Differences 
(DDD) modell (Gruber, 1994; Chetty et al., 2009).  

Vi väljer att estimera en DDD-modell eftersom företagen med stora kostnadsbesparingar 
generellt sett har fler anställda än de företag som fick mindre kostnadsbesparingar. Vi 
vet från tidigare forskning att stora företag tenderar att anställa fler arbetstagare än små 
företag (Delmar m fl, 2003). Det är därmed möjligt att företagen med stora 
kostnadsbesparingar nyanställer fler än kontrollföretagen som en följd av att de har fler 
anställda och inte som en följd av reformen. Detta skulle innebära att det finns en 
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bakomliggande variabel som är positivt korrelerad med både antalet nyanställda och 
företagens behandlingsdos. Vår DDD-modell rensar för denna typ av skillnader mellan 
företagen genom att skatta sysselsättningsförändringen över två separata tidsperioder; 
2003–2005 respektive 2006–2008.  

För tidsperioden före reformen (2003–2005) delar vi in företagen i placebogrupper 
genom att beräkna hur stora kostnadsbesparingar de hade fått om reformen istället hade 
införts år 2003. Därefter jämför vi skillnaden i sysselsättningsutveckling mellan 
(placebo)behandlade företag och kontrollföretagen över 2003–2005. DDD-modellen 
rensar för underliggande skillnader mellan grupperna genom att skatta differensen 
mellan sysselsättningseffekterna över tidsperioderna 2006–2008 och 2003–2005. 
Således estimerar vi effekten av besparingarna på företagens sysselsättning över 
reformperioden 2006–2008 genom att rensa för andra eventuella underliggande 
skillnader under åren 2003–2005. Identifikationsantagandet är att andra underliggande 
skillnader mellan grupperna som kan snedvrida våra skattningar ser likadana ut i båda 
tidsperioderna. Den positiva korrelationen mellan företagens kostnadsbesparingar och 
deras storlek är en sådan, och vi finner det sannolikt att denna korrelation är densamma 
i den underliggande tidsperioden som under reformperioden.  

Vår DDD-modell kan specificeras på följande sätt:  

𝑁!(# = 	𝛼 + 𝛽)𝑇𝑖𝑑# + 𝛽%𝐺𝑟𝑢𝑝𝑝( + 𝛽*𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔! + 𝛽+C𝐺𝑟𝑢𝑝𝑝( ∗ 𝑇𝑖𝑑#D +

𝛽,(𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔! ∗ 𝑇𝑖𝑑#) + 𝛽'C𝐺𝑟𝑢𝑝𝑝( ∗ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔!D + 𝛿---C𝐺𝑟𝑢𝑝𝑝( ∗ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔! ∗

𝑇𝑖𝑑#D + 𝜂! + 𝜀!(#, 

där beteckningarna i, j och t representerar företag, grupp (behandlad eller kontroll) 

respektive år. Den beroende variabeln 𝑁!(# representerar antalet nyanställda (alternativt 

antalet arbetade timmar) inom respektive löneintervall på företagen. 𝑇𝑖𝑑# är en 
indikatorvariabel som antar värdet 0 för åren före placeboreformen/reformen i både 
perioden före (2003–2005) och den faktiska reformperioden (2006–2008) och värdet 1 
för motsvarande år efter. Den antar således värdet 0 år 2003 och 2005, och värdet 1 åren 

2004–2005 samt 2007–2008. 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑝( är en indikatorvariabel för företagens 

grupptillhörighet, och antar värdet 0 för kontrollföretagen under båda tidsperioderna 
och värdet 1 för de behandlade företagen under båda tidsperioderna. Variabeln 

𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔! särskiljer alla företag som ingår i den underliggande perioden 2003–2005 
från alla företag som är ingår i den faktiska reformperioden 2006–2008 genom att anta 
värdet 0 för den förra gruppen och värdet 1 för den senare gruppen.  
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Variabeln av huvudsakligt intresse är interaktionen mellan dessa tre variabler - 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑝( ∗

𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔! ∗ 𝑇𝑖𝑑# – som antar värdet 1 för behandlade företag under åren efter den 

faktiska reformen; 2007–2008. Dess parameter 𝛿--- isolerar effekten av sänkta 
arbetskraftskostnader på nyanställningar (alternativt arbetade timmar) genom att rensa 
för underliggande skillnader mellan behandlade företag och kontrollföretag under åren 
2003–2005, det vill säga perioden innan reformen.  

Identifikationsantagandet bakom vår DDD-modell att underliggande skillnader mellan 
behandlade företag och kontrollföretag är likadana under båda tidsperioderna. 
Annorlunda uttryckt innebär detta att skillnader i sysselsättningstrender över 
tidsperioden 2003–2005 representerar den skillnad som hade existerat mellan 
behandlade företag och kontrollföretag om reformen inte hade införts. Vi estimerar 
modellen separat för dosgrupperna >20–40, >40–60, >60–80 och >80–100. Detta 
möjliggör att inte bara studera om kostnadsbesparingar resulterar i fler instegsjobb men 
också om effekten varierar med storleken på besparingarna. Kontrollgruppen i den 
empiriska analysen är genomgående företag utan eller med små kostnadsbesparingar, d 
v s dosgruppen 0–20.  

Avslutningsvis kontrollerar vi för företagsspecifika händelser som är tidskonstanta och 
som annars riskerar att snedvrida våra resultat. Detta gör vi genom att estimera modellen 
med fixa effekter på företagsnivå.  
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5. RESULTAT 

I detta avsnitt presenterar vi våra resultat avseende effekten av sänkta 
arbetskraftskostnader på antalet nyanställningar och antal arbetade timmar inom 
detaljhandeln. Vi genomför separata skattningar för nyanställda till timlön respektive 
månadslön. För att minimera risken att enskilda företag förklarar skillnader mellan 
grupperna väljer vi att exkludera outliers (företag med extrema årliga 
sysselsättningsförändringar) från skattningarna. Vi definierar dessa outliers som årliga 
sysselsättningsförändringar som avviker med mer än tre standardavvikelser från 
genomsnittet, vilket motsvarar en årlig förändring av antalet anställda med (-155, + 158).  

5.1 Effekten på antalet nyanställningar 

Den skattade effekten på antalet nyanställda till timlön presenteras i Figur 10 för de fyra 
olika löneintervallen, där de tre första löneintervallen (0,95–1,05, >1,05–1,15 och >1,15–
1,25) helt eller delvis överlappar åtminstone två av de avtalade ingångslönerna i 
detaljhandeln.11 De två lägsta löneintervallerna är mer sannolika att vara de som 
motsvarar de ingångslöner som gäller för de individer som har problem med att etablera 
sig på den svenska arbetsmarknaden.   

I Figur 11 presenterar vi punktestimaten från våra DDD-skattningar med det tillhörande 
95-procentiga konfidensintervallet. Ett punktestimat vars konfidensintervall inte skär 
den horisontella x-axeln vid värdet noll är därmed statistiskt signifikant på 
femprocentsnivån. Om konfidensintervallet däremot korsar x-axeln kan vi inte 
säkerställa att den estimerade effekten av sänkta arbetskraftskostnader är skild från noll. 
Notera att estimaten för de olika dosgrupperna jämförs med kontrollgruppen som består 
av företag som antingen inte fick, alternativt fick små, kostnadsbesparingar i samband 
med reformens införande.12 

Resultaten som presenteras i Figur 11 visar ingen signifikant effekt på antalet nyanställda 
till de allra lägsta lönenivåerna (0,95–1,05) bland de detaljhandlare som fick små 
sänkningar av arbetskraftskostnaderna. För de detaljhandlare som fick större 
besparingar kan vi däremot observera en ökning av antalet nyanställda inom detta 
löneintervall. Företag inom dosgrupp >40–60 har ökat antalet nyanställda arbetstagare 
med i genomsnitt 0,55 personer, medan motsvarande skattningar för dosgrupperna 

 
11 Av utrymmesskäl presenterar vi i denna rapport inte resultaten i tabellform. 
Regressionstabeller som inkluderar fler specifikationer är dock tillgängliga på begäran.  
12 Som ett känslighetstest väljer vi att enbart inkludera företag som fick små besparingar i 
kontrollgruppen, d v s dosgrupp >0–20. Resultaten avseende både nyanställningar och antalet 
arbetstimmar är i de allra flesta fall snarlika. Dessa resultat är tillgängliga på begäran. 
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>60–80 och >80–100 uppgår till 0,91 respektive 3,38 personer. Bland nyanställda till 
en kontrakterad lön som är 5–15 % högre än den studerade ingångslönen kan vi också 
notera den största statistiskt signifikanta ökningen bland de detaljhandlare som fick den 
största kostnadsbesparingen. Enligt resultaten nyanställde dessa företagare 5,1 personer 
fler inom detta löneintervall till följd av reformen. 

Figur 11. Effekt på antal nyanställda, sorterat efter löneintervall och 
kostnadsbesparingarnas storlek. Anställda till timlön. DDD-skattningar.  

 
Not: Inkluderar överlevande företag över perioden 2003–2008. Företag med extrema årliga 
sysselsättningsförändringar är exkluderade (+/- 3 std.av. från medelförändringen). Punktestimat 
med tillhörande 95 procentiga konfidensintervall. Företagsspecifika effekter kontrolleras för. 
Standardfel klustrade på företagsnivå.   

Ökningarna av antalet nyanställda inom löneintervallen 0,95–1,05 samt 1,05–1,15 är 
signifikant högre bland detaljhandlarna med de största besparingarna jämfört med de 
som fick mindre besparingar eftersom konfidensintervallen inte överlappar varandra. 
Detta innebär att de detaljhandlare som fick stora kostnadsbesparingar ökade antalet 
nya instegsjobb jämfört med de som fick mindre besparingar, vilket utgör ett stöd för 
hypotesen att sänkta arbetskraftskostnader leder till fler instegsjobb inom detaljhandeln.  

Vi finner inga statistiskt signifikanta ökningar av antalet nyanställda till högre 
lönenivåer, med undantag för ett estimat för det översta löneintervallet (1,25–1,5). Detta 
utgör således en indikation på att det framförallt är ingångsjobben som blir fler när 
arbetskraftskostnaderna för detaljhandelsföretagen minskar. För löneintervallet 15–
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25% över ingångslönen finner vi statistiskt signifikanta negativa effekter på antalet 
nyanställda inom de två översta dosgrupperna. En möjlig förklaring är att vissa företag 
väljer att substituera nyanställda till högre löner mot nyanställda till lägre löner när 
arbetskraftskostnaderna minskar. Notera dock att denna effekt är lägre än den 
sammanlagda effekten för de två lägre löneintervallen, vilket innebär att de sänkta 
arbetskraftskostnaderna sammanlagt har lett till fler instegsjobb.  

Figur 12. Effekt på antal nyanställda, sorterat efter löneintervall och 
kostnadsbesparingarnas storlek. Anställda till månadslön. DDD-skattningar.  

 

Not: Inkluderar överlevande företag över perioden 2003–2008. Företag med extrema årliga 
sysselsättningsförändringar är exkluderade (+/- 3 std.av. från medelförändringen). Punktestimat 
med tillhörande 95 procentiga konfidensintervall. Företagsspecifika effekter kontrolleras för. 
Standardfel klustrade på företagsnivå.   

När arbetsgivaren vill anställa någon som upplevs som en högre risk är det troligt att de 
väljer att anställa den personen per timma istället för att erbjuda en tillsvidare 
anställning med månadslön. För att testa om sänkta arbetskraftskostnader även 
påverkar de som har en mer fast anknytning till arbetsmarknaden genomför vi separata 
skattningar för antalet nyanställda till en månadslön. Vi förväntar oss inga statistiskt 
signifikanta effekter för denna grupp av arbetstagare om sänkta arbetskraftskostnader 
framförallt påverkar antalet instegsjobb. Resultaten som presenteras i Figur 12 visar inte 
heller några statistiskt säkerställda effekter på antalet nyanställda till en månadslön, 
oberoende av vilket löneintervall kring ingångslönen som studeras. Följaktligen kan vi 
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konstatera att sänkta arbetskraftskostnader påverkar företagarnas vilja att nyanställa 
individer till timlön i närheten av ingångslönen, men har inte någon statistiskt 
säkerställd effekt på antalet som anställs till en månadslön.  

En möjlig förklaring till de ovanstående resultaten är att ökningen av antalet nyanställda 
kring ingångslönen drivs av att detaljhandlarna väljer att anställa fler unga som 
omfattades av den sänkta arbetsgivaravgiften. Om detta är fallet kan våra resultat vara 
en direkt konsekvens av reformen och inte nödvändigtvis vara representativa för 
generella sänkningar av företagarnas arbetskraftskostnader. För att utesluta att våra 
resultat enbart förklaras av att detaljhandlare väljer att anställa de unga som omfattades 
av reformen väljer vi att också skatta effekten på nyanställda sorterad efter åldersgrupp. 
Resultaten presenteras i Figur 13.  

Figur 13. Effekt på antal nyanställda, sorterat efter åldersgrupp och 
kostnadsbesparingarnas storlek. Anställda till timlön inom 95-105% från ingångslön 
(övre) respektive 105-115% från ingångslön (nedre). DDD-skattningar.  

 

Not: Inkluderar överlevande företag över perioden 2003–2008. Företag med extrema årliga 
sysselsättningsförändringar är exkluderade (+/- 3 std.av. från medelförändringen). Punktestimat 
med tillhörande 95 procentiga konfidensintervall. Företagsspecifika effekter kontrolleras för. 
Standardfel klustrade på företagsnivå.   

De nyanställda är indelade i två åldersgrupper i Figur 13, nämligen de som är 19–25 år 
(reformens målgrupp) och de som är minst 26 år (omfattas inte av reformen). I de två 
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övre figurerna presenteras vi resultaten för nyanställda till timlön som har en lön som 
ligger max 5% över den förhandlade ingångslönen för 19-åringar utan 
branscherfarenhet. I detta fall kan vi observera att det är de unga som omfattades av 
reformen som nyanställdes när detaljhandlarnas arbetskraftskostnader sänktes. Detta är 
inte förvånande eftersom de som arbetar till den lönenivån i mycket hög utsträckning är 
inom den ålderskategorin. När vi studerar de som får en ingångslön som ligger 5-15% 
över den lönenivån (nedre figurerna) kan vi observera att detaljhandlare också använder 
de sänkta arbetskraftskostnaderna till att anställa äldre arbetstagare. Enligt resultaten 
har detaljhandlarna med de största kostnadsbesparingarna ökat antalet nyanställningar 
från åldersgruppen 19–25 år med i genomsnitt 2,35 personer, samt antalet 
nyanställningar av äldre arbetstagare med 2,5 personer.13  

Sammanfattningsvis finner vi att estimaten för reformens målgrupp inte är signifikant 
skilda från estimaten för äldre arbetstagare, samt att de företag som fick stora 
kostnadsbesparingar anställde både fler yngre och fler äldre individer till en ingångslön 
till följd av reformen. Således kan vi konstatera att det positiva samband som vi finner 
mellan sänkta arbetskraftskostnader och antalet nya instegsjobb inte enbart kan 
förklaras av att detaljhandlarna anställde fler unga till en ingångslön. Resultaten utgör 
därmed ett stöd för att de sänkta arbetskraftskostnaderna leder till att detaljhandlare 
även anställer äldre arbetstagare till en ingångslön, trots att de inte omfattas av 
reformen. 

5.2 Effekten på antalet arbetade timmar av sänkta 

arbetskraftskostnader 

I det föregående delavsnittet fann vi att detaljhandelsföretag som får reducerade 
arbetskraftskostnader ökar antalet nyanställda till lönenivåer i närheten av de avtalade 
ingångslönerna. Denna sysselsättningseffekt fångar dock inte hela effekten av sänkta 
arbetskraftskostnader på instegsjobben eftersom detaljhandlare också kan använda 
kostnadsbesparingen för att öka antalet arbetade timmar bland de befintliga 
arbetstagarna. I detta delavsnitt väljer vi därför att skatta effekten av sänkta 
arbetskraftskostnader på det totala antalet arbetade timmar till en ingångslön. Detta kan 
betraktas som den totala sysselsättningseffekten eftersom skattningen både tar hänsyn 

 
13 Motsvarande estimat för de som är månadsanställda är inte statistiskt signifikanta för yngre 
eller äldre arbetstagare. Detta visar återigen att det framförallt är nyanställningarna till en timlön 
som ökar när arbetskraftskostnaderna sänks, vilket indikerar att sänkta arbetskraftskostnaderna 
framförallt innebär att fler instegsjobb skapas. Om vi studerar alla anställda, oberoende av 
lönenivå, finner vi också en signifikant positiv effekt på båda yngre och äldre arbetstagare. 
Resultaten presenteras inte här, men finns att få från författarna.   
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till hur antalet nyanställda har förändrats och till (eventuella) förändringar i antalet 
arbetstimmar bland den befintliga personalen.   

I Figur 14 presenteras de skattade effekterna på antalet arbetade timmar bland anställda 
till timlön. Vi finner positiva och statistiskt signifikanta effekter på antalet arbetade 
timmar i de två lägre löneintervallen och negativa signifikanta effekter i löneintervallet 
15–25 % över lägstalönen. Sammantaget är således dessa estimat snarlika de estimat vi 
fann för antalet nyanställningar (se Figur 11).  Det är dock troligt att ökningen av antalet 
arbetade timmar i de lägre löneintervallen inte enbart förklaras av ett ökat antal 
nyanställda, utan också av att de som redan är anställda arbetar fler timmar.  

Figur 14. Effekt på antal arbetade timmar, sorterat efter löneintervall och 
kostnadsbesparingarnas storlek. Anställda till timlön. DDD-skattningar.  

 

Not: Inkluderar överlevande företag över perioden 2003–2008. Företag med extrema årliga 
sysselsättningsförändringar är exkluderade (+/- 3 std.av. från medelförändringen). Punktestimat 
med tillhörande 95 procentiga konfidensintervall. Företagsspecifika effekter kontrolleras för. 
Standardfel klustrade på företagsnivå.   

Enligt de tidigare resultaten i Figur 11 har varje företag i dosgrupperna >60–80 och 
>80–100 nyanställt i genomsnitt 1,12 respektive 5,1 arbetstagare i löneintervallet 5–15 
% över lägstalönen (Figur 11). Motsvarande estimat för antal arbetade timmar implicerar 
en ökning med 196 respektive 714 arbetstimmar på månadsbasis. Ökningen i antalet 
arbetstimmar fördelat på antalet nyanställda ger således en ökning per nyanställd som 
är 175 timmar under en månad (196/1,12) för detaljhandlarna inom dosgrupp >60–80, 
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och 140 timmar per nyanställd (714/5,1) inom dosgrupp >80–100. Detta motsvarar i 
närheten av, eller mer än en, heltidstjänst per månad, trots att de timanställda i mycket 
liten utsträckning arbetar heltid. Det genomsnittliga antalet arbetade timmar för de som 
var timanställda år 2006 uppgick exempelvis till 91 timmar under september månad. Vi 
finner det därför sannolikt att effekten på antal arbetade timmar också påverkas av att 
den befintliga personalen som arbetade till en ingångslön arbetar fler timmar till följd av 
reformen.  

Avslutningsvis presenterar vi i Figur 15 skattningarna för antalet arbetade timmar bland 
de som är anställda till en månadslön. I likhet med resultaten för nyanställda (se Figur 
12) finner vi inga statistiskt signifikanta effekter av kostnadsbesparingen på antalet 
arbetade timmar bland personal som arbetar till en månadslön. Detta visar återigen att 
sänkta arbetskraftskostnaderna för detaljhandlare leder till fler instegsjobb och att de 
som är anställda till en ingångslön får arbeta fler timmar, medan arbetstagare som har 
fastare anställningar inte påverkas. 

Figur 15. Effekt på antal arbetade timmar, sorterat efter löneintervall och 
kostnadsbesparingarnas storlek. Anställda till månadslön. DDD-skattningar.  

 

Not: Inkluderar överlevande företag över perioden 2003–2008. Företag med extrema årliga 
sysselsättningsförändringar är exkluderade (+/- 3 std.av. från medelförändringen). Punktestimat 
med tillhörande 95 procentiga konfidensintervall. Företagsspecifika effekter kontrolleras för. 
Standardfel klustrade på företagsnivå.   
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Utanförskapet i Sverige är idag omfattande och i hög utsträckning koncentrerad till 
utrikes födda och lågutbildade. Det växande utanförskapet var ett faktum redan innan 
utbrottet av Covid-19, men har förvärrats under pandemin. Utvecklingen är mycket 
bekymmersam med tanke på att forskning har visat att långvariga arbetslöshetsperioder 
kan leda till ett permanent utanförskap – med betydande kostnader för både samhället 
och den enskilda individen. 

En förklaring till det växande utanförskapet är att arbetsgivare upplever att utrikes födda 
och lågutbildade har en produktivitet som är lägre än ingångslönen. Detta kan bero på 
antingen preferensbaserad (Becker, 1977), eller statistisk diskriminering (Arrow, 1973). 
I det förra fallet har arbetsgivare har en aversion mot utanförskapsgrupper och tillskriver 
dem produktivitetssänkande egenskaper. I det senare fallet har arbetsgivarna inte någon 
aversion mot utanförskapsgrupper, men fattar beslut om anställning baserat på deras 
erfarenheter av den specifika grupp som individen tillhör (Arrow, 1973). Båda 
förklaringarna innebär att arbetsgivare inte anställer individer som är i utanförskap 
eftersom de bedöms ha en produktivitet som är lägre än den rådande ingångslönen 
(Guryan och Charles, 2013). Detta implicerar att även produktiva individer i 
utanförskapsgrupper inte kommer att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är sannolikt 
svårt (åtminstone på kort sikt) att ändra arbetsgivarnas synsätt, vilket innebär att 
arbetskraftskostnaderna för instegsjobb behöver sänkas om dessa individer ska kunna 
etablera sig på arbetsmarknaden.   

Syftet med vår studie är att studera om sänkta arbetskraftskostnader leder till fler 
instegsjobb i Sverige. Vår analys baseras på lönestatistik från detaljhandeln, vilket är en 
potentiell instegsbransch för de individer som har problem att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Vi har valt att studera effekten av sänkta arbetskraftskostnader 
genom använda oss av variationen i företagens kostnadsbesparingar när 
arbetsgivaravgifterna för unga sänktes år 2007. Storleken på denna kostnadsbesparing 
relaterar vi sedan till antalet inträdesjobb som skapades efter reformens införande. Oss 
veterligen har ingen tidigare studie i Sverige analyserat effekten på instegsjobb när 
arbetskraftskostnaderna sänkts, trots att arbetsmarknaden i Sverige kännetecknas av 
relativt höga ingångslöner.  

Sammanfattningsvis visar resultaten från vår studie att: 

• Ingångslönerna inom detaljhandeln har ökat betydligt snabbare än både 
medianlönen i branschen och den samlade produktivitetsutvecklingen i 
ekonomin. I vårt studerade löneintervall visade sig en så stor andel som 66 
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procent av arbetstagarna ha en lön som låg inom 5% från en förhandlad 
ingångslön år 2006. Detta utgör en indikation på att det fanns ofrivillig 
arbetslöshet året innan den studerade reformen, det vill säga att det fanns 
individer i utanförskap som skulle vilja arbeta till en lägre lön än den rådande 
ingångslönen.   

• De detaljhandlare som fick relativt omfattande kostnadsbesparingar anställde 
signifikant fler timanställda i närheten av en ingångslön. Vi observerar också en 
signifikant och positiv effekt för företag som fick mindre kostnadsbesparingar när 
arbetsgivaravgiften för unga sänktes, men den skattade effekten är i detta fall 
signifikant lägre jämfört med effekten för de detaljhandlare som fick de största 
kostnadsbesparingarna. Detaljhandlare som fick stora kostnadsbesparingar 
ökade därmed antalet timanställda mer jämfört med de företag som fick mindre 
kostnadsbesparingar.  

• Vi finner inga signifikanta effekter på de som arbetar till en månadslön, oavsett 
lönenivå. Detta innebär att sysselsättningen för arbetstagare med relativt höga 
löner och fasta anställningar i mindre utsträckning påverkades av att företagens 
arbetskraftskostnader sänktes. I sin tur indikerar detta att sänkta 
arbetskraftskostnader framförallt förbättrar anställningsmöjligheterna för de 
arbetstagare som upplevs lågproduktiva och har större problem att etablera sig 
på arbetsmarknaden.  

• De detaljhandlare som fick de största kostnadsbesparingarna ökade också antalet 
arbetstimmar för de som arbetade till en ingångslön. Ökningen är så pass 
omfattande att den inte bara kan förklaras av att antalet nyanställningar ökar, 
vilket indikerar att detaljhandlarna även ökar antalet arbetade timmar för de 
arbetstagare som sedan tidigare var anställda till en ingångslön.  

• Den positiva effekten av sänkta arbetskraftskostnader på antalet nyanställningar 
och antalet arbetade timmar till en ingångslön är inte begränsad till de unga som 
omfattades av reformen, utan beror också på att detaljhandlarna ökade antalet 
anställningar och antalet arbetade timmar för de äldre arbetstagare som arbetade 
till en ingångslön.  

Sammanfattningsvis indikerar vår studie att ingångslönerna i Sverige är så höga att de 
förhindrar stora grupper av arbetstagare att komma in på arbetsmarknaden. Resultaten 
ger också stöd för hypotesen att sänkta arbetskraftskostnader resulterar i fler 
nyanställningar i närheten av ingångslönerna, och därmed i fler instegsjobb. Slutsatsen 
är att det behövs lägre ingångslöner, alternativt reformer som gör det möjligt för 
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företagarna att anställa personal till en väsentligt lägre arbetskraftskostnad, för att bryta 
det omfattande utanförskapet på den svenska arbetsmarknaden.    

Det verkar dock finnas ett politiskt motstånd mot att genomföra reformer som sänker 
företagens arbetskraftskostnader. Redan i mars 2018 kom arbetsmarknadens parter 
överens med regeringen om införandet av så kallade etableringsjobb. Förslaget innebar 
att företagarna skulle kunna anställa nyanlända och långtidsarbetslösa till en kostnad på 
8 400 kronor i månaden, vilket motsvarar en kostnadsbesparing på cirka 20 000 kronor 
jämfört med en anställning till en förhandlad ingångslön. Ett inslag som sannolikt gjorde 
reformen mindre attraktiv för de politiska beslutsfattarna var att staten skulle gå in med 
en relativt hög subvention (9 870 kronor per jobb och månad) för att säkerställa att 
individen får en lön som motsvarar den lägsta förhandlade ingångslönen inom respektive 
avtalsområde. Vi kan konstatera att det nu har gått mer än 3 år sedan förslaget 
lanserades, men etableringsjobben är fortfarande inte genomförda.  

De politiska beslutsfattarna har traditionellt försökt att motverka det växande 
utanförskapet i Sverige med olika utbildningsinsatser. Vi kan konstatera att dessa 
insatser har varit otillräckliga för att motverka den negativa utvecklingen, som istället 
har förvärrats under senare år. Asyl – och anhöriginvandringen har dessutom lett till att 
allt fler av de arbetssökande är lågkvalificerade och inte anpassade efter den svenska 
arbetsmarknaden (SCB, 2014). Ett problem med utbildningssatsningar är att det också 
tar lång tid innan de får en effekt. Det är dessutom osäkert i vilken grad de individer som 
är i utanförskap har motivationen eller de underliggande kunskaperna för att klara av 
utbildningarna. Det är därmed högst osannolikt att ökade utbildningssatsningar är en 
effektiv åtgärd för att lösa utanförskapsproblemet på den svenska arbetsmarknaden.  

Anställningssubventioner för långtidsarbetslösa och nyanlända är en annan åtgärd som 
har använts flitigt i Sverige för att bryta utanförskapet. Sysselsättningseffekterna av 
sådana subventioner är dock ofta marginella. Ett exempel är de så kallade 
extratjänsterna som innebar att arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell eller 
ideell sektor kunde erbjuda tjänster till nyanlända och långtidsarbetslösa till en 
subventionsgrad som de facto översteg de faktiska arbetskraftskostnaderna. Enligt 
Riksdagens utredningstjänst (Dnr 2020:39) uppgick kostnaderna för extratjänsterna 
under perioden 2016–2019 till nästan 10 miljarder kronor, men endast 6% av alla 
deltagarna (1,386 stycken) hade fått en osubventionerad anställning 90 dagar efter 
extratjänstens slut. Ett generellt problem med anställningssubventioner är att de 
tenderar att vara tidsbegränsade och riktade till de individer som har det allra svårast att 
få en anställning, vilket innebär att de ofta blir ineffektiva (se t ex Daunfeldt & Fergin 
Wennberg, 2018). Anställningssubventioner kan ofta också upplevas som krångliga av 
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företagarna, vilket medför att effektiviteten av sådana subventioner försämras 
(Neumark, 2013).  

Under senare tid har det också genomförts ett antal reformer för att öka arbetsutbudet 
bland lågavlönade, till exempel det så kallade jobbskatteavdraget. Nu argumenterar 
många politiska företrädare för minskade bidrag till utrikes födda, till exempel genom 
införandet av ett bidragstak, vilket skulle göra det mer lönsamt för dessa individer att 
arbeta. Problemet med den här typen av åtgärder är dock att de inte kommer att bryta 
utanförskapet så länge arbetsgivarna upplever att de arbetssökande har en produktivitet 
som understiger den rådande ingångslönen i branschen. En politik som syftar till att öka 
arbetsutbudet kommer med andra ord leda till ökad arbetslöshet om ingångslönerna är 
betydligt högre än den jämviktslön som skulle etableras på en fri marknad.  

De åtgärder som listas ovan, det vill säga utbildningsinsatser, anställningssubventioner 
och bidragstak, är inte nödvändigtvis dåliga. Vår analys visar dock att dessa insatser 
behöver kompletteras med politiska beslut som sänker arbetskraftskostnaderna för 
instegsjobb. Om de politiska beslutsfattarna menar allvar med att bryta utanförskapet på 
arbetsmarknaden behöver de fokusera mer på efterfrågesidan, det vill säga på reformer 
som leder till att företagarna erbjuder fler instegsjobb och att möjligheten för individen 
att få behålla sin anställning ökar.   
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APPENDIX   
 

Tabell A1. Antal nyanställda till timlön, per lönegrupp och dosgrupp. År 2003–2008.  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
0.95-1.05 MW       
Kontroll (0-20) 132 126 96 75 162 155 

>20-40 249 204 203 228 276 292 
>40-60 467 364 345 395 408 469 
>60-80 739 630 606 733 729 794 
>80-100 2 076 1 755 1 761 2 134 2 246 2 394 

>1.05-1.15 
MW       

Kontroll (0-20) 87 63 56 43 107 121 
>20-40 69 45 56 63 117 158 
>40-60 131 85 96 95 203 252 
>60-80 199 149 167 162 336 362 
>80-100 689 469 477 491 1 112 1 201 

>1.15-1.25 
MW       

Kontroll (0-20) 248 154 126 101 136 93 
>20-40 256 185 165 169 116 184 
>40-60 353 274 265 296 196 212 
>60-80 527 420 509 497 350 275 
>80-100 1592 1522 1507 1552 950 601 

>1.25-1.5 MW       
Kontroll (0-20) 64 31 43 30 30 17 

>20-40 41 19 31 25 22 23 
>40-60 63 28 41 41 26 23 
>60-80 72 48 56 57 27 31 
>80-100 204 93 70 72 38 39 

 

Not. Totalt antal nyanställda till timlön, sorterat efter löneintervall och företagens dosgrupper år 
2006. Inkluderar överlevande företag över tidsperioden 2003-2008. Kontrollgruppen 0-20 och 
dosgrupperna >20-40, >40-60, >60-80 samt >80-100 innehåller 405, 180, 180, 180 respektive 179 
företag.  
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Tabell A2. Antal nyanställda till månadslön, per lönegrupp och dosgrupp. År 2003–2008.  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
0.95-1.05 MW       
Kontroll (0-20) 30 22 25 18 44 39 

>20-40 21 18 21 32 31 29 
>40-60 27 20 32 20 41 27 
>60-80 30 26 23 37 32 28 
>80-100 147 130 118 149 166 234 

>1.05-1.15 MW       
Kontroll (0-20) 77 72 44 47 76 93 

>20-40 50 48 27 44 38 70 
>40-60 77 57 48 48 58 88 
>60-80 64 77 71 63 70 91 
>80-100 209 181 160 241 264 334 

>1.15-1.25 MW       
Kontroll (0-20) 147 125 142 139 172 220 

>20-40 115 79 79 93 96 135 
>40-60 133 109 113 148 123 139 
>60-80 132 97 159 167 163 155 
>80-100 428 473 457 534 514 477 

>1.25-1.5 MW       
Kontroll (0-20) 378 283 302 297 327 351 

>20-40 195 114 112 110 146 151 
>40-60 231 172 146 132 144 157 
>60-80 222 184 261 197 223 204 
>80-100 669 448 391 428 416 450 

Not. Totalt antal nyanställda till månadslön, sorterat efter löneintervall och företagens dosgrupper år 
2006. Inkluderar överlevande företag över tidsperioden 2003-2008. Kontrollgruppen 0-20 och 
dosgrupperna >20-40, >40-60, >60-80 samt >80-100 innehåller 405, 180, 180, 180 respektive 179 
företag.  

 

 

 

 

 

 

 


