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Syftet med denna rapport är att kartlägga utvecklingen av de förhandlade ingångs- 
och lägstalönerna inom detaljhandeln, samt att analysera sysselsättningseffekter av 
ingångslönerna i detaljhandeln. Analysen bygger på lönestatistik för de 
detaljhandelsföretag som var medlemmar i Svensk Handel under perioden 2000-
2015. Resultaten visar att den lägsta reallönen inom detaljhandeln har ökat med 49 
procent under den studerade perioden, medan reallönen för den representativa 
arbetaren (medianlönen) har ökat med 36,5 procent. Vi kan också observera att 65 
procent av arbetstagarna i detaljhandeln har en lön som ligger inom 10 procent från 
någon av de avtalade lägstalönerna, vilket innebär att lönerna är mycket 
sammanpressade. De som arbetar till de rådande ingångs- och lägstalönerna är 
också mer benägna att arbeta obekväma arbetstider, vilket innebär att den faktiska 
löneskillnaden mellan lägstalönen och medianlönen är än mindre. Enligt resultaten 
är den faktiska timlönen för en representativ arbetstagare i princip konstant från 26 
års ålder. Sammantaget indikerar detta att de faktiska ingångs- och lägstalönerna i 
detaljhandeln är så pass höga att de förhindrar vissa grupper av arbetstagare från 
att få en anställning. I syfte att studera om sänkta arbetskraftskostnader i 
detaljhandeln kan öka sysselsättningen analyserar vi effekterna när 
arbetsgivaravgifterna för unga sänktes år 2007. Denna reform innebar att 
arbetskraftskostnaderna minskade relativt mycket för vissa detaljhandelsföretag, 
medan andra företag var relativt opåverkade. Resultaten visar att de 
detaljhandelsföretag som fick relativt stora sänkningar av lönekostnaderna till följd 
av reformen ökade antalet anställda mer än de som fick en mer marginell minskning 
av lönekostnaderna, vilket indikerar att de förhandlade lägstalönerna inom 
detaljhandeln förhindrar uppkomsten av nya jobb.      
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1. Introduktion 

1.1 Problembakgrund 

Sysselsättningsgraden i Sverige har ökat stadigt under de senaste åren och uppgick 
under november månad 2017 till 81,8 procent i ålderskategorin 20-64 år (SCB, 2017a), 
vilket är mycket högt sett i ett internationellt perspektiv. Det finns dock grupper av 
arbetstagare som, trots denna höga sysselsättningsgrad, har stora problem med att 
etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Statistik från Statistiska Centralbyrån 
(AKU, november 2017) visar exempelvis att den relativa arbetslösheten bland utrikes 
födda (ålderskategori 16-64 år) är nästan fyra gånger så hög (13,8 procent) som 
arbetslösheten bland inrikes födda i samma ålderskategori (som är 3,9 procent). 
Skillnaden mellan dessa grupper har dessutom ökat över tid, vilket illustreras i Figur 1.1. 
I början av 2005 var arbetslösheten bland utrikes födda mindre än två gånger så hög 
som arbetslösheten bland inrikes födda.   

Figur 1.1. Arbetslösheten (%) bland inrikes födda och utrikes födda april 2005-
november 2017.  

 
Källa: AKU  

Utvecklingen som illustreras i figur 1.1 är bekymmersam med tanke på det stora antalet 
asylsökande som har kommit till Sverige under senare år. Under 2015 sökte nästan 163 
000 individer asyl i Sverige (Migrationsverket, 2016), vilket är ett av de högsta antalet 
asylsökare per invånare som har uppmätts i ett OECD-land i modern tid (OECD, 2016). 
Dessa asylsökande kommer tidigast att räknas som arbetslösa när de får 
uppehållstillstånd, vilket enligt Migrationsverkets prognos i oktober 2015 
(Migrationsverket, 2015) tar mellan 15 och 24 månader.  

Även andra grupper har problem med att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. 
Arbetslösheten bland unga som inte har en gymnasieexamen utgör exempelvis en 
oproportionerligt stor andel av det totala antalet individer som är arbetslösa. Personer 
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med enbart förgymnasial utbildning utgjorde 2016 ungefär 11 procent av arbetskraften, 
men samtidigt 30 procent av de som var arbetslösa samma år (SCB, 2017b). 

Utvecklingen som beskrivs ovan är oroande av flera skäl. För det första kan långa 
perioder av arbetslöshet leda till att de arbetslösa individernas humankapital 
deprecieras, det vill säga att de tappar sin kompetens och blir mindre efterfrågade på 
arbetsmarknaden. För det andra kan arbetsgivare använda långa arbetslöshetsperioder 
som ett negativt urvalskriterium när de nyanställer. Sammantaget kan detta innebära att 
en stor grupp individer inte efterfrågas på arbetsmarknaden, med stora samhälleliga och 
sociala kostnader som följd (Atkinson m fl., 1986; Shields och Price, 2005). 

En möjlig förklaring till varför utrikes födda och unga med låg utbildning har problem med 
att etablera sig på arbetsmarknaden är att ingångslönerna är relativt höga i Sverige 
jämfört med i många andra industrialiserade länder (Konjunkturinstitutet, 2015), vilket 
kan leda till att individer med lägre förväntad produktivitet får problem med att hitta ett 
arbete till den rådande ingångslönen. Detta problem är sannolikt som störst i de 
branscher som traditionellt erbjuder jobb för individer med en lägre utbildningsnivå.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att kartlägga utvecklingen av de förhandlade ingångs- och 
lägstalönerna inom detaljhandeln under perioden 2000-2015, samt att analysera hur 
ingångslönerna påverkar sysselsättningen i detaljhandeln. Studien baseras på 
lönestatistik för anställda i detaljhandelsföretag som är anslutna till 
branschorganisationen Svensk Handel. I syfte att studera om en sänkning av ingångs- 
och lägstalönerna skulle leda till fler arbetstillfällen använder vi sänkningen av 
arbetsgivaravgifterna för unga år 2007 som ett s.k. naturligt experiment.  

1.3 Disposition 

Rapporten är disponerad på följande sätt. I avsnitt 2 presenteras en 
arbetsmarknadsmodell som visar hur sysselsättningen påverkas när lägstalönerna höjs. 
Vidare presenteras resultat från ett urval av tidigare empiriska studier, både 
internationella studier och studier som har genomförts i Sverige. Data och deskriptiv 
statistik över lägstalönernas utveckling inom detaljhandeln presenteras i avsnitt 3. I 
avsnitt 4 analyseras resultaten från en studie av hur de sänkta arbetsgivaravgifterna för 
unga påverkat möjligheten att få ett arbete till den rådande ingångslönen. Det 
avslutande avsnittet innehåller en sammanfattning av resultaten i studien, samt en 
diskussion kring dess begränsningar. Vidare ges förslag till fortsatt forskning inom 
området. 
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2. Ingångslönerna och sysselsättningen 

I syfte att förklara varför höga ingångslöner kan leda till en minskad sysselsättning 
presenteras i detta avsnitt en teoretisk standardmodell (Stigler, 1946; Borjas, 2016). 
Modellen används för att illustrera sysselsättningseffekterna av en reform som ökar 
ingångslönerna för arbetsgivaren. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning av ett 
urval av tidigare empiriska studier som har analyserat hur sysselsättningen påverkas av 
förändrade minimi- eller ingångslöner.  

2.1 En teoretisk arbetsmarknadsmodell 

I figur 2.1 beskrivs hur en hög nivå på ingångslönen påverkar sysselsättningen och leder 
till ofrivillig arbetslöshet. Reallönen (W) och sysselsättningen (E) kommer på en fri 
marknad att bestämmas av den punkt där kurvan för efterfrågan på arbetskraft (D) och 
utbudet av arbetskraft (S) korsar varandra.  

Arbetskraftsefterfrågan antas ha en negativ lutning, det vill säga om reallönen minskar 
antas efterfrågan på arbetskraft öka, och vice versa. Utbudskurvan (S) har en positiv 
lutning och illustrerar att högre löner kommer att leda till att fler vill arbeta inom 
branschen. 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 således som den arbetslöshet som uppstår till följd av att individer vill ha ett 
arbete till rådande ingångslön, men inte får det.  

Figur 2.1. Arbetsmarknadsmodell för ingångslönernas effekt på sysselsättningen  
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Vad händer då om ingångslönerna är lägre än jämviktslönen (W*)? Enligt modellen 
skulle ett antal individer vara beredda att jobba även till en lön lägre än W*, men inte så 
många som arbetsgivarna skulle vilja anställa till denna lön. Det uppstår då en brist på 
arbetskraft som skulle driva upp lönerna till W*. I praktiken kommer därför efter en tid 
inga individer att ha ett arbete till den förhandlade ingångslönen (lägre än W*), istället 
skulle vi observera att de som arbetar gör det till en högre lön, W*. I denna situation, dvs 
med en förhandlad ingångslön som understiger jämviktslönen, utgör således 
ingångslönen inget problem eftersom den inte skapar någon ofrivillig arbetslöshet.  

Om den förhandlade ingångslönen (WL) däremot är högre än W* kommer efterfrågan på 
arbetskraft, som bestäms av efterfrågekurvans position, att minska från E* till EL. Fler 
individer kommer att vilja ha ett arbete till denna ingångslön vilket innebär att utbudet av 
arbetskraft kommer att öka från E* till ES. Detta innebär att sysselsättningen minskar och 
att 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 (ES-EL).  

När den förhandlade ingångslönen är högre än jämviktslönen kommer vi således att 
observera att många individer arbetar till den rådande ingångslönen, vilket implicerar att 
relativt många arbetstagare kommer att ligga i närheten av den förhandlade 
ingångslönen. En sådan klustereffekt tyder därför 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 i den studerade branschen.          

2.2 Tidigare internationella empiriska studier 

Den teoretiska modell som presenteras ovan predikterar att högre ingångslöner kommer 
att minska sysselsättningen så länge efterfrågekurvan inte är lutad uppåt, det vill säga 
så länge som högre löner leder till att företagen efterfrågar färre arbetstagare, och 
företagen inte kan sätta en lön under jämviktslönen. Höga förhandlade ingångslöner 
förväntas framförallt påverka sysselsättningen för ungdomar och flyktinginvandrare 
negativt. Dessa två grupper tenderar att ha låga löner, varför en ökning av ingångslönen 
minskar deras möjligheter att få ett arbete.  

Tidiga empiriska studier kring ingångs- och minimilöner använde sig ofta av tidsvariation 
för att beräkna minimilönens effekt på sysselsättningen. De bekräftade oftast 
prediktionen att höjda minimilöner minskar sysselsättningen för dem som tenderar att 
arbeta till låga löner. I en litteraturöversikt presenterade exempelvis Brown (1999) 
resultat som indikerar att elasticiteten för ungdomars sysselsättning med avseende på 
minimilönen ligger mellan -0,1 och -0,3. Detta innebär att en ökning av minimilönen med 
10 procent minskar de ungas sysselsättning med mellan 1 och 3 procent. De studier 
som sammanfattas av Brown (1999) bygger dock ofta på aggregerade data som har 
visat sig vara känsliga för val av studerad tidsperiod (Kennan, 1995). Resultaten kan 
också påverkas av att det finns utelämnade variabler som egentligen förklarar 
förändringen av sysselsättningen, men som också är korrelerade med förändringen av 
minimilönerna (Neumark och Wascher, 2007). 

Andra studier har använt sig av variation mellan länder för att studera minimilönens 
effekt på sysselsättning (se t ex Scarpetta, 1996; OECD, 1998; Neumark och Wascher, 
2004). Studierna tenderar att inkludera många olika variabler utöver ingångslöner, 
såsom anställningsskydd och andra institutionella faktorer som skiljer sig åt mellan 
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länder. Generellt finner dessa studier en signifikant negativ effekt på sysselsättningen 
av höga minimilöner för yngre arbetstagare, medan resultaten varierar mer för de äldre 
arbetstagarna. Ett vanligt resultat är också att minimilönens effekt på sysselsättningen 
skiljer sig betydligt mellan länder. Problemet med denna ansats är att det kan finnas 
andra landspecifika faktorer, som samvarierar med nivån på lägsta lönerna, som 
förklarar den observerade sysselsättningsutvecklingen i länder med höga respektive 
låga ingångslöner. Detta innebär att resultaten från den här typen av jämförande studier 
av olika länder måste tolkas med stor försiktighet.   

I en mycket uppmärksammad studie använder Card och Kruger (1994) istället 
förändrade lagstiftade minimilöner i New Jersey som ett naturligt experiment. 
Förändringen som de analyserar innebar att minimilönerna i New Jersey ökade till $5,05 
per arbetad timme, medan minimilönen låg kvar på $4,25 i grannstaten Pennsylvania. 
De använde sedan denna förändring för att studera om ökningen av den lagstiftade 
minimilönen minskade sysselsättningen i ett urval av snabbmatsrestauranger i New 
Jersey jämfört med ett antal snabbmatsrestauranger i den angränsande delstaten 
Pennsylvania. Studien baseras på antagandet att restauranger som befinner sig i 
närheten av delstatsgränsen liknar varandra i alla aspekter och att förändringen av 
minimilönen i New Jersey därmed kunde användas för att skatta den kausala effekten 
av den höjda minimilönen. 

Resultaten i Card och Kruger (1994) indikerar att sysselsättningen i 
snabbmatsrestaurangerna ökade i New Jersey jämfört med i Pennsylvania till följd av 
de höjda minimilönerna. Det här resultatet utmanar det tidigare presenterade teoretiska 
ramverket för hur lön och sysselsättning samvarierar. En tänkbar förklaring skulle kunna 
vara att antalet anställda är relativt okänsligt för förändringar av minimilönen (om en stor 
del av personalstyrkan har en lön som överstiger minimilönen) och att det därmed är 
svårt att fånga effekten av den förändringen när det också sker andra förändringar 
simultant som kan påverka antalet anställda. En annan tänkbar förklaring kan vara att 
identifikationsantagandet om parallella trender före reformen inte är uppfyllt, något som 
Card och Kruger (1994) inte hade möjlighet att testa. Om detta är fallet skulle 
sysselsättningen i New Jersey ha kunnat öka i jämförelse med sysselsättningen i östra 
Pennsylvania även om minimilönerna varit oförändrade (Böckerman & Uusitalo, 2013).    

Det finns även mer handfasta invändningar mot resultaten från Card och Kreuger 
(1994). Neumark och Wascher (2000) menar exempelvis att den skattade positiva 
effekten på sysselsättningen av minimilöner beror på mätfel i de data som de använder 
sig av. När Neumark och Wascher (2000) istället använder sig av registerdata från ett 
antal olika snabbmatsrestauranger finner de att den höjda minimilönen i New Jersey 
ledde till en minskning av sysselsättningen jämfört med utvecklingen i Pennsylvania. 
Resultaten i Card och Kruger (1994) implicerar att ökningen av minimilönen i New 
Jersey ledde till en ökning av sysselsättningen i snabbmatsrestaurangerna med 11-16,8 
procent jämfört med snabbmatsrestaurangerna i Pennsylvania. Neumark och Wascher 
(2000) finner däremot att sysselsättningen bland snabbmatsrestaurangerna i New 
Jersey minskade med cirka 4 procent i jämförelse med snabbmatsrestaurangerna i 
Pennsylvania till följd av höjningen av minimilönen. Deras resultat stödjer därmed 
prediktionen att ökade minimilöner minskar efterfrågan på arbetskraft.  

En annan invändning mot Card och Kruger (1994) är att företagen kan ha anpassat 
arbetskraftsstyrkan innan minimilönerna höjdes, alternativt att anpassningen av 
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arbetskraftsstyrkan tar tid. Detta implicerar att sysselsättningseffekten av höjda 
minimilöner inte har blivit korrekt mätt. Aaronson m fl (2008) finner exempelvis att 
sysselsättningseffekten var som minst direkt före och efter en ökning av minimilönerna 
i Kanada, medan den negativa effekten på sysselsättningen ökade över tid. En annan 
nackdel med det metodologiska angreppssättet i Card och Kruger (1994) är att 
resultaten inte kan generaliseras utanför sin kontext, det vill säga vi kan inte säga hur 
förändrade minimilöner påverkar sysselsättningen i den övriga ekonomin. Skälet till 
detta är att en motsvarande ökning kan ha en annan effekt för företag i andra branscher 
eller regioner. Det kan också vara så att en ökning av minimilönerna har en större 
negativ effekt på små företag i restaurangbranschen än på de större 
snabbmatskedjorna, vilket innebär att de senare kan få en konkurrensfördel och att de 
små restaurangerna tvingas lägga ned verksamheten.  

Det finns sammantaget ett mycket stort antal empiriska studier som har analyserat hur 
minimilönens nivå påverkar sysselsättningen. Resultaten är blandande och det hävdas 
ofta att det inte finns någon direkt konsensus om hur höjda minimilöner påverkar antalet 
anställda, vilket kan bero på att studierna skiljer sig relativt mycket åt avseende 
metodologiskt angreppssätt och urval. I en litteraturöversikt menar dock Neumark och 
Wascher (2007) att cirka 2/3 av alla empiriska studier faktiskt indikerar en negativ effekt 
på sysselsättningen av höjda minimilöner och att det finns väldigt lite som tyder på att 
sambandet skulle vara positivt. De menar också att de mest trovärdiga studierna i större 
utsträckning visar att höjda minimilöner minskar sysselsättningen och att den negativa 
effekten verkar vara som starkast för låglönegrupper. Vidare finner de att få studier som 
har analyserat bredare grupper (till skillnad från enskilda industrier) ger övertygande 
argument för att den totala sysselsättningseffekten är positivt relaterad till minimilönen.  

Slutsatsen ovan utmanas dock av Doucouliagos m fl (2009). De genomför en 
metaanalys av 64 amerikanska studier och finner tydliga indikationer på förekomsten av 
en så kallad publikationsbias, vilket innebär att de studier som har publicerats 
systematiskt tenderar att visa ett negativt samband mellan minimilönen och 
sysselsättningen. Genom att presentera skattningar från sin selektion av studier visar 
de att effekten snarare varierar kring noll, vilket innebär att det inte går att förkasta att 
minimilönen inte har någon statistiskt signifikant effekt på sysselsättningen.   

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de tidigare empiriska studierna inte ger ett helt 
entydigt svar på hur sysselsättningen påverkas av förändrade minimilöner, även om det 
finns indikationer på att mer lågproduktiva arbetstagare missgynnas av en högre 
minimilön. Notera dock att merparten av de tidigare studierna är genomförda i USA där 
minimilönen är signifikant lägre än ingångslönerna i Sverige. I dagsläget är till exempel 
den lagstiftade minimilönen per arbetad timme i USA $7,25, vilket motsvarar cirka 65 
kronor i dagens valutakurs.1 Den lägsta förhandlade lönen i detaljhandeln i Sverige är 
117 kronor (2015), det vill säga 80 procent högre. Detta innebär att ingångslönen i 
Sverige med större sannolikhet överstiger jämviktslönen och att förändringar av de 

                                                      
1 Beräknad utifrån valutakursen 2017-02-16. 
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förhandlade ingångslönerna i Sverige därmed kan ha helt andra effekter på 
sysselsättningen än förändrade minimilöner i USA.2  

2.3 Studier på svenska förhållanden 

Det finns mycket få studier av hur sysselsättningen i Sverige har påverkats av nivån på 
de förhandlade ingångslönerna. Två tidigare undantag är Skedinger (2006, 2011). 
Skedinger (2006) undersöker sysselsättningseffekten av höjda lägstalöner inom hotell- 
och restaurangbranscherna i Sverige under perioden 1997-1999, medan Skedinger 
(2011) analyserar lägstalönernas effekt på sysselsättningen för de lågavlönade i 
detaljhandeln under perioden 2001-2005. Båda studierna indikerar att de höjda 
lägstalönerna är förknippade med en minskning av sysselsättningen.  

Skedinger (2011) presenterar också resultat som indikerar att arbetskraftens 
sammansättning förändras vid höjningar av lägstalönen. Sannolikheten att behålla 
arbetet minskade för de detaljhandelsarbetare som låg närmast lägstalönen, medan de 
som hade en lön som låg en bit över lägstalönen blev mer benägna att behålla sitt 
arbete.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
2 Notera dock att det finns delstater/städer där den lagstiftade minimilönen överstiger den 
nationella lägstanivån. I San Francisco är till exempel minimilönen $14 per arbetad timme, vilket 
motsvarar cirka 125 kronor.  
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3. Löneutvecklingen i detaljhandeln 

Till skillnad från de flesta andra industrialiserade länder har inte Sverige några 
lagstiftade minimilöner (Skedinger, 2011). Ingångslönerna bestäms istället i 
förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. I detaljhandeln sker 
denna förhandling mellan Handelsanställdas förbund och Svensk Handel. De 
överenskomna ingångslönerna gäller sedan för alla anställda i branschen, oavsett om 
individen är fackligt ansluten eller inte. 

Tabell 3.1 visar utvecklingen i fasta priser för de lägsta kontrakterade ingångslönerna 
enligt detaljhandelsavtalen under perioden 2000-2015. Den lägsta lönenivån bestäms 
enligt avtalet av individens ålder och erfarenhet i branschen och/eller företaget. De första 
två stegen i lönetrappan, benämnda A och B i tabellen, bestäms enbart av individens 
ålder. Den avtalade lönen höjs därefter, enligt steg C-E, utifrån individens 
arbetslivserfarenhet inom branschen. I det sista steget (F) ges ett mindre påslag (mindre 
än en krona per timme i genomsnitt) till individer som arbetat i samma företag i mer än 
fyra år.  

Tabell 3.1. Detaljhandelsavtalets lägsta kontrakterade timlöner (kr) i 2015 års priser 
med avseende på ålder och arbetslivserfarenhet, 2000-2015. 

Not: Δ = procentuell förändring under hela perioden. Avtalade timlöner är deflaterade med KPI. 

Av tabell 3.1 framgår det att den reala ingångslönen per timme för en 18-åring år 2000 
var 78,50 kronor (beräknat i 2015 års priser) och att denna summa ökat till 117 kronor 
år 2015, vilket motsvarar en reallöneökning på 49 procent. Motsvarande ökning för 
gruppen med högst lägstalön (F) är 36,4 procent. Det framgår av statistiken att 
reallönerna har ökat mest för de grupper av arbetstagare som har minst erfarenhet. 

  A B C D E F 

År 18 år 19 år 
1-års 

erfarenhet 
2-års 

erfarenhet 
>2 års 

erfarenhet 
>4 år 

företaget 

2000 78,5 80,8 85,1 87,5 96,8 97,5 
2001 80,5 82,8 86,9 89,3 98,4 99,1 
2002 83,2 85,4 89,4 91,7 100,7 101,3 
2003 86,2 88,3 92,3 94,6 103,3 104 
2004 89,1 91,3 95,2 97,5 106,2 106,9 
2005 92,1 94,2 98,1 100,4 109,1 109,8 
2006 94,3 96,4 100,3 102,5 111,1 111,7 
2007 97,2 99,3 103,1 105,3 113,6 114,3 
2008 99 101 104,7 106,7 114,8 115,5 
2009 105 107 110,7 112,8 121 121,6 
2010 106,1 108,1 111,8 113,9 121,9 122,5 
2011 105,5 107,4 111 113 120,8 121,5 
2012 108 109,9 113,4 115,4 123,2 123,9 
2013 110,9 112,8 116,3 118,3 126,1 126,8 
2014 113,9 115,9 119,4 121,4 129,2 129,9 
2015 117 118,9 122,4 124,5 132,2 133 

Δ (%) 49% 47% 44% 42% 37% 36% 
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Lägsta kontrakterad lön för en 18-åring uppgick till 80,5 procent av lägsta kontrakterad 
lön för en arbetstagare med mer än fyra års erfarenhet år 2000. Denna andel hade ökat 
till hela 88 procent år 2015.   

Vi har tillgång till lönestatistik från Svenskt Näringsliv som omfattar alla anställda som 
arbetade i Svensk Handels medlemsföretag under perioden 2000-2015. Datamaterialet 
samlas in i september månad varje år och innehåller information om exempelvis 
individens kontrakterade lön, prestationslön, skifttillägg, avtalstillhörighet, kön, ålder, 
kommuntillhörighet, arbetsställe, kontrakterade timmar, prestationstimmar, 
övertidstimmar etc. Totalt omfattar datamaterialet 2 504 105 observationer3 och 9 772 
företag.    

Vi har valt att basera vår analys på de arbetstagare som är 18-65 år och som är anställda 
av företag som omfattas av detaljhandelsavtalet. Vidare är vi intresserade av att studera 
hur den faktiska lönen ligger i förhållande till den av kollektivavtalet satta lägstalönen, 
vilket innebär att vi utesluter de individer som har fler än ett arbete från vår analys. Vår 
analys omfattar inte heller de tjänstemän som enligt datamaterialet arbetar inom 
detaljhandelsavtalet. Tjänstemän utgör mellan 10-16 procent av observationerna under 
perioden 2000-2009, men finns inte kvar i datamaterialet efter det (d v s 2010-2015). 
Denna selektering gör vi dels eftersom tjänstemännen omfattas av ett annat avtal och 
dels eftersom vi inte kan observera den här typen av anställda under de sista sex åren 
av perioden vi studerar. Efter dessa selekteringar återstår 1 242 256 observationer och 
6 201 företag under perioden 2000-2015.  

I figur 3.1 jämförs den reala löneökningen under den studerade perioden för ett urval av 
grupperna med lägstalöner gentemot medianlönens utveckling för arbetstagarna inom 
detaljhandeln. Medianlönen är av intresse att studera eftersom den ger en indikation på 
utvecklingen för den representativa arbetstagaren inom detaljhandeln. 
Genomsnittslönen är i detta sammanhang mindre intressant att studera eftersom den 
påverkas av extremvärden och därmed inte behöver ge en korrekt bild av 
löneutvecklingen för den representativa arbetaren. 

Utifrån figur 3.1 kan vi notera att ingångslönen för en 18-åring har ökat betydligt 
snabbare än reallönen för den representativa arbetstagaren i detaljhandeln. Den reala 
medianlönen har under perioden 2000-2015 ökat med cirka 36 procent, vilket är 13 
procentenheter mindre än reallöneökningen i ingångslöner för 18-åringar. Detta 
indikerar att lönerna har pressats ihop under den studerade perioden. Denna utveckling 
har missgynnat de som har tillsvidareanställningar och lång erfarenhet av att arbeta 
inom detaljhandeln, medan ungdomar som får sitt första jobb inom detaljhandeln har 
gynnats av utvecklingen. En risk med denna utveckling är att de individer som har en 
upplevd produktivitet som är lägre än ingångslönen i detaljhandeln får problem med att 
överhuvudtaget etablera sig på arbetsmarknaden. Vi kan från figur 3.1 också notera att 
reallöneutvecklingen i detaljhandeln har ökat i en snabbare takt än den reala BNP/capita 
ökningen i Sverige under perioden 2000-2015, framförallt när det gäller den reala 
ingångslönen.   

                                                      
3 D v s antalet arbetstagare multiplicerat med antalet år (arbetstagare*år). 
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Figur 3.1. Index över reallöneutvecklingen för ingångslönen (18-åring) och den 
representativa arbetstagaren (medianlönen) i detaljhandeln, samt den reala BNP/capita 
utvecklingen i Sverige, 2000-2015.  

 

Den teoretiska modell som presenterades i det föregående avsnittet implicerar att 
ingångslönerna endast leder till ofrivillig arbetslöshet om de är högre än den jämviktslön 
som skulle sättas på en fri marknad. Detta innebär att den reallöneutveckling som 
illustreras i figur 3.1 inte utgör ett problem om ingångslönen är lägre än jämviktslönen. I 
en sådan situation uppstår det inte någon klustereffekt med många anställda nära den 
förhandlade ingångslönen. Om ingångslönen däremot är högre än jämviktslönen 
kommer vi att observera att relativt många arbetstagare får ett arbete till de förhandlade 
ingångslönerna. I detta fall kommer ingångslönen att medföra en klustereffekt med 
många anställda nära den förhandlade ingångslönen och utifrån teorin skapar detta 
ofrivillig arbetslöshet bland de grupper av arbetstagare som vill ha ett arbete till den 
förhandlade ingångslönen, men inte erbjuds detta eftersom deras upplevda produktivitet 
är för låg.   

I syfte att studera om ingångslönerna inom detaljhandeln är lägre än jämviktslönen på 
en fri marknad presenteras i figur 3.2 hur lönerna fördelades inom detaljhandeln år 2015. 
De förhandlade ingångs-  och lägstalönerna är här markerade som vertikala linjer. Om 
ingångslönerna är högre än jämviktslönen kommer lönefördelningskurvan att öka relativt 
mycket vid dessa lönenivåer, och just en sådan klustereffekt vid ingångslönerna kan vi 
tydligt observera. Detta visar att en mycket stor andel av arbetstagarna inom 
detaljhandeln ligger i närheten av de lägsta förhandlade timlönerna.  

Mer specifikt visar resultaten att 31,2 procent av alla arbetstagare i vårt urval har en lön 
som ligger inom ett treprocentigt intervall av en lägstalön, medan 45,9 procent av 
arbetstagarna ligger inom ett femprocentigt intervall från en förhandlad ingångs- eller 
lägstalön. Slutligen kan vi konstatera att så många som 65,1 procent av arbetstagarna 
har en kontrakterad timlön som ligger inom ett tioprocentigt intervall från en förhandlad 
ingångs- eller lägstalön. Detta visar att det stora flertalet av arbetstagarna ligger i 
närheten av en kollektivt förhandlad lägstalön. Sammanfattningsvis indikerar detta att 
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ingångslönerna inom detaljhandeln är högre än jämviktslönen och därmed skapar 
ofrivillig arbetslöshet bland de grupper av arbetstagare som inte kan få ett arbete till den 
förhandlade ingångslönen.  

Den lönefördelning för detaljhandeln som illustreras i figur 3.2 indikerar därmed också 
att fler arbeten skulle kunna skapas om lägstalönerna sänktes. Ett potentiellt problem 
med att många arbetstagare ligger i närheten av en lägsta kontrakterad lön är att det blir 
svårt att göra en lönekarriär i branschen, vilket riskerar att leda till hög 
personalomsättning och därmed höga kostnader för företagen när de behöver hantera 
detta.  

Figur 3.2. Lönefördelningen inom detaljhandeln, år 2015. De förhandlade ingångs- och 
lägstalönerna markerade som röda vertikala streck. A = 18-åringar; B = minst 19 år; C 
= minst 19 år med ett års branscherfarenhet; D = minst 19 år med 2 års 
branscherfarenhet; E = minst 19 år med 3 års branscherfarenhet eller mer; och F =  
minst 19 år med 3 års branscherfarenhet eller mer, samt minst fem års erfarenhet på 
samma företag 

 

Lönefördelningen ser helt annorlunda ut i många andra branscher. Ytterst få 
arbetstagare inom teknikavtalet ligger exempelvis i närheten av de förhandlade 
lägstalönerna och de verkar inte heller ha en klustrande effekt för merparten av alla 
arbetstagare inom kommunalavtalet (Konjunkturinstitutet, 2010). Detta implicerar att de 
förhandlade lägstalönerna inte leder till ofrivillig arbetslöshet i dessa branscher och att 
en sänkning av ingångslönen därmed skulle få en marginell effekt på sysselsättningen i 
dessa branscher.   
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I syfte att studera vilka arbetstagare i detaljhandeln som tenderar att arbeta till någon av 
de lägsta lönerna presenteras i figur 3.3 medianlönen år 2015, givet arbetstagarens 
ålder. Resultaten visar återigen på en mycket sammanpressad lönestruktur, där den 
högsta lägstalönen (>4 års erfarenhet, 133 kronor per timme) i princip är styrande för 
den representativa arbetstagaren från 26 års ålder. Medianlönen överstiger något den 
högsta lägstalönen för äldre arbetstagare, men vi kan också observera att 
löneutvecklingen planar ut kraftigt för äldre arbetstagare. Den representativa 
arbetstagaren som var 30 år tjänade exempelvis 135,50 kronor i timmen år 2015, medan 
140,50 kronor var motsvarande timlön för en representativ arbetstagare som var 60 år. 
En representativ anställd som var 30 år äldre hade således en kontrakterad timlön som 
endast gav 5 kronor mer per arbetad timme, vilket motsvarar en löneskillnad på endast 
3,69 procent.  

Figur 3.3. Kontrakterad medianlön år 2015, givet arbetstagarens ålder.  

 

Figur 3.4. Den procentuella skillnaden mellan den högsta kontrakterade lägstalönen 
och medianlönen beroende på arbetstagarens ålder, år 2015. 
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I figur 3.4 jämförs skillnaden i kontrakterad medianlön beroende på ålder med den 
högsta kontrakterade lägstalönen på 133 kronor per timme. Vi kan här observera att 
skillnaden mellan den högsta kontrakterade lägstalönen och medianlönen är liten för de 
äldre arbetstagarna. Detta visar tydligt att lönestrukturen är mycket sammanpressad 
inom detaljhandeln, vilket missgynnar kompetens- och karriärutveckling.  

Hittills har vi endast beskrivit de kontrakterade timlönerna för arbetstagare inom 
detaljhandeln. Den kontrakterade timlönen kan dock skilja sig från den faktiskt utbetalda 
timlönen eftersom arbetstagare inom detaljhandeln kan ta del av diverse lönetillägg, 
såsom tillägg för obekväm arbetstid och prestationslön. Enligt detaljhandelsavtalet ska 
arbetsgivaren betala ut ob-ersättning med 50 procent när arbetstagaren arbetar efter 
klockan 18:15, samt med 70 procent om de arbetar efter klockan 20:00. För lördagar 
efter klockan 12:00 samt söndagar och helgdagar utgår ob-ersättning med 100 procent 
(Detaljhandelsavtalet, 2016).  

Många av de arbetstagare som är äldre och har fast anställning har inte samma 
möjligheter att arbeta obekväma arbetstider eftersom de har familj. Detta innebär att de 
faktiska arbetskraftskostnaderna för de som arbetar till detaljhandelsavtalets 
lägstalöner, vilket framförallt är ungdomar, ofta är betydligt högre än vad som 
framkommer av de förhandlade lägstalönerna. Därmed är också skillnaden i faktisk 
timlön mellan de som har arbetat en kort tid inom detaljhandeln och de som har en lång 
erfarenhet ännu mindre än vad resultaten ovan visar.   

I syfte att undersöka de faktiska löneskillnaderna illustreras i figur 3.5 den faktiska 
timlöneutvecklingen för individer med lägst ingångslön (det vill säga 18-åringar) i 
förhållande till den faktiska medianlönen, det vill säga inklusive alla tillägg, i hela 
branschen under perioden 2000-2015.  

Figur 3.5. Den faktiska reallöneutvecklingen (inklusive tillägg) för den representativa 
arbetstagaren (medianlön) och för 18-åringar (ingångslön) i detaljhandeln, 2000-2015. 
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Resultaten i figur 3.5 visar att den faktiska timlönen för en representativ 18-åring utan 
erfarenhet är högre än den faktiska timlönen för den representativa arbetstagaren inom 
detaljhandeln under hela den studerade tidsperioden Förklaringen till att den faktiska 
timlönen för en oerfaren 18-åring kan överstiga den faktiska timlönen för den 
representativa arbetstagaren är att ungdomar i högre utsträckning arbetar på obekväma 
tider eller med prestationsbaserade uppgifter. De 18-åringar som arbetar inom 
detaljhandeln skiljer sig också från övriga grupper av arbetstagare som är anställda till 
någon av de lägsta lönerna. Statistiken visar exempelvis att 18-åringar i genomsnitt 
både arbetar färre arbetstimmar och är mindre sannolika att ha en månadslön jämfört 
med de 19-åringar som arbetar i detaljhandeln. Detta antyder att många 18-åringar har 
en annan primär sysselsättning, som exempelvis studier. 

Den faktiska timlöneutveckling som illustreras i figur 3.5 implicerar att skillnaden i faktisk 
timlön mellan olika ålderskategorier kan vara betydligt mindre än vad som framkommer 
av de kontrakterade lönerna (se figur 3.3). I syfte att närmare studera detta presenteras 
i figur 3.6 den faktiska timlönen för den representativa arbetstagaren i respektive ålder.  

Figur 3.6. Faktisk timlön år 2015 för den representativa arbetstagaren (medianlönen) 
beroende på ålder. 

 

Figur 3.6 visar att den faktiska timlönen för den representativa 18-åringen i detaljhandeln 
är högre än för den representativa arbetstagaren i alla andra ålderskategorier, men att 
den sedan sjunker och är som allra lägst för 19-åringar. Detta beror på att 18-åringar 
inte är speciellt representativa för arbetstagare inom detaljhandeln eftersom de i väldigt 
hög utsträckning är timanställda och sannolikt arbetar mer på helger och kvällar. Den 
faktiska timlönen ökar dock relativt snabbt från 20 års ålder men planar ut redan vid 26 
års ålder. Den faktiska timlönen för en arbetstagare inom detaljhandeln är i princip 
densamma för arbetstagare i ålderskategorierna 26-65 år. Resultaten som presenteras 
i figur 3.6 bekräftar således hypotesen att lönestrukturen är ännu mer sammanpressad 
över ålder än vad som framgår av de kontrakterade lönerna. Exempelvis var det 2015 
endast 4 kronors skillnad mellan den faktiska timlönen för en representativ arbetstagare 
som på 23 år och den faktiska timlönen för en arbetstagare som var 65 år.  
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För att få en tydligare bild av detta presenteras i figur 3.7 den totala timlönens 
(kontrakterad timlön + lönetillägg) andel av den kontrakterade timlönen för den 
representativa arbetstagaren givet hens ålder. Här kan vi notera att den totala timlönens 
andel av den kontrakterade timlönen sjunker med stigande ålder. Den totala timlönen är 
1,33 gånger högre än den kontrakterade timlönen för en 18-åring.  Andelen minskar 
sedan med ålder och den totala timlönen är endast 1,10 gånger högre för den 
representativa arbetstagaren som är 65 år.  

Figur 3.7. Den totala timlönens andel av den kontrakterade timlönen för den 
representativa arbetstagaren (medianlönen) beroende på ålder, 2015. 

 

   

Ob-tilläggen har alltså en påtaglig ekonomisk betydelse för framför allt yngre arbetare i 
detaljhandeln, medan de för äldre representativa arbetstagare medför ett tillägg på i 
genomsnitt ca 10 procent utöver den kontrakterade timlönen.  
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4. Skulle lägre ingångslöner i detaljhandeln skapa fler jobb? 

4.1 Angreppssätt och hypotes 

Den deskriptiva analysen i avsnitt 3 indikerar att ingångslönerna i detaljhandeln är högre 
än jämviktslönen, vilket leder till ofrivillig arbetslöshet och till att grupper av arbetstagare 
med låg upplevd produktivitet (till exempel utrikes födda och lågutbildade) inte kommer 
att erbjudas arbeten inom detaljhandeln.  

Givet att många arbetstagare i detaljhandeln arbetar i närheten av kontrakterade 
ingångslöner eller kontrakterade lägstalöner kan vi förvänta oss att en sänkning av 
arbetskraftskostnaderna (löner eller arbetsgivaravgifter) leder till att fler får arbete. 
Denna effekt är dock svår att kvantifiera eftersom vi inte kan observera den nuvarande 
situationen och motsvarande situation om ingångslönerna sänks. Detta innebär att vi 
från den deskriptiva analysen inte kan fastställa om antalet ingångsjobb hade varit fler 
med lägre ingångslöner. För att kunna studera detta behöver vi tillgång till en exogen 
händelse under den studerade tidsperioden, ett så kallat naturligt experiment, där 
arbetskraftskostnaderna förändrades plötsligt och där sänkningen varierade 
slumpmässigt mellan detaljhandelsföretagen.    

Den här typen av exogena händelser inträffar sällan, men under den studerade 
tidsperioden kan vi observera ett politiskt beslut där lönekostnaderna sänktes plötsligt 
och där sänkningen varierade mellan företagen. Denna reform är sänkningen av 
arbetsgivaravgiften för unga år 2007, där arbetskraftskostnaderna sänktes baserat på 
hur många unga som var anställda i företaget. Sänkningen infördes den 1 juli 2007 och 
innebar att företagens arbetsgivaravgift minskade med drygt 11 procentenheter för alla 
anställda som vid årets ingång hade fyllt 18 år, men inte 25 år.4 Denna sänkning 
kompletterades sedan med en sänkning om sex procentenheter år 2009. I samband 
med den sänkningen utökades målgruppen till att innefatta alla anställda under 27 år.5  

Vi använder oss av 2007 års beslutade sänkning av arbetskraftskostnaderna för att 
undersöka om lägre ingångslöner kan påverka antalet anställda i företaget. Uppgifterna 
om antalet anställda i datamaterialet baseras på information som inhämtas från 
företagen i september varje år. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga var en del 
av Alliansens beslut i den första höstbudgeten som presenterades i oktober 2006 efter 
deras valseger. Vi använder därför data från 2006 för att mäta det totala antalet anställda 
innan reformen genomfördes. Notera att valutgången in i det sista var osäker, vilket 
innebär att det är osannolikt att företagen i september 2006 hade anpassat sin 
arbetsstyrka utifrån en förväntan om att sänkningen skulle genomföras. Sänkningen av 
arbetsgivaravgifterna för unga kan därmed ses som en exogen förändring för de 
detaljhandelsföretag som vi observerar i data år 2006.  

Vi använder sedan antalet anställda i september 2008 som vårt mått på det totala antalet 
anställda efter det att reformen genomfördes. Detta innebär att vi har tillgång till 
information om det totala antalet anställda cirka ett år innan reformen genomfördes som 

                                                      
4 Jfr prop. 2006/07:84 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år. 
Arbetsgivaravgiften sänktes den 1 juli 2007 från 32,42 procent till 22,71 procent. Från den 1 
januari 2008 uppgick arbetsgivaravgifterna för åldersgruppen till 21,32 procent, vilket motsvarar en 
nedsättning med 11,11 procentenheter. 
5 Den senare och utvidgade sänkningen 2009 studeras inte i denna analys.  
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kan jämföras med antalet anställda cirka ett år efter det att arbetsgivaravgifterna 
sänktes. Vi väljer att inte studera år 2007 eftersom alla detaljhandelsföretag sannolikt 
inte hade anpassat sin arbetsstyrka fullt ut i september 2007 till följd av att 
arbetsgivaravgifterna sänktes i juli 2007. Vi skulle därmed inte en så kort tid efter att 
reformen införts kunna veta om det var reformen som påverkade om individer anställdes 
eller fick behålla en anställning i september 2007, eller om de skulle ha arbetat på 
företaget även utan reformen. Därtill var reformen inte fullt ut genomförd i september 
2007, se fotnot 4.  

En fördel med att studera det totala antalet anställda i detaljhandelsföretagen (och inte 
enbart ungdomar) är att vi därmed också kan studera den totala sysselsättningseffekten 
av reformen. Vi undviker därmed den problematik som annars kan hänföras till 
förekomsten av en eventuell substitutionseffekt, dvs att anställda i vissa åldrar enbart 
byts ut mot anställda i lägre ålder.  

En viktig detalj i reformen är att sänkningen omfattade alla anställda i företaget som vid 
årets ingång var 18-24 år, det vill säga den riktades gentemot stocken och inte flödet av 
unga som nyanställdes. Arbetskraftskostnaderna för företagarna minskade således i 
relation till antalet unga som var anställda i företaget vid reformtidpunkten och 
baserades inte enbart på flödet av unga som nyanställdes. Detta innebär att vi kan 
observera en variation i sänkningens storlek mellan detaljhandelsföretag som beror på 
hur många unga företaget hade anställda innan reformen beslutades. Detta kan liknas 
vid att detaljhandelsföretagen fick olika doser av reformen baserat på det relativa antalet 
unga som var anställda oberoende av reformens genomförande. De företag som hade 
relativt många unga anställda år 2006 fick således en relativt hög dos av reformen (en 
relativt kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna) jämfört med de företag som hade 
relativt få unga anställda6.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga 
år 2007 inte påverkade antalet anställda i september 2006, samt att sänkningen 
påverkade detaljhandelsföretagen på olika sätt beroende på andelen unga som var 
anställda. Detta innebär att reformen på dessa punkter kan utnyttjas som ett naturligt 
experiment för att studera hur sänkta arbetskraftskostnader påverkar sysselsättningen 
inom detaljhandeln. Hypotesen som vi vill testa är:  

H1: Detaljhandelsföretag som får en hög dos av reformen, det vill säga en relativt kraftig 
minskning av arbetskraftskostnaden, ökar antalet anställda mer än de som fick en 
relativt låg dos.  

Om resultaten stöder H1 är detta en indikation på att sänkta ingångs- och/eller 
lägstalöner också leder till ökad sysselsättning.  

Notera dock att reformen behöver påverka företagen på ett slumpmässigt sätt för att 
klassificeras som ett naturligt experiment, det vill säga förändringen behöver vara både 

                                                      
6 I tidigare studier har effekten av sänkningen av arbetsgivaravgiften på sysselsättningen 
utvärderats på individnivå och uteslutande fokuserat på hur sänkningen påverkat unga (Egebark 
och Kaunitz, 2013). I själva verket är det företagarna som får en ”behandling”, det vill säga en 
sänkning av arbetsgivaravgifterna, och som därmed kan bestämma om sänkningen ska 
användas för att nyanställa.   
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exogen och inte relaterad till den studerade utfallsvariabeln. I detta fall vet vi inte om det 
senare villkoret är uppfyllt eftersom de företag som har relativt få unga anställda 
sannolikt skiljer sig från de företag som har en hög andel unga anställda. Om företag 
med få unga anställda i högre utsträckning till exempel är små familjeföretag som inte 
har några tillväxtambitioner skulle dessa företag ha en lägre tillväxt av antalet anställda 
även om reformen inte genomförts. I syfte att säkerställa att det inte är en sådan 
selektionseffekt som driver våra resultat genomför vi också en så kallad placebo-
skattning. Detta innebär att vi testar om effekten av reformen kvarstår om vi estimerar 
den empiriska modellen innan reformen faktiskt genomfördes. I detta fall ska vi inte finna 
några effekter av reformen eftersom den ännu inte genomförts. Om effekten ändå 
kvarstår beror det sannolikt på att grupperna med en låg dos av reformen signifikant 
skiljer sig åt när det gäller tillväxten av antalet anställda jämfört med de företag som får 
en relativt stor dos av reformen.    

4.2 Deskriptiv statistik 

Dosen beräknar vi som de totala arbetsgivaravgifterna som företaget sparar till följd av 
reformen i relation till deras totala arbetsgivarkostnader före reformen. Vi beräknar 
storleken på sänkningen av arbetsgivaravgifterna för varje detaljhandelsföretag genom 
att först identifiera antalet unga mellan 18 och 25 år i varje företag under 2006, det vill 
säga innan arbetsgivaravgifterna sänktes. Deras lönesummor används sedan för att 
beräkna vad företagen skulle ha fått i sänkta arbetskraftskostnader om reformen hade 
införts år 2006. Vi relaterar därefter denna summa till företagets totala 
arbetsgivaravgifter för att få ett mått på hur stor sänkningen var för företaget, givet 
företagets totala lönekostnader. Mer formellt beräknas dosen av sänkta 
arbetskraftskostnader för varje detaljhandelsföretag som:   

𝐷 , =
(∆ , )

∑ ,
× 100   (1) 

där Di,2006 är dosens storlek för företag i år 2006. Dosen beräknas som förändringen 
(minskningen) av kostnaden för arbetsgivaravgifterna till följd av antalet unga (och deras 
lönesumma) som var anställda i företaget före reformen (∆𝐴 , ) dividerat med de 

totala kostnaderna för arbetsgivaravgifterna för alla (n) individer som var anställda i 
företaget. Dosens storlek bestäms således av andelen unga som är anställda i företaget, 
samt storleken på deras lön. Om företaget inte har någon anställd i åldern 18-25 år 
kommer 𝐷 , = 0. 

I figur 4.1 plottas dosen för alla företag i vårt urval. Vi kan här notera att det finns en rejäl 
variation i dosens storlek som kan användas för att identifiera om sänkta lönekostnader 
påverkar sysselsättningen. Genomsnittsföretagets sänkning uppgår till 7 procent av de 
totala arbetsgivaravgifterna, men fördelningen är skev. Det är få företag i vårt urval som 
inte har några unga anställda och som därmed inte får någon sänkning av sina 
arbetskraftskostnader till följd av reformen. Vi kan också notera att majoriteten (73,3 
procent år 2006) får en sänkning som understiger 10 procent av de totala 
arbetsgivaravgiftskostnaderna. Detta är en indikation på att sänkningen för många 
detaljhandelsföretag var relativt marginell. Det finns dock företag som sänker sina totala 
arbetsgivaravgiftskostnader med runt 30 procent, vilket är en substantiell sänkning.    
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Figur 4.1. Fördelningen av andelen företag med viss storlek (dos) på sänkningen av de 
totala arbetsgivaravgifterna 

   

I syfte att undersöka vilken effekt sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga haft på 
företagens anställningsbeslut delar vi upp företagen i fyra klasser, så kallade kvartiler, 
baserat på dosens storlek. Vi använder sedan denna uppdelning för att jämföra om de 
företag som fick en relativt stor minskning av de totala lönekostnaderna ökade antalet 
anställda mer än de som fick en mindre sänkning. I den första storleksklassen ingår de 
25 procent av företagen (DQ25) som fick den minsta dosen av reformen och i den sista 
storleksklassen (DQ100) ingår de 25 procent av företagen som fick den största 
sänkningen av de totala arbetsgivaravgifterna. Om vår hypotes (H1) stämmer ska de 
företag som ingår i kvartil DQ100 öka antalet anställda signifikant mer än de företag som 
ingår i kvartil DQ25.   

I tabell 4.1 har vi jämfört antalet anställda år 2006 (året före reformen) med antalet 
anställda år 2008 (året efter reformen) för de företag som överlevde under perioden 
2006-2008. Om en sänkning av arbetskraftskostnaderna har en positiv effekt på antalet 
anställda bör vi observera en större ökning av antalet anställda i de företag som fick en 
relativt stor minskning av arbetsgivaravgifterna, det vill säga de företag som befinner sig 
i DQ100. Detta är något som också bekräftas av resultaten i tabell 4.1. Företag som fick 
en relativt stor sänkning anställde i genomsnitt fler arbetstagare än de företag som fick 
ta del av den minsta sänkningen. Vi kan också notera att ökningen av antalet anställda 
är som störst för de som ligger inom ett femprocentigt intervall av en förhandlad 
lägstalön, men att företagen i den högsta dosgruppen verkar anställa både de som är 
mellan 18 och 25 år och de som är äldre efter reformen.  

Syftet med sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga år 2007 var att göra det mer 
lönsamt för företagen att anställa ungdomar och därigenom minska 
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ungdomsarbetslösheten. Sänkningen baserades dock på stocken av unga som var 
anställda i företaget, vilket innebär att företagen kunde använda de minskade 
arbetskraftskostnaderna för att antingen anställa fler ungdomar eller för att anställa fler 
seniora arbetare. Arbetstagare som är mellan 18 och 25 år blev dock relativt billigare att 
anställa efter reformen eftersom arbetsgivaravgiften för dem hade sänkts i relation till de 
äldre arbetstagarna. I syfte att fånga den totala sysselsättningseffekten av reformen 
undersöker vi därför hur reformen påverkade både antalet anställda i ålderskategorin 
18-25 år och de som var 26-65 år när reformen genomfördes.  

Datamaterialet tillåter oss också att studera om sänkningen har lett till en relativt stor 
ökning av arbetena till ingångs- och lägstalöner. Vi genomför därför en separat analys 
för att också studera om sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga framförallt har lett 
till en ökning av antalet anställda som har en timlön i närheten av en ingångs- eller 
lägstalön. Om så är fallet utgör detta en stark indikation på att de förhandlade 
lägstalönerna i detaljhandeln leder till ofrivillig arbetslöshet och att lägre ingångslöner 
skapar fler jobb.   

Tabell 4.1. Medelvärde och standardavvikelse (i parentes) före (2006) och efter (2008) 
sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga, uppdelad efter sänkningens storlek.  

  𝐷  𝐷  𝐷  𝐷  

Variabler 2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 

Dosens storlek*  0,63 4,67 8,28 14,47 

Antal anställda 8,36 11,43 38,26 47,84 57,39 69,17 49,85 74,42 

Anställda till ingångslön ± 5 % 
2.09 3.70 16.10 22.27 21.16 26.69 21.98 34.71 

Anställda till lön > 5 % 5.77 7.13 18.63 20.80 24.61 27.09 20.13 28.37 

Anställda 18-25 år 0.88 1.92 11.13 15.12 22.58 27.49 27.37 38.84 

Anställda  26-65 år 7.48 9.51 27.13 32.72 34.81 41.69 22.49 35.58 

Antal företag 332 322 327 329 

*Dosens storlek avser sänkt kostnad som andel av de totala arbetsgivaravgifterna (%)  

4.3 Empirisk modell 

I syfte att studera om den ökning vi observerar i tabell 4.1 är statistiskt signifikant 
estimerar vi en så kallad difference-in-difference modell.7 Resultatet av denna analys 
visar effekten av sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga beroende på hur stor dos 
av sänkningen som företagen i vårt urval får ta del av. Mer specifikt estimerar vi följande 
modell:    

𝐿 = 𝛼 + 𝛽 𝐷 , +  𝛽 𝐷 , +  𝛽 𝐷 , + 𝛽 𝑇 + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝑇

+ 𝛽 𝐷 , ∗ 𝑇 + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝑇 + 𝐾 + 𝜖                                       (2) 

                                                      
7 Difference-in-difference är en metod som har visat sig användbar för att fånga kausala 
effekter av olika slags politiska reformer. Den utgår från antagandet att sysselsättningen för 
behandlings- och jämförelsegruppen hade utvecklats på liknande sätt givet att reformen aldrig 
hade ägt rum (Angrist & Pischke, 2009; Imbens & Wooldridge, 2009). 
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där vår utfallsvariabel, 𝐿 , är antalet anställda i företag i under år t. I syfte att kontrollera 
för permanenta skillnader mellan dosgrupperna gällande antalet anställda inkluderas tre 

indikatorvariabler (𝐷 , , 𝐷 , , 𝐷 , ), en för respektive dosgrupp. Initiala skillnader 

i företagsstorlek mellan företag i de olika dosgrupperna kontrollerar vi således för i 
modellen. Den grupp av företag som fick den minsta dosen av sänkningen, det vill säga 

𝐷 , , utgör vårt basfall och alla resultat jämförs således mot denna grupp. I syfte att 

kontrollera för att antalet anställda kan förändras på grund av tidsspecifika händelser 
som är orelaterade till reformen (det vill säga påverkar alla dosgrupper), exempelvis 

konjunkturläget, inkluderas en tidsindikator, 𝑇 , som antar värdet 1 för år 2008 och 
värdet 0 för år 2006.  

Det som vi är intresserade av att studera är om företagen som fick en större sänkning 
av arbetsgivaravgifterna i samband med reformen ökade antalet anställda mer än de 
företag som fick en mindre sänkning. Denna reformeffekt fångas av 
interaktionstermerna mellan dosgrupperna och tidsindikatorn. Skattningen av 

exempelvis  𝛽  ger därmed effekten av reformen på antalet anställda för de företag som 
fick den största dosen av sänkningen jämfört med de företag som fick den minsta dosen.  

Slutligen inkluderar vi även en indikatorvariabel för kommuntillhörighet, 𝐾 , för att 
kontrollera för eventuella regionspecifika faktorer som kan tänkas samvariera med 

dosens storlek, samt en slumpvariabel/felterm 𝜖  .  

Genom att estimera ekvation (2) kan vi således testa om de företag som får en relativt 
stor dos av sänkningen har ökat antalet anställda mer än de företag som får en relativt 
liten dos av sänkningen. Ekvation (2) estimeras dels för alla anställda (total effekt), men 
också separat för antalet anställda som är 18-25 år respektive 26-65 år, samt för antalet 
som arbetar i närheten av en ingångslön (inom 5 procentenheter från en av de 
framförhandlade lägstalönerna) eller har en lön som är högre än ingångslönen (>5 
procentenheter från en av de framförhandlade lägstalönerna).   

4.4 Resultat 

I syfte att studera vilken effekt sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga haft på antalet 
anställda i olika ålderskategorier estimerar vi först ekvation (2) för: (i) alla anställda; (ii) 
anställda mellan 18-25 år; och (iii) anställda mellan 26-65 år. Resultaten, både 
punktskattningen och ett 95-procentigt konfidensintervall, för respektive dos och 
ålderskategori presenteras i figur 4.2 nedan. Notera att om den nedre delen av 
konfidensintervallet ligger över nollan (den horisontella linjen) har reformen lett till en 
signifikant ökning av antalet anställda. Om den övre delen av konfidensintervallet ligger 
under nollan har reformen däremot lett till en signifikant minskning av antalet anställda.  

Notera att den minsta dosen (DQ25) alltid är basfallet och att resultaten jämförs efter 
dosens storlek. Detta innebär att den första punktskattningen och konfidensintervallet 
visar resultatet för den näst minsta dosen (DQ50) i jämförelse med den minsta dosen, 
medan den sista visar motsvarande resultat för de företag som fick den största dosen 
av sänkningen av arbetsgivaravgifterna (DQ100).  
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Figur 4.2. Effekten av de sänkta arbetsgivaravgifterna på antalet anställda i företaget 
beroende på hur stor dos av sänkningen som företaget fick, 2006-2008. Total effekt, 
samt effekt på antal anställda som är 18-25 år respektive 26-65 år.  

  

Enligt resultaten i figur 4.2 anställde de företag som fick den största dosen signifikant 
fler arbetstagare än de företag som fick den minsta dosen av sänkningen, vilket stödjer 
vår studerade hypotes. Notera att vi då har rensat för effekter som konjunktur och 
kommuntillhörighet. Lägre arbetskraftskostnader ökar således antalet anställda i 
detaljhandeln. De företag som fick den största dosen av sänkningen (DQ100) ökade, 
enbart som en följd av reformen, antalet anställda med i genomsnitt 15 fler personer än 
de företag som fick den minsta dosen (DQ25). Notera dock att konfidensintervallet är 
relativt brett, vilket innebär att det finns en stor osäkerhet kring denna skattning. Den 
lägre delen av konfidensintervallet innebär dock att genomsnittsföretaget i den högsta 
dosgruppen med 95 procents sannolikhet ökade antalet anställda med minst 6 personer 
till följd av sänkningen av arbetsgivaravgifterna, vilket motsvarar ungefär 2 000 nya 
arbetstillfällen8. I genomsnitt (mitten av konfidentintervallet) anger skattningen att antalet 
anställda i denna dosgrupp ökade med ca 5 200 personer till följd av reformen. I den 
näst högsta dosgruppen (DQ75) ökade antalet anställda med ca 2 400 personer, och 
med 95 procents sannolikhet med minst 330 personer. Sammantaget anger resultaten 
att den utvärderade reformen medförde i storleksordningen 7 700 jobb inom 
detaljhandeln.  

                                                      
8 329 företag tillhörde den största dosgruppen, där dosens andel av de totala 
arbetsgivaravgifterna varierade mellan 10 och 31 procent. Givet att denna grupp anställde 
minst 6 personer i genomsnitt är den totala effekten för den här dosgruppen minst 329*6 = 1 
974 fler anställda till följd av reformen.  
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Resultaten visar också att ju större dos av sänkningen av arbetsgivaravgifterna som 
företagen fick, desto fler verkar de anställa. Effekten av sänkningen på antalet anställda 
är med andra ord tilltagande med dosens storlek. Skillnaden i antalet anställda för de 
företag som fick den näst minsta sänkningen (DQ50) av arbetsgivaravgifterna är dock 
inte statistiskt säkerställd. Detta indikerar att sänkningen inte kan vara för liten om den 
ska ha en sysselsättningseffekt. I sådana fall är det troligare att en anpassning sker 
genom att de anställda arbetar fler timmar, sänkta priser, alternativt att företaget tar ut 
en högre vinst eller ökar lönerna mer.  

Reformens positiva effekt på antalet anställda i åldern 18-25 år indikerar att den har lett 
till att fler fått ett arbete till rådande ingångslön eftersom vi tidigare observerat att det 
framförallt är denna grupp som arbetar till de förhandlade lägstalönerna. Detta implicerar 
att reformer som sänker arbetskraftskostnaderna för detaljhandelsföretag ökar antalet 
ingångsjobb. Notera också att resultaten indikerar att sänkningen av 
arbetsgivaravgifterna för unga inte enbart har lett till en signifikant ökning av 
sysselsättningen i detaljhandeln för reformens tilltänkta målgrupp, det vill säga de unga 
som omfattades av reformen (18-25 år). De företag som fick en relativt stor dos av 
arbetsgivaravgiftssänkningen valde också att anställa fler arbetstagare i åldern 26-65 
år.  

Ett potentiellt problem med vår undersökning är att behandlingen, det vill säga dosen av 
sänkningen per företag, inte är helt slumpmässig. De företag som har relativt många 
unga anställda skiljer sig troligen från de som har färre unga anställda. Konstanta 
skillnader mellan grupperna kommer att tas bort av vår modell, men det kan tänkas att 
företag med relativt få unga anställda inte har några tillväxtambitioner och därmed 
påverkas på ett annat sätt av tidspecifika faktorer jämfört med de företag som har relativt 
fler unga anställda. Detta skulle innebära att de företag som får relativt stora doser av 
sänkningen hade ökat antalet anställda mer vid reformtillfället även utan reformen.  

I syfte att testa om detta är ett problem genomför vi en så kallad placebo-skattning. Detta 
innebär att vi låtsas att reformen inträffade redan 2005, och därefter undersöker om de 
företag som sedermera fick en hög dos av reformen ökade antalet anställda mer än de 
som fick en relativt låg dos. Om storleken på dosen är relaterad till den årliga tillväxten 
av antalet anställda ska även placebo-skattningarna ge en positiv effekt av ”reformen”, 
trots att ingen reform har skett under denna period. Om så är fallet kan vi inte lita på att 
positiva effekter av den faktiska reformen verkligen är relaterade just till reformen. Om 
resultaten från placebo-skattningen däremot inte är signifikant skild från noll utgör detta 
en indikation på att vi faktiskt fångat sysselsättningseffekten av de sänkta 
arbetsgivaravgifterna för unga.  

Placebo-skattningarna presenteras i figur 4.3 och de visar att reformen inte hade någon 
signifikant effekt på antalet anställda under perioden 2003-2005. De företag som 
(sedermera) fick en relativt stor dos av sänkningen anställde inte signifikant fler arbetare 
än de företag som fick en mindre dos, år 2005, det vill säga ett år innan det att reformen 
faktiskt genomfördes. De insignifikanta resultaten utgör ett stöd för att våra resultat drivs 
av den studerade reformen och inte av andra tidsspecifika faktorer relaterade till dosens 
storlek. Resultaten från placebo-skattningarna gör det med andra ord troligare att de 
resultat som presenterades i figur 4.2 faktiskt visar effekten av de sänkta 
arbetsgivaravgifterna för unga på detaljhandelsföretagens anställningsbeslut. Notera 
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dock att det finns en tendens till att antalet anställda ökar med dosens storlek även i 
placebo-skattningen, men att dessa skattningar inte är signifikant skilda från noll.  

Figur 4.3. Placebo-skattning av effekten av de sänkta arbetsgivaravgifterna på antalet 
anställda i företaget beroende på sänkningens storlek, 2003-2005. Effekt på antal 
anställda som är 18-25 år respektive 26-65 år. 

  

Enligt den teoretiska modell som presenterades i avsnitt 2.1 ska minskade 
lägstalönekostnader till följd av sänkningen av arbetsgivaravgifterna för 18-25-åringar 
(som ofta jobbar till ingångs- eller lägstalön) också leda till fler arbetstillfällen till någon 
av de förhandlade ingångslönerna. I syfte att studera detta undersöker vi slutligen 
effekten av reformen på antalet anställda som arbetar till en lön som ligger inom fem 
procent från en av de förhandlade ingångslönerna. Resultaten, som presenteras i figur 
4.4, visar att de företag som fått en relativt stor sänkning av arbetskraftskostnaderna 
också anställer fler till den förhandlade lägstalönen. Den teoretiska modellen som 
presenterades tidigare stöds således av våra resultat. Resultaten stöder därmed också 
att ingångs- och lägstalönerna ligger högre än jämviktslönerna. Slutsatsen är att 
detaljhandelsföretagen anställer fler till rådande lägstalön om lönekostnaderna sänks, 
och att fler skulle anställas om ingångs- eller lägstalönerna sänktes. Vi kan också notera 
att vissa företag har valt att använda sänkningen till att anställa arbetstagare med högre 
lön än lägstalönen, men att den effekten är betydligt mindre och endast statistiskt 
signifikant för företag i den högsta dosgruppen. 
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Figur 4.4. Effekten av de sänkta arbetsgivaravgifterna på antalet anställda i företaget 
beroende på hur stor dos av sänkningen som företaget fick, 2006-2008. Effekt på antal 
anställda som arbetar i närheten av en ingångslön respektive har en lön som är högre 
än någon av de förhandlade lägstalönerna.  

  

I enlighet med i den tidigare analysen genomför vi också en placebo-skattning för 
perioden 2003-2005 för att testa att det inte kan finnas andra faktorer som är korrelerade 
med dosens storlek och ökningen av antalet anställda. Resultaten presenteras i figur 
4.5 och i likhet med tidigare observerar vi, med ett undantag, inga statistiska signifikanta 
effekter innan reformen genomfördes. Detta stödjer således att det är sänkningen av 
arbetsgivaravgiften för unga som driver de resultat som presenteras i figur 4.4.  
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Figur 4.5. Placebo-skattning av effekten av de sänkta arbetsgivaravgifterna på antalet 
anställda i företaget beroende på sänkningens storlek, 2003-2005. Effekt på antal 
anställda som arbetar i närheten av en ingångslön respektive har en lön som är högre 
än någon av de förhandlade lägstalönerna. 
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5. Avslutande diskussion 

Klyftorna på den svenska arbetsmarknaden blir allt större, såväl mellan inrikes och 
utrikes födda som mellan lågutbildade och högutbildade. Utvecklingen är bekymmersam 
eftersom den riskerar att leda till att grupper av arbetstagare stängs ute från 
arbetsmarknaden under lång tid, med höga samhälleliga och sociala kostnader som 
följd. En möjlig förklaring till varför utrikes födda och individer med låg formell utbildning 
har problem att få ett arbete är att ingångslönerna är för höga för att företagen ska vilja 
erbjuda dem en anställning.  

Syftet med denna rapport har varit att studera löneutvecklingen inom detaljhandeln i 
Sverige för att analysera om de förhandlade ingångs- och lägstalönerna påverkar 
detaljhandlarnas anställningsbeslut. Detaljhandeln är av speciellt intresse att studera 
eftersom branschen utgör en potentiell instegsbransch för många av de grupper av 
arbetstagare som idag har problem att etablera sig på arbetsmarknaden, till exempel 
utrikes födda (Skedinger, 2011). Reformer som påverkar lägstalönerna inom 
detaljhandeln kan därför ha en viktig roll för att bryta det omfattande utanförskapet på 
den svenska arbetsmarknaden. 

Resultaten från vår analys visar att: 

i. Lönerna är mycket sammanpressade inom detaljhandeln. Cirka 60 procent av alla 
arbetstagare har en lön som ligger inom 10 procent från någon av de förhandlade 
lägstalönerna. Under den studerade tidsperioden 2000-2015 har också 
lägstalönerna höjts i förhållande till lönen för den representativa arbetstagaren i 
detaljhandeln. Vi har också visat att lägstalönerna inom detaljhandeln har en 
klustrande effekt med många anställda kring de förhandlade ingångs- och 
lägstalönerna, vilket skapar ofrivillig arbetslöshet och indikerar att fler jobb skulle 
kunna skapas om ingångslönerna sänktes.  

ii. De individer som arbetar till de förhandlade ingångslönerna är mer benägna att 
arbeta obekväma arbetstider, vilket innebär att den faktiska löneskillnaden mellan 
ingångslönen och lönen för den representativa arbetstagaren är mindre än vad som 
ges av de kontrakterade lönerna. Detta är ytterligare ett tecken på att de faktiska 
ingångslönerna i detaljhandeln är så pass höga att de förhindrar grupper av 
arbetstagare från att få en anställning. 

iii. Lönespridningen inom detaljhandeln är mycket marginell. Skillnaden i kontrakterad 
timlön för en representativ arbetstagare som är 30 respektive 60 år är endast cirka 
5 kronor. I faktisk timlön (inklusive ob-tillägg etc) blir löneskillnaderna ännu mindre 
och medianlönen per arbetad timme är i princip konstant för individer som är 26 år 
och äldre. 

iv. De detaljhandelsföretag som fick en relativt stor sänkning av arbetsgivaravgifterna 
för unga år 2007 anställde fler arbetstagare än de företag som endast fick en liten 
sänkning. Ökningen skedde framförallt bland de anställda som har en lön i närheten 
av en förhandlad lägstalön.  Detta indikerar att sänkta arbetskraftskostnader för 
företag inom detaljhandeln leder till fler ingångsjobb. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att resultaten i studien tyder på att 
ingångslönerna i detaljhandeln är högre än jämviktslönen, vilket leder till ofrivillig 
arbetslöshet och till att grupper av arbetstagare med låg upplevd produktivitet (till 
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exempel utrikes födda och personer med låg formell utbildning) inte erbjuds arbeten 
inom detaljhandeln. Denna analys stöds också av pågående forskning som visar att 
detaljhandlare generellt sett inte verkar erbjuda arbeten till utrikes födda i någon större 
utsträckning (Daunfeldt m fl., 2017). 

Utbildningssatsningar för att öka produktiviteten bland de grupper av arbetstagare som 
har problem med att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden kommer med all 
sannolikhet inte att vara tillräckliga. Det är osäkert om den typen av satsningar är 
effektiva (Crépon och van den Berg, 2016) och de tenderar dessutom att försena 
introduktionen till arbetsmarknaden. I ett läge där stora grupper av utrikes födda kommer 
in på arbetsmarknaden kan detta föra med sig stora samhällsekonomiska kostnader. 
Enligt Ekberg (2009) behöver exempelvis sysselsättningsgraden bland utrikes födda 
vara 72 procent eller högre om de ska utgöra en nettovinst för statens finanser.    

Slutsatsen av vår analys är att det behövs sänkta ingångslöner för att få fler utrikes födda 
i sysselsättning. Det finns idag ett antal olika förslag från de politiska partierna i Sverige 
som syftar till att sänka ingångslönerna eller arbetskraftskostnaderna. Regeringens linje 
är att ingen lagstiftad sänkning ska ske eftersom detta är en fråga för arbetsmarknadens 
parter. Tidigare har arbetsmarknadens parter dock haft svårt att komma överens om 
sänkta ingångslöner och lönerna på den svenska arbetsmarknaden är som en 
konsekvens relativt flexibla uppåt, men mycket stela nedåt. I en representativ utfrågning 
av personaldirektörer i 885 svenska företag fann exempelvis Agell och Bennmarker 
(2002) att endast 1,1 procent av arbetstagarna accepterade lönesänkningar under den 
mycket allvarliga 1990-talskrisen. Principöverenskommelsen om etableringsjobb mellan 
Svenskt Näringsliv och LO är i detta sammanhang unik och ett steg i rätt riktning. 
Förslaget har fördelen att vara enkel för företagarna, vilket innebär att det är mer 
sannolikt att de kommer att använda sig av etableringsjobben för att anställa exempelvis 
nyanlända. 

En intressant reflektion i detta sammanhang är att våra resultat visar att 
arbetsgivaravgiftssänkningen för unga år 2007 ledde till att detaljhandelsföretagen 
anställde både unga och äldre arbetstagare. Tidigare utvärderingar av reformen har 
jämfört utvecklingen för de unga som omfattades av reformen med utvecklingen för de 
arbetstagare som var marginellt äldre (Egebark och Kaunitz, 2013). Generellt sett har 
dessa studier indikerat att sysselsättningseffekterna av reformen var begränsade och 
kostsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Våra resultat indikerar dock att dessa 
studier kan ha underskattat sysselsättningseffekten av sänkningen av 
arbetsgivaravgifterna för unga eftersom företagen använt sig av sänkningen även för att 
anställa äldre arbetstagare. De företag som framförallt ökade sina anställde till följd av 
reformen var de som hade många unga anställda och därmed sänkte sina 
arbetskraftskostnader relativt mycket. I jämförelse med förslaget om etableringsjobb var 
dock sänkningen av arbetskraftskostnaderna betydligt mer marginell för de flesta 
detaljhandelsföretagen, vilket innebär att förslaget om etableringsjobb troligen kommer 
att ha en större effekt på sysselsättningen för marginaliserade grupper på 
arbetsmarknaden.  

Vår studie har varit fokuserad mot en analys av hur sänkta ingångslöner påverkar 
sysselsättningen. Reformer som påverkar de utbetalda ingångslönerna för företagen 
kan också påverka andra faktorer, såsom löner, arbetade timmar och vinster. Framtida 
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studier bör därför även undersöka detta för att få en helhetsbild av företagens 
beslutsprocess när arbetskraftskostnaderna minskar. 

Slutligen vill vi påpeka att även denna undersökning har sina begränsningar. Framförallt 
bör våra resultat avseende effekten av de sänkta arbetsgivaravgifterna tolkas med viss 
försiktighet. För att våra resultat ska tolkas som utfallet av ett naturligt experiment hade 
behandlingen (dosens storlek) behövt vara slumpmässigt fördelad bland företagen, 
vilket den inte är. Framtida studier bör arbeta vidare med identifikationsantagandet och 
använda matchningstekniker för att säkerställa att de företag som jämförs är så lika som 
möjligt.  
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