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Sammanfattning
Denna studie utgör ett första steg i att samla bred men samtidigt detaljerad kunskap om
nordisk detaljhandel som arbetsmarknad, och studera denna kunskap utifrån nordiska
modellens perspektiv. Bland annat kartläggs de nordiska ländernas lönesystem, en första del
av en samlad lönedatabas för nordisk detaljhandel byggs och grunden läggs för fortsatt
insamling av nordisk lönestrukturstatistik.

Empiriskt granskar studien facklig organisationsgrad, fördelning av sysselsättning inom
privat och offentligt finansierade tjänster, genomsnittslöner och lägstalöner, delvis bredare
lönestrukturer i respektive land samt faktiska ersättningsnivåer och vissa grundläggande
principer för arbetslöshetsförsäkringen i de nordiska länderna. De nordiska länderna jämförs
sinsemellan och sätts även i relation till såväl förväntade observationer utifrån beskrivningen
av den nordiska modellen som till USA.

Genom studien blir det tydligt att arbetsmarknaderna inom respektive nordiskt lands
detaljhandel har många likheter, men också att de är långt ifrån homogena. Det senare gäller
både utfall, kring till exempel reallöneutveckling eller facklig organisering inom privat
sektor, och institutioner, som till exempel uppdelning av lönekomponenter inom
lönestrukturstatistiken eller anslutningsprinciper i arbetslöshetsförsäkringen. Men de största
skillnaderna återfinns ändå mellan USA å ena sidan och de nordiska länderna å den andra,
vilket talar för att det rimligt att placera USA i en annan samhällsmodell än de nordiska
länderna.

Ett par orosmoln framträder också genom studien, som ger ett antal följdfrågor som vore
intressanta att ta vidare i framtida studier.



Den fackliga organisationsgraden inom privat sektor är betydligt lägre i Norge
jämfört med i övriga nordiska länder, men jämnhög i offentlig sektor. Hur kommer
detta sig och vilka implikationer får det?



Islands löner är i nominell nivå med USA:s, till och med vad gäller lägstalönen. Vad
beror detta på? Och innebär det att arbetare på Island även har låga inkomster och
svårt att leva anständigt på sin lön?
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De danska lönerna har haft en mycket svag real utveckling, till skillnad från övriga
nordiska länder, som visar på tydligt positiva trender. Vad innebär detta för
arbetarna? Har de fått andra förmåner istället, eller är det något i lönebildningen i
Danmark som skiljer sig från övriga nordiska länder?



Och arbetslöshetsförsäkringen. Taket i den svenska arbetslöshetsförsäkringen har inte
höjts sedan 2002. På Island är bara tre månaders ersättning för arbetslösa
inkomstrelaterad, resten är enhetlig. En genomsnittlig försäljare inom detaljhandeln
får i den inkomstrelaterade delen av ersättningen inte ut mer än runt 60 procent av
sin tidigare inkomst när hen är arbetslös, i något nordiskt land. Många observationer
kokar ner i frågan kring huruvida den så viktiga inkomstbortfallsprincipen
fortfarande är verksam, eller om inte samtliga nordiska länder är på väg mot en
grundtrygghetsprincip och därmed ett systemskifte.
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1. Introduktion
Runt 80 procent av arbetskraften i de nordiska länderna är sysselsatt inom tjänstesektorn,
och inom tjänstesektorn hittar vi även några av arbetsmarknadens mest utsatta grupper av
arbetskraft. Bland de tjänster som är personliga och konsumtionsinriktade är produktionen
ofta arbetsintensiv, samtidigt som konkurrens främst sker genom att pressa kostnader. Detta
sätter ett tryck nedåt på arbetskraftsrelaterade kostnader. Samtidigt är arbetskraften ofta
relativt utbytbar och det är relativt hög omsättning på anställda. Sammantaget ger det en
arbetskraft med svag position gentemot arbetsgivare.

Detaljhandeln är ett exempel på en sådan bransch. Men en bred samlad kunskap kring
nordisk detaljhandel som arbetsmarknad saknas. Detta försvårar för en nordisk facklig
rörelse att lära av varandra och staka ut vägar till förbättringar. Det begränsar också
samtidigt den allmänna förståelsen för vilka arbetsmarknader som de nordiska samhällena
skapar.

Samhällssystem och utfall varierar mycket mellan olika länder i världen, men de nordiska
systemen med dess utfall liknar varandra relativt mycket. Därför brukar de gemensamt, och
något förenklat, kallas för den nordiska modellen. Den nordiska modellen beskrivs ofta för
sin förmåga att, till skillnad från övriga samhällsmodeller, forma samhällen som är både
jämlika och effektiva, med sådant som god ekonomisk tillväxt och hög sysselsättningsgrad,
och samtidigt begränsad fattigdom och ur ett internationellt perspektiv modesta
inkomstklyftor.

Men den nordiska modellen studeras oftast med utgångspunkt i industrin eller på landsnivå.
Stämmer bilden av den nordiska modellen även när vi studerar en relativt mer utsatt
arbetskraft så som den inom detaljhandeln i Norden? Och är arbetsmarknaden inom
respektive nordiskt lands detaljhandel den andra lik, eller finns det stora skillnader som en
samlad nordisk facklig rörelse skulle vara förtjänt av att känna till?

Det finns alltså anledning att samla bred och samtidigt djup kunskap kring nordisk
detaljhandel som arbetsmarknad, och att studera detta med utgångspunkt i den nordiska
modellen. Denna studie påbörjar detta omfattande arbete och skapar också förutsättningar
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för att fortsätta detta kunskapsbygge framöver samt pekar ut möjliga riktningar för framtida
studier.

I rapportens första del beskrivs tjänstesektorn och samhällsmodeller i allmänhet, och den
nordiska modellen i synnerhet, mer ingående. Varför är privat tjänstesektor som
arbetsmarknad relevant att studera? Vilka är karaktärsdragen för organiseringen av nordisk
arbetsmarknad? Vilka drag bör vi förvänta oss att se inom detaljhandeln som arbetsmarknad
givet beskrivningen av den nordiska modellen?

Rapportens andra del går igenom ett par perspektiv på organiseringen av tjänstesektorn i de
nordiska länderna och USA. Hur ser den fackliga organisationsgraden ut i allmänhet och i
detaljhandeln i synnerhet? Hur är fördelningen av sysselsättning mellan privat och offentligt
finansierade tjänster?

Rapportens tredje del beskriver systemen för lönestrukturstatistik i de nordiska länderna och
studerar både genomsnittslöner och lägstalöner för de nordiska länderna samt för USA. Hur
är nivåerna och utvecklingen av lönerna? Får vi de förväntade observationerna i samtliga
nordiska länder, eller finns det viktiga intranordiska skillnader?

De nordiska länderna är kända för sina internationellt sett relativt höga lägstalöner. Men
många påstår att höga lägstalöner är ett problem för arbetsmarknaden, och att sänkta
lägstalönerna är en väg till högre sysselsättningsgrad och lägre arbetslöshet. Rapportens
fjärde del söker stöd för detta påstående i internationell forskning och i statistik. Borde
nordiska lägstalöner sänkas?

Rapportens femte tar ytterligare ett grepp om lönefrågan och studerar huruvida lönerna
inom detaljhandeln är jämställda samt hur de förhåller sig till andra löner i ekonomin.

Men såklart har mycket annat än lönerna betydelse för vår förståelse av detaljhandeln som
arbetsmarknad. Ett sådant exempel är arbetslöshetsförsäkringen. I rapportens sjätte del
studerar vi därför principer och ersättningsnivåer i de nordiska arbetslöshetsförsäkringarna.
Hur stor andel av en genomsnittlig detaljhandelsförsäljares lön är försäkrad vid arbetslöshet?
Organiseras arbetslöshetsförsäkringarna på liknande sätt i de nordiska länderna?
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2. Tjänstesektorn
Traditionellt sett har industrin haft en dominerande roll i total samhällsproduktion i de
nordiska länderna, men med den postindustriella samhällsutvecklingen blir tjänstesektorns
betydelse allt större, och idag sysselsätts runt 80 procent av den nordiska arbetskraften inom
tjänstesektorn.

Figur 1. Andel av de sysselsatta som är sysselsatta inom tjänstesektorn i respektive nordiskt land, år
2012
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Island

Finland

Sverige

Danmark

Norge

Källa: SCB, SSB, Danmarks Statistik, Hagstofa, Tilastokeskus, egna beräkningar.

Tjänstesektorn kan delas in i å ena sidan de konsumtionsinriktade tjänsterna, som riktas mot
slutkonsument, eller individer, och å andra sidan de produktionsinriktade tjänsterna, som
går in i en produktion och alltså riktas mot olika organisationer. Tjänstesektorn kan också
delas in i å ena sidan de personliga tjänsterna, som måste utföras direkt av en person, och å
andra sidan de opersonliga tjänsterna, som istället kan utföras i stor utsträckning av ett
tekniskt system.
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Figur 2. En uppdelning av tjänstesektorn
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Inom personliga tjänster i allmänhet, och personliga konsumtionsinriktade tjänster i
synnerhet, finner vi grupper av arbetskraft som är relativt mer utsatt och svag gentemot
arbetsgivaren, jämfört med många andra grupper av arbetskraft. Däribland vård, omsorg,
restaurangnäringen, städtjänster i hem och detaljhandeln.

Utsattheten beror på att produktionen är relativt arbetsintensiv, vilket betyder att
arbetskraftsrelaterade kostnader, istället för till exempel mjukvaruprogram eller maskiner,
står för en relativt stor andel av produktionskostnaderna. Samtidigt konkurrerar flera av
dessa branscher i hög grad genom att hålla nere kostnaderna. Kombinationen av detta
innebär att det finns ett tryck nedåt på arbetskraftsrelaterade kostnader. Samtidigt är det i
flera av dessa branscher en relativt utbytbar arbetskraft, relativt standardiserade
arbetsuppgifter samt hög personalomsättning. Sammantaget gör dessa förutsättningar att
arbetskraften inte har särskilt stark position gentemot arbetsgivaren. I synnerhet i tider av
hög arbetslöshet är detta en potentiell grogrund för underbudskonkurrens och utvecklingen
av extrema låglönemarknader, med dåliga jobb och dåliga arbetsvillkor. Risken för att
utveckla en stor grupp arbetande fattiga är relativt hög inom dessa sektorer.

Även om det finns behov av genomlysning av stora delar av den personliga
konsumtionsinriktade tjänstesektorn, så avgränsas denna studie till att endast omfatta
detaljhandeln.

Sammanfattning
80 procent av nordisk arbetskraft sysselsätts inom tjänstesektorn och bland de personliga
konsumtionsinriktade tjänsterna återfinns grupper av arbetskraft som har relativt svag
position gentemot arbetsgivare. Denna studie behandlar en sådan grupps förhållanden på
arbetsmarknaden inom Norden, nämligen detaljhandeln.
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3. Tre samhällsmodeller
Alla länder har sin speciella uppsättning av institutioner1 och sin speciella kombination av
mätbara utfall, och bland dessa kombinationer av institutioner och utfall finns det vissa
mönster; vissa länder liknar varandra mer än andra. Utefter dessa mönster grupperas ibland
länder inom olika samhällsmodeller, i syfte att fånga mönstret och minimera skillnaderna
inom modellen, men maximera skillnaderna mellan samhällsmodellerna.

Det saknas dock en etablerad teori kring samhällsmodeller, vilket försvårar analys av empiri
ur ett samhällsmodellsperspektiv. Däremot beskrivs samhällsmodellerna på liknande sätt
inom den mesta av litteraturen, med många särskilda genomgående drag.
Beskrivningen av en samhällsmodell är emellertid alltid en förenkling, och har lika många
undantag som den har länder.

En ofta förekommande beskrivning av detta mönster bland västliga demokratier, som härrör
från Gösta Esping-Andersen (1990), är att tala om den liberala modellen (som brukar
innefatta anglosaxiska länder), den konservativa modellen (som brukar innefatta
kontinentala och Medelhavsländer) eller den socialdemokratiska modellen (som brukar
innefatta de nordiska länderna). Denna beskrivning återfinns exempelvis i Christer Persson,
Stefan Carlén och Daniel Suhonen (2010) och i Espen Löken (2009), med de skillnaderna att
den konservativa modellen kallas för den korporativa modellen, och den socialdemokratiska
kallas för den generella eller nordiska modellen.

Den liberala modellen återfinns i exempelvis Storbritannien och USA. En grundläggande
princip för denna välfärdsmodell är att offentliga välfärdsprogram är behovsprövade och
riktade till dem med lägst inkomster. Övriga ekonomiska grupper är hänvisade till familjen
eller marknaden för att täcka sina välfärdsbehov. Det innebär att det inte förekommer ett
stort skatteuttag för att finansiera socialförsäkringar och välfärdstjänster, och att de som
finansieras begränsas till att endast täcka en mycket låg nivå av behov, en så kallad
grundtrygghet. Täckning av behov utöver denna grundnivå finansieras privat. Denna typ av

1

I enlighet med Douglass Norths (1991) definition avses med institutioner formella eller informella

regler eller uppsättningar av regler.

11

arrangemang och finansiering av välfärden medför att det inte sker någon större
omfördelning av resurser eller utjämning av risker i samhället.

Tyskland brukar användas som representativt land för den korporativa modellen, men även
andra länder i Mellaneuropa ingår här. I den korporativa modellen är individens position på
arbetsmarknaden starkt knuten till dennas tillgång till social trygghet och välfärd, genom att
olika löntagargrupper (eller korporationer) har sina egna sociala program. Det är dock i
ganska stor utsträckning familjer och inte individer som tilldelas sociala nyttigheter i den
korporativa modellen. Finansieringen av programmen sker både privat och offentligt, och
riskutjämning sker enbart inom de olika grupperna. De som står utanför dessa korporationer
får vända sig till familj och marknad för att täcka sina välfärdsbehov.

Slutligen har vi den generella modellen, som antagligen är mer känd som den nordiska, eller
den svenska, modellen, till vilken samtliga fem nordiska länder, dock inte alltid och inte
alltid enbart, brukar höra. Då denna studie fokuserar på den nordiska modellen görs en mer
ingående beskrivning av den, jämfört med vad som görs av den liberala modellen och den
korporativa modellen.

3.1 Den nordiska modellens tre hörnpelare
Den nordiska modellen kan beskrivas utifrån tre hörnpelare, som gör att denna modell
skiljer sig från de andra modellerna. Dessa tre hörnpelare är dels en unik partsrelation på
arbetsmarknaden, dels obligatoriska och generella socialförsäkringssystem som bygger på
inkomstbortfallsprincipen och dels grundläggande välfärdstjänster som finansieras via
skatter och som utförs av offentliga huvudmän.

Den första hörnpelaren handlar alltså om arbetsmarknaden. Det partssystem som reglerar
förhållandena på arbetsmarknaderna i Norden bygger på att centrala parter för arbetstagare
respektive arbetsgivare sluter kollektivavtal och sedan själva tolkar och tillämpar dessa på
arbetsmarknaden. Kollektivavtal reglerar ofta exempelvis sådant som löner, arbetstider och
andra arbetsvillkor. En hög täckningsgrad bland kollektivavtalen ger på så sätt en
förutsägbarhet och stadga på arbetsmarknaden, och förutsättningar för stabila och reala
löneökningar. Det är även vanligt inom kollektivavtal att reglera om det lägsta priset
arbetskraften ska sälja sitt arbete för, även kallat lägstalöner. Homogeniteten för
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lönebildningen och detta kollektiva lönegolv bidrar till en mer sammanpressad lönestruktur
och till att sätta ett tryck uppåt på de lägsta kostnaderna för företag. Detta senare ger
företagen incitament att bli av med de minst effektiva arbetsuppgifterna och utveckla nya
tekniker och nya sätt att organisera produktionen på. En välfungerande partsmodell kan på
så sätt bidra till ett omvandlingstryck inom produktionen, och till att produktionsfaktorerna
(arbete, kapital med mera) överförs från mindre lönsamma uppgifter till mer lönsamma
uppgifter.

Kollektivavtalssystemet inom partsmodellen säkerställer också att båda parters intressen får
inflytande på arbetsmarknaden, samtidigt som kollektivavtal och lagar lämnar utrymme för
till exempel fackligt förtroendevalda att hitta flexibla lösningar givet lokala förhållanden. En
förutsättning för att detta ska fungera är att båda parterna är relativt jämbördiga, vilket för
arbetstagarsidan ställer krav på hög facklig organisationsgrad. Den fackliga
organisationsgraden har också varit jämförelsevis hög i de nordiska länderna över tid. Det är
dock också viktigt att den fackliga organiseringen inte bara är stark på central nivå, utan
även på lokal nivå, så att arbetsgivare har en långsiktig samtals- och förhandlingspart på det
enskilda företagets nivå, där de bästa lokala lösningarna kan hittas. På så sätt skapas en
stabil och förutsägbar men samtidigt dynamisk arbetsmarknad med förmåga till anpassning.

Den andra hörnpelaren rör alltså socialförsäkringssystemet. En bärande princip är att
socialförsäkringar ska omfatta alla och inte vara behovsprövade. Alltså ska hela
befolkningen inkluderas i socialförsäkringssystemet, oavsett ekonomisk eller social
bakgrund. En annan grundläggande princip är att ersättningarna betalas ut i proportion till
mottagarens inkomst, även kallad inkomstbortfallsprincipen. Det är i detta som legitimiteten
i systemet ligger; att även hög- och medelinkomsttagare har en trygghet och får ett fullgott
inkomstskydd. Socialförsäkringssystemen i de nordiska länderna finansieras generellt via
arbetsgivaravgifter. På detta sätt fördelas riskerna över bredare grupper jämfört med hur
privata försäkringar fungerar, samtidigt som denna typ av socialförsäkringar också ger
större omfördelningseffekter än privata lösningar.

Den tredje hörnpelaren utgörs av välfärdstjänster som skola, vård och omsorg som i hög
grad finansieras via skatter och utförs av offentliga huvudmän som kommuner och
landsting. En grundläggande princip för detta system är, precis som för socialförsäkringar,
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att hela befolkningen ska omfattas av välfärdstjänsterna. Andra centrala principer är att
välfärdstjänsterna ska fördelas på lika villkor och efter behov, inte efter köpkraft.

Dessa tre hörnpelare samverkar givetvis på en mängd mer eller mindre komplicerade sätt.
Exempelvis såväl omfördelningen av resurser och spridningen av risker via välfärdstjänster
och socialförsäkringar är viktiga för ett högt arbetskraftsdeltagande och för en arbetskraft
som är villig och kapabel att göra nödvändiga omställningar på arbetsmarknaden. Och vad
som kanske är det mest intressanta med den nordiska modellen och dess tre hörnpelare är
helheten de skapar, med samhällen med relativt små inkomstklyftor och låg grad av
fattigdom, hög konkurrenskraft och god ekonomisk utveckling, hög social tillit och relativt
effektiva arbetsmarknader, med mera.

Sammanfattning
Den nordiska modellen skiljer sig från andra samhällsmodeller framförallt genom de breda
partsrelationerna på arbetsmarknaden, generella socialförsäkringar som bygger på
inkomstbortfallsprincipen och generella, offentligt utförda samt skattefinansierade
välfärdstjänster.
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4. Metod och avgränsningar
Inledningsvis hade denna studie en mycket bred ansats och ambition att genomlysa samtliga
delar av den nordiska modellen ur ett detaljhandelsperspektiv. Men såväl den nordiska
modellen som detaljhandeln som arbetsmarknad är två mycket stora områden som kräver
sina avgränsningar. När dessa två områden möts överlappar de varandra mest explicit inom
det ben inom den nordiska modellen som rör organiseringen av arbetsmarknaden och
partsmodellen, med frågor som till exempel kollektivavtal, löner, arbetsvillkor och facklig
organisering. Studiens fokus ligger därför på den delen av den nordiska modellen, även om
andra aspekter berörs.

Vidare, för att kunna börja besvara frågor kring detaljhandeln i Norden behövs empiriskt
underlag som möjliggör jämförelser å ena sidan mellan nordiska länder, å andra sidan
mellan de nordiska länderna och ett land som kan agera en utomstående referenspunkt, så
att vi kan få en relation till variationerna som observeras inom Norden. Det land som valts
för denna studie är USA, som ofta är det land som får exemplifiera den anglosaxiska
modellen, vilket är en samhällsmodell som ofta beskrivs som den nordiska modellens
motsats. Valet av USA underlättas även av det faktum att tillgängligheten till relevant
lönestatistik är god via Bureau of Labor Statistics (BLS). USA är dock, till skillnad från de
nordiska länderna, ett mycket stort land. Detta begränsar jämförbarheten.

Dock är det så att det saknas tillfredsställande databaser över ett antal parametrar för
nordisk detaljhandel som arbetsmarknad. Inte minst gäller detta löner, där det idag inte är
möjligt att studera löner och löneutveckling för en särskild yrkeskategori inom detaljhandeln
i Norden. Men även sådant som detaljerade arbetskraftskostnader inom detaljhandeln,
disponibla inkomster, deltidsanställningar för specifika yrkesgrupper med mera saknas det
goda databaser för.

Vad som har krävts för att kunna påbörja kunskapsbyggandet kring nordisk detaljhandel
som arbetsmarknad har alltså varit att egenhändigt samla in statistik för att skapa relevanta
databaser. Eftersom lönerna är centrala för såväl arbetskraften som för fackförbundens
verksamhet, och eftersom lönerna ingår i studier av arbetskraftskostnader och disponibla
inkomster, har fokus legat på att samla in relevant lönestrukturstatistik från respektive
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nordiskt lands statistiska centralbyrå samt lägstalöner från respektive lands kollektivavtal2
för detaljhandeln.

För utredningens validitets skull är det angeläget att denna statistik är så jämförbar som
möjligt och häri ligger den stora utmaningen, då det enskilda nordiska landets system för
lönestrukturstatistik inte helt överensstämmer med övriga nordiska länders system. Av
praktiska skäl togs lönestrukturstatistik för Sverige fram först. Detta utgjorde sedan ramen
för utformningen av lönestatistiken som hämtades från övriga nordiska länder.
Beställningen av lönestrukturstatistiken har skett från och i samråd med respektive lands
statistiska centralbyrå, för att åstadkomma bästa möjliga jämförbarhet. För USA:s del så finns
den lönestrukturstatistik som krävs3 tillgänglig på BLS varför ingen enskild beställning har
behövts göras.

Det är dock relevant att inte enbart studera lönestrukturstatistik, utan exempelvis också
totala arbetskraftskostnader och disponibla inkomster. Detta har tyvärr inte varit möjligt att
göra inom ramen för denna studie, men vore intressant att göra i framtida studier. Studien
tittar dock på facklig organisationsgrad, fördelning av sysselsättningen i offentligt respektive
privat finansierade tjänster (vilket faller inom ramen för det ben av den nordiska modellen
som rör välfärdstjänster) samt ett par aspekter av arbetslöshetsförsäkringen i Norden, så som
ersättningsgrad för försäljare i detaljhandeln och vissa övergripande principer (vilket faller
inom ramen för det ben av den nordiska modellen som rör socialförsäkringssystemet).

4.1 Förväntade observationer
Givet de parametrar som studeras inom ramen för denna studie så går det med
utgångspunkt i beskrivningar av den nordiska modellen att extrahera ett antal förväntade
observationer i detaljhandeln som arbetsmarknad, som bör synas i synnerhet i jämförelse
med USA. Det bör dock understrykas att dessa parametrar bygger på tolkningar av
beskrivningar av den nordiska modellen. Ansatsen är alltså i den meningen deduktiv. Men

2

I USA regleras lägstalöner i lag istället för i kollektivavtal. Lägstalönen för USA har därför inte

hämtats från ett kollektivavtal utan från Bureau of Labor Statistics databas.
3

Dock utan uppdelning på kön, varför USA inte ingår i den del av studien som studerar

könsskillnader inom detaljhandelslönerna.

16

samtidigt har studien också en induktiv ansats och är öppen för att empirin genererar helt
andra mönster än de förväntade, och att dessa, oavsett vilka de är, är relevanta att lyfta fram.

Det är framförallt parametrar inom det ben av den nordiska modellen som berör
arbetsmarknaden som studeras i denna studie, men också arbetslöshetsförsäkringen
studeras, vilket faller inom socialförsäkringsbenet, och även välfärdstjänstbenet berörs, om
än mycket ytligt.

Tabell 1. Förväntade observationer i studien
Ben i den nordiska
modellen

Studerad parameter

Förväntad observation
(särskilt i relation till USA)

Arbetsmarknad

Reallöner

God och stabil utveckling

Lägstalöner

Höga

Lönestruktur

Sammanpressad

Facklig organisationsgrad

Hög

Ersättning inom
arbetslöshetsförsäkringen

Fungerande inkomstbortfallsprincip

Real utveckling av
ersättning inom
arbetslöshetsförsäkringen

God

Andel sysselsatta inom
offentligt finansierade
tjänster

Relativt hög (pga att välfärdstjänster är
offentligt och inte privat finansierade)

Socialförsäkringar

Välfärdstjänster
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5. Organiseringen av tjänstesektorn
Till att börja med skapar vi oss en bild av hur tjänstesektorn som arbetsmarknad organiseras
i de nordiska länderna samt i USA, genom att studera den fackliga organisationsgraden. Vi
skapar oss också en bild av tjänstemarknaden genom att titta på hur fördelningen av
sysselsatta är mellan privat respektive offentligt finansierade tjänster samt hur stor del av
sysselsättningen inom tjänstesektorn som handeln står för.

5.1 Facklig organisationsgrad i de nordiska länderna och i USA
De nordiska länderna har över tid haft en betydligt högre organisationsgrad än USA och har
det fortsatt. Dock har den fackliga organisationsgraden sjunkit de senaste åren, i såväl
Norden som USA. I Norge och USA har den fackliga organisationsgraden sjunkit sedan
1980, i Sverige och Danmark och sedan 1995 och i Finland och på Island sedan 1995
alternativt sedan ännu längre tid.

I USA har organisationsgraden närmast halverats på 30 år, när den gått från 23 procent år
1980 till 12 procent 2010. USA:s organisationsgrad skiljer sig tydligt från de nordiska och är
knappt en fjärdedel av den lägsta organisationsgraden i Norden, som är Norges. För bland
de nordiska länderna så skiljer Norge ut sig med en markant lägre organisationsgrad än
övriga länder. Medan ungefär varannan anställd var fackligt ansluten i genomsnitt i Norge
år 2010, så var i genomsnitt runt 70 procent av de anställda anslutna i Danmark, Finland och
Sverige, och 80 procent på Island.
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Figur 3. Facklig organisationsgrad i de nordiska länderna respektive USA, år 1980, 1995 respektive
2010*
100%
90%
80%
70%
60%

1980

50%

1995

40%

2010

30%
20%
10%
0%
Island

Sverige

Finland

Danmark

Norge

USA

* Island: 1999 och 2008.
Källa: OECD, Kjellberg (2013).

Den fackliga organisationsgraden är dock inte jämnt fördelad mellan sektorer, utan vissa
sektorer har högre organisationsgrad än andra. Siffrorna i figur 4 nedan är inte helt
jämförbara eftersom samtliga siffror inte är från samma år samtidigt som vi har en
nedåtgående trend i facklig organisationsgrad. Men siffrorna ger ändå en god bild av hur väl
man har lyckats med den fackliga organiseringen i olika sektorer, vilket ger en indikation om
att det råder olika förutsättningar för olika delar av arbetsmarknaden.

I samtliga nordiska länder och i USA är den fackliga organisationsgraden betydligt högre i
offentlig sektor än i privat sektor. För Danmark, Finland och Sverige så är
organisationsgraden ungefär 20 procentenheter större i offentlig sektor än i privat sektor, på
runt 80 procent i offentlig sektor mot runt 60 procent i privat sektor. I Norge är skillnaden
ännu större, med en dubbelt så hög organisationsgrad i offentlig sektor jämfört med i privat
sektor: 81 procent jämfört med 40 procent. Organisationsgraden inom offentlig sektor är
alltså jämnhög inom Norden, och inte lägre i Norge än i övriga nordiska länder, som den,
som vi såg i figur 3 ovan, är i snitt. Istället verkar det vara den betydligt lägre organisationsgraden inom privat sektor som drar ner Norges genomsnittliga organisationsgrad. Att
organisationsgraden inom norsk privat sektor är så mycket lägre än i övriga nordiska länder
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är en viktig observation vars implikationer för arbetsmarknaden med mera och vars orsaker
är relevanta att studera, men det faller tyvärr inte inom ramen för denna studie.

I USA är skillnaden mellan organisationsgraden i privat och offentlig sektor dramatisk, där
offentlig sektor med 37 procents organisationsgard har drygt fem gånger så hög organisationsgrad som privat sektor, där den är 7 procent.

Utifrån dessa siffror blir det också tydligt att strategierna för hur arbetsmarknaden bör
regleras och organiseras skiljer sig åt radikalt mellan de nordiska länderna och USA, i linje
med vad som förväntas utifrån beskrivningarna av de olika samhällsmodellerna, där
partsmodellen har en mycket starkare ställning i de nordiska länderna än i USA.

Organisationsgraden inom privat tjänstesektor respektive detaljhandeln verkar vara något
lägre än den i privat sektor i allmänhet, men i princip jämnhög. Det innebär alltså att ungefär
6 av 10 inom detaljhandeln skulle vara fackligt organiserade. Men denna siffra sjunker
antagligen något om vi skulle ha möjlighet att studera enbart arbetare. Det vore dessutom
intressant att studera dessa siffror uppdelade på olika åldersgrupper, där unga tenderar att
ha betydligt lägre organisationsgrad än äldre, samtidigt som de är en stor grupp inom
detaljhandeln.
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Figur 4. Facklig organisationsgrad inom olika sektorer i de nordiska länderna och USA
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Not: Tyvärr har inte statistik för Island hittats. Danmark och Finland: hela handeln. Sverige
och USA: 2011; Danmark och Finland: 2008; Norge: 2004.
Källa: BLS, Tilastokeskus, Medlingsinstitutet (2012), Nergaard & Stokke (2006), Ibsen et al
(2011).
Sammanfattning
Den enorma skillnaden i facklig organisationsgrad mellan Norden och USA indikerar vitt
skilda strategier för organiseringen av arbetsmarknaden, där partsmodellen har en stark
ställning i de nordiska länderna. Två utmaningar som framstår som centrala är dock dels att
vända trenden med en sjunkande organisationsgrad, dels att lyfta den fackliga
organisationsgraden inom privat sektor, som är genomgående lägre än i offentlig sektor.
Detta gäller i synnerhet för Norge.

5.2 Sysselsättning inom privat respektive offentligt finansierade tjänster
Inom såväl de nordiska länderna som i USA sysselsätter tjänstesektorn inklusive
byggsektorn runt 80 procent av arbetskraften. Men fördelningen av sysselsättning inom
tjänstesektorn ser olika ut i de nordiska länderna jämfört med i USA.

Som figur 5 nedan visar finns runt 80 procent av de sysselsatta i USA:s tjänstesektor inom
privat finansierade tjänster, och således 20 procent inom offentligt finansierade tjänster. I de
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nordiska länderna är motsvarande förhållande från 65 procent i privat finansierade tjänster
och 35 procent i offentligt finansierade tjänster (på Island) till 58 procent i privat finansierade
tjänster och 42 procent i offentligt finansierade tjänster (i Norge). De offentligt finansierade
tjänsterna sysselsätter alltså ungefär en dubbelt så stor andel av tjänstesektorns arbetskraft i
de nordiska länderna jämfört med i USA.

Detta visar på två skilda strategier i hur tjänster finansieras och hur sysselsättning inom
tjänstesektorn ska skapas. Observationen går i linje med det förväntade, där man inom den
nordiska modellen väljer att finansiera en större andel offentligt istället för privat, jämfört
med i den anglosaxiska modellen.

Lägg därtill att den fackliga organisationsgraden är genomgående högre i offentlig sektor än
i privat sektor i såväl de nordiska länderna och som i USA, som föregående avsnitt visar, och
att offentlig sektor ofta brukar ses som normsättande i form av goda villkor på
arbetsmarknaden, så framträder en bild av en arbetskraft som i högre utsträckning i USA än
i Norden har en svag position gentemot arbetsgivare.

Vad gäller sysselsättningen inom detaljhandeln som andel av tjänstesektorn så har siffror
endast hittats på hela handeln, som alltså också inkluderar partihandeln och handeln med
motorfordon. Handelns andel av tjänstesektorns totala sysselsättning är tveklöst störst i
Danmark, där hela 27 procent av tjänstesektorns arbetskraft finns, till skillnad från mellan 14
och 16 procent i övriga nordiska länder och 21 procent i USA. Vad som ligger till grund för
denna skillnad faller dock utanför ramen för denna studie att ta reda på, men vore intressant
att studera närmre.
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Figur 5. Andel av sysselsättningen inom tjänstesektorn som återfinns i privata respektive offentligt
finansierade tjänster, samt inom handeln
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Källa: BLS, SCB, SSB, Danmarks Statistik, Hagstofa, Tilastokeskus, egna beräkningar

Sammanfattning
Inom Norden finns en betydligt större andel av de sysselsatta inom tjänstesektorn inom
offentligt finansierade tjänster än i privat finansierade tjänster, jämfört med i USA.
Tillsammans med att facklig organisationsgrad är högre i offentlig sektor än i privat sektor i
både Norden och USA framträder en bild av att amerikansk arbetskraft i högre utsträckning
än nordisk har en svag position gentemot arbetsgivare.
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6. Om nordisk lönestrukturstatistik
För att inhämta lönestrukturstatistik från respektive nordiskt land som är användbar för
kunskapsproduktion så bör jämförbarhet åstadkommas längs ett antal dimensioner, så som
näringsgrenar, yrkesklassificeringar, lönekomponenter, tidsmått och valutor. Empirin som
presenteras nedan är inhämtad från diverse dokument, konversationer och mail från respektive lands statistiska centralbyrå. Se i referenser för komplett lista.

6.1 Näringsgrensindelningar
Lönestatistik klassificeras utifrån näringsgrenar. De nordiska ländernas respektive
näringsgrensindelning stämmer relativt bra överens med varandra, varför jämförbarheten i
den inhämtade statistiken är tämligen hög. Tabell 2 redovisar vilka standarder för
näringsgrensindelning som använts i studien för respektive nordiskt land samt vilka
näringsgrenar som används per standard för att enbart fånga detaljhandeln, för de år studien
avser. Se bilaga A för en översikt över näringsgrensindelningarna i Norden.
Tabell 2. Näringsgrensindelningar och inom parentes koder för detaljhandeln, för respektive nordiskt
land
Land

Nationell
näringsgrensindelningsstandard
detaljhandeln)

Danmark DB 1993 (G 52.1-52.6)

DB 2003 (G 52.1-52.6)

(kod

för

DB 2007 (G47)

Finland

TOL 2002* (G 52.152.6)

Island

ÍSAT 1995 (G 52.1- ÍSAT 2008 (G 47)
52.6)

Norge

SN 1994 (G 52.1-52.6)

SN 2002 (G 52.1-52.6)

Sverige

SNI 1992 (G 52.1-52.6)

SNI 2002 (G 52.1- SNI 2007 (G 47**)
52.6)

SN 2007 (G 47)

* Det räckte att beställa lönestrukturstatistik på TOL 2002 för att få motsvarande
näringsgrenar för övriga år som studien avser.
** I SNI 2007 G47 ingår detaljhandel med drivmedel, vilket inte ingår i G 52.1-52.6 i SNI 1992
och SNI 2002 (där det istället ingår i G50). Det är alltså inte fullt jämförbart.

6.2 Yrkesklassificeringar
Lönestatistik klassificeras även utifrån yrken och yrkesgrupper. Yrkesklassificeringen i
respektive nordiskt land bygger på ISCO-klassificeringen, som är en internationell standard
för yrkesklassificering framtagen av OECD. Tack vare detta är det möjligt att ta fram
yrkeskoder för varje nordiskt land som borgar för att lönestrukturstatistiken är relativt
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jämförbar. I ett optimalt scenario skulle statistik för såväl försäljare och kassapersonal som
butikschefer inom detaljhandeln tas fram. För dessa yrkesgrupper skiljer sig de exakta
koderna åt något mellan länderna. En sammanställning återfinns i bilaga B.

Det var enbart ett yrke som var möjligt att få lönestrukturstatistik på från samtliga nordiska
länder, nämligen försäljare inom detaljhandeln. Detta beror antagligen på att försäljare är
den enskilt största yrkesgruppen inom detaljhandeln i Norden. Tabell 3 redovisar vad
respektive nordiskt lands standard för yrkesklassificering heter samt respektive standards
kod för yrkesgruppen försäljare.
Tabell 3. Yrkesklassificeringsstandard för respektive nordiskt land
Land

Nationell yrkesklassificeringsstandard (kod för försäljare inom
parentes)

Danmark

DISCO (522)

Finland

Ammattiluokitus (522)

Island

ÍSTARF (522)

Norge

STYRK (522)

Sverige

SSYK (522)

6.3 Lönekomponenter
Samtliga nordiska länder bryter ner sin lönestrukturstatistik i olika komponenter och inget
system är det andra helt likt. Det är också bland lönekomponenterna som studien har mött
de största utmaningarna vad gäller jämförbarhet. Både Danmark, Finland, Norge och Sverige
har ett antal enskilda lönekomponenter, som en själv kan pussla ihop till olika lönemått. Men
de lönekomponenterna för de fyra länderna är dessvärre inte överensstämmande, och antalet
lönekomponenter är därtill betydligt fler i Danmark och i Sverige än i Finland och Norge. På
Island redovisas inte lönen i enskilda lönekomponenter, utan i ett antal beräknade lönemått.

Det lönemått som används i denna studie för varje nordiskt land för att beräkna genomsnittlig månadslön är det som mest liknar en tid- och prestationslön inklusive helglön, och
som alltså inte inkluderar ob-ersättning, semesterersättningar, personalförmåner med mera.
I analysen kring ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen, senare i rapporten, används
dock totallön, eftersom det är på denna som ersättningsnivåerna beräknas i praktiken.
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I tabell 4 nedan redovisas vilken lönekomponent som har använts i studien för respektive
nordiskt land och i bilaga C återfinns beskrivning av lönekomponenterna för respektive
land. Det bör dock understrykas, igen, att jämförbarheten på denna punkt är begränsad,
vilket påverkar hur precist man bör tolka siffrorna när de används.

Tabell 4. Lönekomponent för respektive nordiskt land som används i studien
Land

Mått

Danmark ”Smalfortjeneste per prästeret time”
Finland

”Tidlön”: [Lön för arbetad tid] – [Ersättning för tilläggsarbete] –
[Naturaförmåner]

Norge

”Avtalt månedslön”

Island

”Regular salaries per month”

Sverige

”TAH”: [Tid- och prestationslön] + [Helglön]

Lönebegreppen kan, i sin tur, beräknas utifrån olika tidsbegrepp. Standard vid internationella jämförelser, och även i de flesta nationella offentliga statistikdatabaserna, är att
använda sig av lön per presterad timme. För Finland var det dock inte möjligt att få lön per
presterad timme. Där är istället tidsmåttet lön för avlönade timmar, vilket inkluderar betald
frånvaro och alltså timmar som den anställda inte faktiskt har arbetat. Även om den finska
lönekomponent som används i studien är lön för arbetad tid exklusive naturaförmåner och
ersättning för tilläggsarbete så begränsar detta jämförbarheten med de finska lönerna.
Vad gäller tidsperioden så inleddes inhämtningen av lönestrukturstatistik år 2012, varför
ambitionen var att inhämta lönestrukturstatistik för åren 2000-2011 för respektive nordiskt
land. Detta ger möjlighet att se löneutvecklingen över det nya millenniets första tolv år, som
karaktäriserats av såväl ökat globalt samspel och beroende som IT-bubblans krasch och den
senaste ekonomiska och finansiella krisen i Europa. Men på grund av de statistiska centralbyråernas begränsningar har data enbart för 2003-2011 kunnat inhämtas från Norge, och då
med uppdelning på kön enbart för åren 2008-2011, och från Island har data enbart för åren
2008-2011 inhämtats. För lägstalönen har värden kunnat inhämtas för åren 2000-2012 för
samtliga länder. Att värden för år 2012 kan inkluderas för lägstalönerna, trots att
inhämtningen började år 2012, beror på att de avtalas tidigare under året.

26

6.4 Köpkraftskorrigerad valuta
För att förenkla jämförelse och analys av löner redovisas samtliga belopp i samma valuta.
Denna valuta är även köpkraftskorrigerad, vilket innebär att valutaberäkningen korrigeras
för att det råder olika prisnivåer i olika länder. 4 Sådana köpkraftspariteter tas fram genom
att en ”varukorg” med ett genomsnittligt konsumtionsmönster sammanställs – samma
varukorg för alla länder. Sedan beräknas priset på denna varukorg för respektive land, och
relationen mellan länders totalpris för varukorgen blir köpkraftspariteten. Den främsta
svårigheten med köpkraftskorrigering ligger i att konsumtionsmönster kan skilja sig åt
mellan länder, varför det är en utmaning att ta fram en varukorg som speglar genomsnittligt
konsumtionsmönster i flera länder. Tabell 5 redovisar de köpkraftskorrigerade valutor som
har använts i denna studie.

Tabell 5. Använda köpkraftskorrigeringar, EU27=1
År

EU27 Danmark

Finland

Island

Norge

Sverige

USA

2000

1,00000

10

1,14452

96,9916

10,5015

10,5090

1,1504

2001

1,000000

10

1,17860

103,612

10,6950

10,8925

1,16508

2002

1,000000

10

1,17451

106,933

10,6664

10,9480

1,17071

2003

1,000000

10

1,19626

111,851

10,7869

11,0512

1,18382

2004

1,000000

10

1,15789

111,895

10,6708

10,8101

1,18725

2005

1,00000

10

1,16729

118,348

10,6267

11,2023

1,19448

2006

1,000000

10

1,16670

131,639

10,6737

11,1559

1,22675

2007

1,00000

10

1,15833

139,282

10,8072

10,9417

1,23141

2008

1,000000

10

1,17371

150,190

11,1945

11,2216

1,27907

2009

1,000000

10

1,19965

166,038

11,8966

11,8427

1,32099

2010

1,000000

10

1,20124

176,653

11,7595

11,7715

1,29828

2011

1,00000

10

1,22127

181,878

11,8375

11,6299

1,30158

Källa: Eurostat

4

Vid en jämförelse med omräkning via icke köpkraftskorrigerade valutor så ”tjänar”(i bemärkelsen att

lönen blir högre) Island, USA och i viss utsträckning även Finland på att vi korrigerar för köpkraft
medan Danmark och Norge ”förlorar” (i bemärkelsen att lönen blir lägre) när vi korrigerar för
köpkraft.
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Sammanfattning
Det ligger en stor utmaning i att skapa jämförbarhet i nordisk lönestrukturstatistik och däri
en avvägning mellan noggrannhet och tidsåtgång. Inom ramen för denna studie har det
endast varit möjligt att ta fram begränsat jämförbar lönestrukturstatistik – men detta är
kanske också det största värde som denna studie levererar, nämligen en första ansats till att
bygga en samlad lönedatabas för nordisk detaljhandel.
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7. Löner i nordisk och amerikansk detaljhandel
I detta avsnitt studeras den insamlade lönestatistiken för försäljare i detaljhandeln. Både
genomsnittslöner och lägstalöner studeras; deras nominella nivåer och reala utveckling.
Lägstalönen ställs även i relation till genomsnittslönen, vilket ger ett mått som kallas
minimilönebett och som illustrerar hur högt upp i lönefördelningen som lägstalönen ”biter”.

7.1 Genomsnittslön för försäljare i detaljhandeln
Figur 6 visar genomsnittlig månadslön för motsvarande en heltidsanställd försäljare inom
detaljhandeln från år 2000 till år 2011. För Norge börjar dock tidsserien år 2003 och för Island
år 2008, på grund av att detta är den enda statistik som har varit tillgänglig via ländernas
respektive statistiska centralbyrå.

Norge har, kanske inte helt oväntat, den högsta genomsnittslönen, på 25 361 SEK i månaden
år 2011. Men Danmarks genomsnittslön på 23 932 SEK i månaden är inte så mycket lägre är
Norges. Den lägsta genomsnittslönen observeras på Island, där den med sina 15 283 SEK i
månaden motsvarar endast cirka 60 procent av Norges genomsnittslön.

I slutet av tidsperioden är Sveriges genomsnittslön på 21 132 SEK i månaden tredje högst och
Finlands på 18 931 SEK i månaden är fjärde högst – men enbart marginellt. USA:s
genomsnittslön motsvarar nämligen 18 673 SEK i månaden år 2011, och är faktiskt högre än
både Sveriges och Finlands genomsnittslöner fram till år 2007 respektive år 2009, vilket inte
är en förväntad observation då USA knappast är känt för sina höga löner inom
detaljhandeln. Men medan USA:s genomsnittslön är ungefär 3000 SEK högre än
medianlönen år 2011, så är motsvarande skillnad i Sverige runt 700 SEK. USA har en
betydligt större lönespridning än övriga nordiska länder, och framförallt uppåt i
lönefördelningen, vilket genomsnittslönen tar höjd för. För att ge en mer rättvis uppfattning
av lönenivåerna redovisas därför även USA:s medianlön.

Men till och med USA:s medianlön är högre än Finlands genomsnittslön, om än enbart till år
2001. Den är också jämnhög med Islands genomsnittslön för samtliga år som Islands lön
redovisas, vilket indikerar att lönenivåerna på Island är relativt låga, framförallt jämfört med
övriga nordiska länder.
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Figur 6. Genomsnittlig månadslön för försäljare i detaljhandeln som jobbar heltid, båda könen
(köpkraftskorrigerad SEK)
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Källa: BLS, Eurostat, SCB, SSB, Danmarks Statistik, Hagstofa, Tilastokeskus, egna
beräkningar.

Medan nominella löner ger en bild av hur höga eller låga lönerna är, så ger de en sämre bild
av hur värdet av lönen har utvecklats över tid. Figur 7 nedan redovisar därför indexerad real
utveckling. Eftersom lönestatstiken för Island börjar år 2008 är detta indexåret. Det skapar
dock ett ganska svårtolkat diagram, eftersom övriga länders löneserier börjar flera år
tidigare.

Figur 7 visar att Sveriges, Finlands och Norges linjer har större lutning än Danmarks och
USA:s. Detta tyder på starkare reallöneökningar i de tre förstnämnda länderna, vilka dock
har upplevt en reallönesänkning mellan 2010 och 2011, medan värdet av övriga länders löner
ökade något realt.

Island upplevde en relativt kraftig reallönesänkning mellan 2008 och 2009, en sänkning som
reallöneökningen mellan 2009 och 2011 inte helt lyckades ta igen.
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Figur 7. Indexerad real utveckling av genomsnittslönen för försäljare i detaljhandeln, 2000-2011,
2008=100
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Källa: BLS, SCB, SSB, Danmarks Statistik, Hagstofa, Tilastokeskus, egna beräkningar.

För att få ett mer lättolkat diagram tar vi bort observationerna för Island, och sätter indexåret
till 2003, som är den tidigaste observationen för Norge.

Precis som i figur 7 ser vi i figur 8 nedan att Norge, Finland och Sverige har haft starkast
reallöneökningar av länderna i studien. Finlands och Sveriges mönster följer varandra
ganska väl, men Sveriges reallöneökning har varit något starkare än Finlands.
Danmark skiljer ut sig från övriga nordiska länder med en lön vars värde enbart marginellt
har ökat realt under den observerade perioden år 2000-2011. Den danska lönens reala värde
år 2011 ligger strax under värdet för 2003.

USA är det enda land i studien som har haft en mycket tydlig reallönesänkning under den
observerade perioden. Att de flesta nordiska länder på detta sätt har haft en stark
reallöneökning och att USA har haft en betydande reallönesänkning kan givetvis bero på
många saker, men är en observation som åtminstone ligger i linje med det förväntade, i och
med att man i de nordiska länderna har starka arbetsmarknadsparter som tar ansvar för
lönebildningen och sluter kollektivavtal som ger en garanterad ökning av lönen, medan man
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i USA inte har det. I ljuset av detta är det värt att understryka det faktum att Danmark har en
svag reallöneökning, något som vore intressant att titta närmre på i framtida studier.

Figur 8. Indexerad real utveckling av genomsnittslönen för försäljare i detaljhandeln, 2000-2011,
2003=100
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Källa: BLS, SCB, SSB, Danmarks Statistik, Hagstofa, Tilastokeskus, egna beräkningar
Sammanfattning
Samtliga nordiska länder utom Danmark uppvisar en god och relativt stabil real utveckling
av genomsnittslöner för försäljare inom detaljhandeln under åren 2000-2011. USA är det
enda land som visar på en reallönesänkning. Vad gäller den nominella nivån på
genomsnittslönerna ligger Islands mycket lågt, i nivå med USA:s medianlön, vilket är en
oväntad observation.

7.2 Lägstalöner för försäljare i detaljhandeln
Förutom genomsnittslönerna är det relevant att studera lägstalönerna. Särskilt i en bransch
som detaljhandeln som är arbetsintensiv och med starkt tryck nedåt på kostnader, så fyller
lägstalönerna en viktig funktion i att sätta det kollektiva lönegolvet.

Det är dock inte helt enkelt att studera lägstalöner i de nordiska länderna, eftersom man
inom ramen för kollektivavtal ofta differentierar lägstalöner på sådant som ålder och
branschvana. Den lägstalön för de nordiska länderna som används rakt igenom denna studie
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är den för personer över 18 alternativt 19 år utan erfarenhet eller särskild utbildning. Två
lägstalöner används för Norge, där den för unga täcker åldern 18-24 år. ”Norge (u)” är
lägstalönen för unga och ”Norge (v)” är lägstalönen för vuxna. I övriga nordiska länder kan
samma lägstalön användas för att fånga både majoriteten av de unga samt de vuxna.
Lägstalönen för USA är den lagstadgade lägstalönen som gäller för samtliga branscher,
åldrar och delstater (vissa delstater har lagstiftat om en något högre lägstalön).

Som figur 9 visar återfinns den högsta lägstalönen för försäljare inom detaljhandeln i Norge,
på 22 100 SEK i månaden för vuxna heltidsanställd år 2012, med 21 643 SEK som
motsvarande siffra för unga. I början av tidsperioden var Danmarks lägstalön i nivå med
Norges, men har sedan inte haft lika stark utveckling som den norska, och ligger år 2012 på
19 173 SEK i månaden, vilket är i nivå med Sveriges lägstalön. Sveriges lägstalön, i sin tur,
låg i början av perioden i nominell nivå med Finlands, men är i slutet av tidsperioden nästan
3 000 SEK högre än den finska, i synnerhet tack vare en stark ökning mellan 2011 och 2012,
från 17 727 SEK i månaden till 18 925 SEK i månaden.

Islands lägstalön är anmärkningsvärt mycket lägre än den i de övriga nordiska länderna. År
2012 var den 11 565 SEK i månaden – drygt hälften så hög som den norska och enbart
marginellt högre än USA:s lägstalön på 11 120 SEK i månaden. Att Islands lägstalön är i nivå
med USA:s i princip rakt igenom den observerade tidsperioden är oväntat och inte i linje
med förväntningarna utifrån beskrivningarna av den nordiska modellen.
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Figur 9. Lägstalön inom detaljhandeln i Norden och USA år 2000-2011 (köpkraftskorrigerad SEK)
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Källa: BLS, Eurostat, Handelsfacket (Da., Fi., Is., No., Sv.), egna beräkningar.

Vad gäller den reala utvecklingen av lägstalönen i de nordiska länderna respektive USA,
som redovisas i figur 10 nedan, blir det tydligt att USA har ett system för lägstalöner som
skiljer sig från det i Norden. Som figur L visar sjunker det reala värdet av USA:s lägstalön
nämligen stadigt från år 2000 till år 2006, för att sedan kraftigt öka i realt värde till år 2009,
och sedan återigen ha en ganska markant sänkning av det reala värdet till år 2011. Detta står
i kontrast till kurvorna för de nordiska ländernas lägstalöner, som, bortsett från Island, är
relativt stabila och som, bortsett från Danmark, har en tydlig positiv trend över tidsperioden.

Denna observation ligger i linje med det som förväntas med hänsyn till att de nordiska
länderna reglerar lägstalönerna i kollektivavtal, som innebär en bättre garanti för att nivån
på lägstalönerna ska höjas varje år och inte urholkas av inflationen. USA, å sin sida, reglerar
lägstalönen i lag, vilket gör att man blir beroende av politiska beslut för att nivån på
lägstalönen ska höjas. Vad som syns i den reala utvecklingen är alltså antagligen att nivån på
lägstalönen i USA ligger stilla nominellt under ett antal år, medan USA samtidigt har en
inflation, för att sedan höjas i ett eller två steg, och återigen ligga stilla några år och realt
urholkas. Om vi åter tittar på figur 9 ovan så kan detta förhållande skönjas även där.
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Vad gäller den reala utvecklingen av lägstalönen så klarar sig Island bättre än när vi studerar
de nominella nivåerna. Sveriges och Islands lägstalöner hade i snitt en ganska jämnstark real
värdeutveckling fram till 2008, och de starkaste av samtliga länder i studien, men medan
Sveriges lägstalön utvecklas ännu starkare realt från 2008 till 2010 så sjunker Islands
lägstalön i realt värde under samma period. Mellan 2010 och 2011 så stiger Islands lägstalön i
värde igen medan Sveriges sjunker något.

Det är intressant att studera den reala utvecklingen av Islands lägstalön i jämförelse med
motsvarande för deras genomsnittslön. Båda verkar minska i realt värde ett par år efter 2008,
och sedan vända uppåt igen. Med hänsyn till att Islands lägstalön innan år 2008 verkar ha en
i snitt god utveckling kan detta ge en indikation om att perioden 2008-2011 inte är
representativ för hela perioden 2000-2011 heller för genomsnittslönens reala utveckling.

Figur 10. Indexerad real utveckling av lägstalön inom detaljhandeln i Norden och USA år 2000-2011,
2000=100
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Källa: BLS, SCB, SSB, Danmarks Statistik, Hagstofa, Tilastokeskus, Handelsfacket (Da., Fi.,
Is., No., Sv.), egna beräkningar.

Förutom att studera nominella nivåer av lägstalöner och den reala utvecklingen av nivån
studeras ofta lägstalönens nivå relativt en genomsnittslön. Detta mått kalls minimilönebett,
och ju högre lägstalönen är i relation till genomsnittslönen, desto högre är minimilönebettet.
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Måttet används ofta i forskning och annan litteratur som ett relativt mått på hur hög
lägstalönen är. Minimilönebetten i figur 11 är konstruerade med de ovan redovisade
lägstalönerna respektive genomsnittslönerna för de nordiska länderna och USA.

Över hela den studerade perioden ligger minimilönebettet för Danmark, Finland, Norge och
Sverige på mellan 77 procent och 88 procent, vilket får anses vara ett relativt högt
minimilönebett. Island ligger något lägre för de år som redovisas, runt 73 procent, vilket
även det ändå är en relativt hög nivå på minimilönebettet. USA har igen de värden som
fluktuerar mest över tidsperioden, och minimilönebettet rör sig under åren 2000-2011 mellan
45 procent och 61 procent. USA:s minimilönebett är alltså också markant lägre än de
nordiska. Detta har vi kunnat se i tidigare diagram: USA har en genomsnittslön som är i nivå
med en del nordiska genomsnittslöner, men en lägstalön som är betydligt lägre än de allra
flesta lägstalöner i Norden, Island undantaget. Detta ger sammantaget ett lägre
minimilönebett.

Att minimilönebetten i Norden är högre än USA:s är förväntat utifrån att den nordiska
modellen beskrivs forma mer jämlika länder och ha en mer sammanpressad lönestruktur än
den anglosaxiska modellen. Det är därför också intressant att se att Islands rakt igenom
nominellt lägre löner sammantaget ändå ger ett minimilönebett som i princip är i nivå med
de andra minimilönebetten i Norden.
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Figur 11. Lägstalön relativt genomsnittslön för försäljare inom detaljhandeln i Norden och USA år
2000-2011 (köpkraftskorrigerad SEK)
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Källa: BLS, SCB, SSB, Danmarks Statistik, Hagstofa, Tilastokeskus, Handelsfacket (Da., Fi.,
Is., No., Sv.), egna beräkningar.

Sammanfattning
De nordiska länderna har relativt höga lägstalöner i detaljhandeln, såväl nominellt som i
relation till genomsnittslönen, eller det så kallade minimilönebettet. Detta är särskilt tydligt i
jämförelse med USA, vars lägstalön under perioder dessutom urholkas realt, vilket kan bero
på att den regleras i lag istället för i kollektivavtal. Island skiljer sig från de nordiska
länderna vad gäller den nominella nivån på lägstalönen, där den är i nivå med USA:s, vilket
är oväntat. Återigen har också Danmark en svag real utveckling av lönenivån.

Men höga lägstalöner beskrivs ofta vara negativt för arbetsmarknadens effektivitet. Det
argumenteras därför ofta för att en sänkning av lägstalöner skulle leda till lägre arbetslöshet
och högre sysselsättningsgrad. Borde lägstalönerna i Norden sänkas?
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8. Är sänkt lägstalön en väg till effektivare arbetsmarknad?
8.1 Vad säger forskningen?
Mängden internationell forskning kring lägstalönens påverkan på sysselsättningen är
omfattande Men trots detta är det svårt att dra någon slutsats i frågan om lägstalönen bör
sänkas eller inte. I praktiken har nämligen den mesta forskningen ägnats åt vilken effekt en
höjd lägstalön har på sysselsättningen. Anledningen är att lägstalöner höjs oftare än de sänks,
varför flest naturliga experiment möjliggör sådana studier. Forskningsläget ger alltså främst
underlag i frågan höja eller inte höja lägstalönen. Det är oklart om sysselsättningseffekten av
höjd lägstalön är spegelbilden till den av sänkt lägstalön, och det är möjligt att arbetsgivare
reagerar olika på ökade respektive minskade kostnader.

Inte heller utifrån forskningen på en höjd lägstalön går det dock att dra någon entydig
slutsats om effekten på sysselsättningen (se exempelvis Neumark & Wascher 2006 och
Schmitt 2013). En del internationell forskning tyder på att vissa anställda som är direkt
berörda av lägstalönen blir av med sin sysselsättning vid en höjning av lägstalönen. Detta är
exempelvis fallet i två tredjedelar av de 102 studier som David Neumark och William
Wascher (2006) går igenom. Men det framkommer inte i forskningen vad som sedan händer
med dessa individer. Får de ett nytt jobb eller blir de arbetslösa? Vad händer egentligen med
total arbetslöshet och sysselsättningsgrad? Dessa effekter är svårare att fånga i studier och
kunskapen om mer långsiktiga aggregerade effekter är tunn. En vanlig slutsats i dessa 102
studier är emellertid att lågproduktiv arbetskraft ersätts med mer högproduktiv sådan, när
lägstalönen höjs. Detta tyder på att de totala sysselsättningseffekterna inte behöver vara lika
stora som de som uppmäts i vissa studier.

Men samtidigt finns det alltså också internationell forskning som tyder på att det inte händer
så mycket alls med sysselsättningen när lägstalönen höjs. Närmare bestämt är detta vad en
tredjedel av de 102 studier som Neumark och Wascher (2006) redovisar menar, precis som
ett antal studier som John Schmitt (2013) refererar till.

Schmitt (2013) visar också att det finns anledning att tro att arbetsgivare anpassar sig till höjd
lägstalön på andra sätt än genom att minska efterfrågan på arbete, och att arbetstagare också
har vissa anpassningsstrategier. Exempelvis verkar sådana sätt att anpassa sig till höjd
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lägstalön på vara att höja effektiviteten i företaget, att personal stannar kvar längre på företaget, att pressa samman lönerna och att höja priser för kunderna.

Enligt Neumark och Wascher (2004) spelar det även roll hur arbetsmarknaden i övrigt är
organiserad. Höjd lägstalöns effekt på sysselsättningen i det ena landet kan skilja sig från
effekten i ett annat land, beroende på vilka system som är på plats. I ett samhälle med aktiv
arbetsmarknadspolitik, hög anställningstrygghet och hög arbetsstandard5 tycks en höjd lägstalöns negativa effekter på sysselsättningsgraden för unga (15–24 år) dämpas. Neumark och
Wascher (2004) placerar Sverige i denna kategori av länder. Och tvärtom, i ett samhälle med
passiv arbetsmarknadspolitik, låg anställningstrygghet och låg arbetsstandard ser negativa
effekter ut att kunna öka. Författarna placerar USA i denna kategori av länder. Det andra
nordiska landet förutom Sverige som ingår i studien är Danmark, som författarna placerar i
en kategori av länder med aktiv arbetsmarknadspolitik och hög anställningstrygghet, men
med låg arbetsstandard. För denna kategori av länder finner författarna inga signifikanta
samband mellan lägstalöner och sysselsättningsgrad för unga. Det verkar alltså också som
att slutsatser från studier i USA kring lägstalönens sysselsättningseffekter därför inte går att
direkt översätta till varken Danmark eller Sverige. Om man får tro att övriga nordiska länder
liknar Danmark och Sverige mer än de liknar USA, till arbetsmarknadsinstitutioner med
mera, så skulle samma slutsats kunna gälla även för dem.

I samma studie visar Neumark och Wascher att i ett samhälle där lägstalönen regleras i kollektivavtal istället för i lag och där ungdomar har särskilda lägstalöner så ser också en höjd
lägstalöns negativa effekt på sysselsättningsgraden för unga ut att dämpas. Detta är fallet i
samtliga nordiska länder.

Med hänsyn till att den institutionella kontexten verkar spela roll för lägstalönens relation till
sysselsättningen blir det särskilt relevant att söka kunskap i studier som är gjorda i Norden.
Det är dessutom antagligen lättare att generalisera resultat inom nordiska länder eftersom de

5

Baserat på ett OECD-index som väger samman hur rigid regleringen är kring arbetstider,

arbetsgivares möjlighet att använda flexibla anställningsformer, samt arbetstagares fackliga
rättigheter.
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liknar varandra relativt mycket, än vad det är med resultat från till exempel amerikansk
forskning. I linje med forskningsläget kring lägstalön och sysselsättning så är dock relativt få
studier på temat gjorda i Norden.

I Sverige har Per Skedinger studerat hur höjd lägstalön påverkar sysselsättningen för de som
direkt berörs av lägstalönen i hotell- och restaurangbranschen samt i detaljhandeln
(Skedinger 2002; Skedinger 2011). I båda studierna visar Skedinger att vissa individer som
direkt berörs av lägstalönen kan bli av med sin sysselsättning när lägstalönen höjs, men
Skedinger mäter inte effekterna för exempelvis alla unga på arbetsmarknaden eller för
arbetsmarknaden i sin helhet. Skedinger (2011) visar dessutom att sysselsättningen ökar i
den grupp i detaljhandeln som består av mer högproduktiva arbetare, när lägstalönen höjs.
Total sysselsättningseffekt är alltså nödvändigtvis inte så stor som den först kan verka vara
och produktiviteten i detaljhandeln verkar höjas när lägstalönen höjs.

I Danmark uppmättes negativa sysselsättningseffekter av höjd lägstalön under 1970-talet
(Albaek & Ströjer Madsen 1987, refererad i Skedinger 2008), medan man i Norge fann mycket
små sysselsättningseffekter av höjd lägstalön (Askildsen, Lommerud, Nilsen & Salvanes
2000, refererad i Skedinger 2008).

Även i Finland har en studie gjorts. Mellan 1993 och 1995 kunde företag betala mindre än
lägstalönen för unga arbetare i Finland, och Petri Böckerman och Roope Uusitalo (2007)
studerar vilken effekt detta fick på ungas sysselsättning och lön. Trots en mycket hög
ungdomsarbetslöshet så sjönk inte lönen så mycket som kunde ha förväntats. Böckerman och
Uusitalo menar att en anledning kan vara att arbetsgivare inte vill betala långt under
lägstalönen, rädda för att en orättvis lön kan ha negativ inverkan på arbetsinsatsen.
Böckerman och Uusitalo konstaterar även att inga positiva sysselsättningseffekter kunde
uppmätas.

Sammantaget, utifrån både internationell och nordisk forskning, verkar det inte vara så
enkelt som att påstå att sänkt lägstalön kommer att öka sysselsättningsgraden och minska
arbetslösheten. Det verkar inte ens vara så enkelt som att påstå att höjd lägstalön kommer att
få motsatt effekt, varken i sin helhet eller för gruppen ungdomar.
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8.2 Vad säger siffrorna?
I Berge (2013) genomförs fyra enkla ekonometriska analyser av sambandet mellan
minimilönebett för arbetare inom service- och försäljningsyrken och arbetslöshet respektive
sysselsättningsgrad, i 27 länder. Tesen som studien söker stöd för är att en hög lägstalön
påverkar arbetslöshet och sysselsättningsgrad negativt, och att en sänkt lägstalön därför vore
en god åtgärd.

De statistiska instrumenten som används i Berge (2013) möjliggör inte kausala slutsatser. De
fyra enkla ekonometriska analyserna visar alltså inte om eller hur lägstalönen verkligen
påverkar arbetslösheten alternativt sysselsättningsgraden. Däremot kan resultaten ligga i
linje eller inte med den tes som undersöks – och inget av de ekonometriska resultaten ligger i
linje med den undersökta tesen. Därmed inte sagt att den är motbevisad, utan istället menar
Berge (2013) att stöd för tesen att en hög lägstalön påverkar sysselsättningsgrad och
arbetslöshet negativt inte hittas inom ramen för den studien.
Sammanfattning
Flera menar att höjd lägstalön leder till ökad arbetslöshet och minskad sysselsättningsgrad.
Ytterligare några anser därför att det vore bra för Sverige att sänka lägstalönen. Men stöd för
detta hittas varken inom internationell statistik eller inom tidigare forskning.
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9. Ytterligare två perspektiv på lönestrukturer
Detta avsnitt tar ytterligare grepp på detaljhandelslönerna för att få en bättre bild av deras
strukturer, och studerar dem ur ett jämställdhetsperspektiv. Dessutom är det intressant att
sätta detaljhandelslönerna i relation till någon annan lön för att få en uppfattning om bredare
lönestrukturer i ekonomin, varför detta avsnitt även jämför detaljhandelslöner med
genomsnittliga industrilöner.

9.1 Ett jämställdhetsperspektiv på nordiska6 detaljhandelslöner
Som figur 12 visar är försäljaryrket inom detaljhandeln tydligt kvinnodominerat i samtliga
nordiska länder, framförallt i Finland och Sverige med över 70 procent kvinnor, men även i
Danmark, Norge och på Island cirka 60 procent kvinnor bland försäljare inom detaljhandeln.

Figur 12. Könsfördelning bland försäljare inom detaljhandeln i Norden, år 2011
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Källa: SCB, SSB, Danmarks Statistik, Hagstofa, Tilastokeskus, egna beräkningar.

6

Dessvärre finns som sagt inte lönestrukturstatistik för försäljare inom detaljhandeln uppdelad på kön

på Bureau of Labor Statistics hemsida, varför USA inte ingår i denna del av studien.
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Men som figur 13 visar är lönerna för försäljare inom detaljhandeln i Norden inte jämställda,
utan män har i genomsnitt högre löner än kvinnor. I Finland och Danmark är kvinnors lön
som andel av mäns för försäljare i detaljhandeln tydligt lägre än i de andra nordiska
länderna, i regel mellan 85 procent och 90 procent, jämfört med en andel på mellan 92
procent och 98 procent för Island, Norge och Sverige. Om vi tillåter oss att uttolka något
slags trend vad gäller kvinnors löner som andel av mäns utifrån detta diagram så kan det
vara en antydan till mer jämställda löner över tid vi ser.

Figur 13. Kvinnors lön som andel av mäns bland försäljare inom detaljhandeln i Norden, år 20002011
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Källa: SCB, SSB, Danmarks Statistik, Hagstofa, Tilastokeskus, egna beräkningar.

Sammanfattning
Betydligt fler kvinnor än män är försäljare inom detaljhandeln, framförallt i Finland och
Sverige. Men män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor, framförallt i Finland och Danmark.

9.2 Detaljhandelslöner i relation till en industrilön
Genomsnittslönerna och lägstalönerna för detaljhandeln i Norden och USA som redovisas
ovan sätts här i relation till en genomsnittlig industrilön i varje land, beräknad på totallön
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och samtliga yrken inom industrin. Eftersom vi tidigare har kunnat konstatera att
genomsnittslönen för USA dras upp av landets mer ojämna lönefördelning så redovisas även
USA:s medianlön i förhållande till en industrilön.

När de nordiska ländernas detaljhandelslöner ställs i relation till respektive lands
genomsnittliga industrilön så skiljer runt tio procentenheter mellan den högsta och den
lägsta andelen, som figur 14 nedan visar. Medan svensk detaljhandels genomsnittslön
motsvarar 69 procent av en industrilön, så är motsvarande siffra för Norge 60 procent, vilket
är den lägsta andelen av de nordiska länderna. Detsamma gäller för lägstalönerna inom
detaljhandeln, från Danmarks på 48 procent av en genomsnittlig industrilön till Sveriges 57
procent.

USA:s genomsnittslön i detaljhandeln som andel av industrilönen ligger inte långt efter de
lägsta nordiska andelarna, på sina 55 procent. Däremot motsvarar USA:s medianlön endast
45 procent av industrilönen, vilket är markant lägre än nivåerna för genomsnittslönerna i
Norden. Det är till och med en lägre andel av industrilönen än den lägsta andel en nordisk
lägstalön motsvarar.

Även om USA:s och Islands lägstalöner är i nominell nivå med varandra, så är återigen
Islands lägstalön en högre andel av den lön den relateras till, precis som när den ställdes i
relation till genomsnittslönen i detaljhandeln. Islands lägstalön motsvarar nämligen 51
procent av en industrilön, jämfört med USA:s 33 procent. Vad som är värt att notera här är
att lägstalönen i USA i allmänhet inte differentieras på olika sektorer, som i Norden.
Lägstalönen för USA i denna studie gäller också för industrin – vilket alltså ger ett
minimilönebett inom industrin på 33 procent, som får anses vara ett relativt lågt
minimilönebett och en god illustration över att USA har en relativt kraftig lönespridning.
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Figur 14. Lägstalön och genomsnittslön för försäljare inom detaljhandeln relativt genomsnittlig
industrilön i Norden och USA år 2010
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Källa: Eurostat, BLS, SCB, SSB, Danmarks Statistik, Hagstofa, Tilastokeskus, Handelsfacket
(Da., Fi., Is., No., Sv.), egna beräkningar.

Sammanfattning
Norden har mer sammanpressade lönestrukturer än USA, och Sverige är det land som har
den mest sammanpressade lönestrukturen av de studerade länderna, eftersom både
lägstalönen och genomsnittslönen i detaljhandeln är som störst andel av industrilönen där.
Detta är en relativt väntad observation.
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10. Arbetslöshetsförsäkringen för försäljare i nordisk detaljhandel
I beskrivningen av den nordiska modellen utgör generella socialförsäkringar som bygger på
inkomstbortfallsprincipen ett av modellens tre ben. Inom socialförsäkringar hanteras i regel
risken att inte klara sin egen försörjning på grund av sjukdom, arbetsskada, ålder,
familjebildning och arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen är således en socialförsäkring.

Inkomstbortfallsprincipen går ut på att genom att täcka en relativt stor del av det
inkomstbortfall som drabbar människor vid dessa tillfällen i livet så erbjuder
socialförsäkringar både ekonomisk och social trygghet. Detta bidrar inte bara till att den
försäkrade inte behöver skära ned mycket på sin levnadsstandard, utan också till att
exempelvis matchningen på arbetsmarknaden kan förbättras om individer vågar byta jobb
eller har råd att inte ta första jobbet som erbjuds utan det första bästa jobbet.

Precis som med alla försäkringar är tanken med socialförsäkringar att sprida och socialisera
risker över mindre eller större grupper, eftersom detta är både samhällsekonomiskt och
privatekonomiskt smart. Om en socialförsäkring är generell sprids riskerna i allmänhet över
större grupper och brett i samhället.

Vad gäller just riskerna för att bli sjuk, skadad på jobbet eller arbetslös så är de systematiskt
ojämnt fördelade över samhället på ett sätt som till exempel risken för stöld eller brand inte
är. Andelen tidsbegränsade anställningar är exempelvis högre i vissa branscher än i andra,
varför risken för kortare arbetslöshetsperioder också är större i de branscherna.
Riskspridningen inom socialförsäkringar får därför en särskild jämlikhets- och
rättvisefunktion i samhället.

Eftersom socialförsäkringarna i regel hanterar risken att inte klara sin egen försörjning
anknyter de tydligt till arbetslivet och arbetsmarknaden. De fyller viktiga funktioner både i
att skapa en trygg och samtidigt dynamisk arbetsmarknad, och i att skapa mer jämlika
förutsättningar och utfall för individer på arbetsmarknaden. Det vore önskvärt med en
genomlysning av samtliga socialförsäkringar inom Norden, men på grund av givna
begränsningar tar sig denna studie enbart an arbetslöshetsförsäkringen.
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10.1 Tidigare studier
Folksam (2010) har gjort en kartläggning av socialförsäkringssystemen i Sverige, Norge och
Danmark. Rapporten har en institutionell utgångspunkt, och beskriver och jämför
regelverken kring sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring,
familjeekonomiska system, efterlevandestöd och pensioner. Perspektivet är snarare
deskriptivt, än problematiserande eller teoretiskt. Men då rapporten riktar sig till samtliga
yrkesgrupper och sektorer, och heller inte inkluderar Finland och Island, ger den varken det
djup eller den bredd som krävs för denna studie, även om den fungerar som ett gott första
steg i att överblicka regelverken kring arbetslöshetsförsäkringen, i Sverige, Norge och
Danmark.

Ferrarini, Nelson, Sjöberg & Palmes (2012) underlagsrapport till den svenska
parlamentariska socialförsäkringsutredningen studerar svenska socialförsäkringar i relation
till socialförsäkringarna i mer eller mindre jämförbara länder. Historiska trender och aktuella
skillnader mellan arbetsskadeförsäkringen, sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen
för 18 OECD-länder redovisas, bland vilka samtliga nordiska länder förutom Island
återfinns, med en genomsnittlig industriarbetare som utgångspunkt. Rapporten kommer
bland annat fram till att maxbeloppen i svenska socialförsäkringar inte har utvecklats i takt
med reallöner, varför inkomstbortfallsskyddet har försämrats i Sverige. Mellan åren 1985 och
2010 har värdet av inkomsttaket urholkats som mest i sjukförsäkringen, men det är ändå i
arbetslöshetsförsäkringen som taket ligger längst ner inkomstfördelningen, där det ligger
klart under medianinkomsten.

10.2 Metod
Arbetslöshetsförsäkringens roll i ett samhälle kan analyseras genom att studera systemets
utgiftsnivåer. Ett huvudsakligt problem med den approachen för denna studie är dock att de
olika socialförsäkringssystem inte är enhetligt organiserade inom Norden, varför samma
funktion hanteras inom olika försäkringssystem, och inte kan särskiljas i de totalräknade
statistikregistren. En person som skulle få sjukpenning i ett land kan få
arbetslöshetsersättning i ett annat. Detta minskar jämförbarheten mellan utgiftsposter. De
olika försäkringarna fungerar dessutom i sig som kommunicerande kärl; om ett land vid en
regeländring ser en stor ökning av exempelvis utgifterna för arbetslöshetsersättningen, är det
möjligt att man ser ungefär motsvarande minskning av exempelvis sjukpenningen. Även av
denna anledning kan det vara svårt att göra rättvisande analyser genom att studera
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utgiftsnivåer i de olika försäkringarna. Därtill är inte en analys av totala utgifter optimal för
att klarlägga förutsättningarna för den enskilt försäkrade.

Denna studie anlägger därför ett institutionellt perspektiv, som även exempelvis Ferrarini et
al (2012) och Folksam (2010) gör. Det möjliggör ett resonemang kring arbetslöshetsförsäkringens konsekvenser för enskilda anställda inom detaljhandeln. Med institutioner
avses, i enlighet med Douglass Norths (1991) definition, en uppsättning regler, formella
såväl som informella. I praktiken innebär det att göra en analys utifrån arbetslöshetsförsäkringens regelverk. Informella institutioner, som normer och värderingar, utgör inte ett
analysperspektiv i denna studie.

Regelverken kring arbetslöshetsförsäkringarna är dock både snåriga och omfattande. Denna
studie tar därför inte hänsyn till samtliga aspekter av en arbetslöshetsförsäkring, utan
beaktar: anslutningsprinciper; kvalificeringsvillkor; samt ersättningssystem, där både nivån,
eventuellt tak, beskattning, indexering och varaktigheten av ersättningen ingår. Vad gäller
ersättningens nivå och eventuella tak så används genomsnittlig totallön för en försäljare
inom detaljhandeln för att beräkna deras faktiska ersättningsnivå vid arbetslöshet.

Regelverken för arbetslöshetsförsäkringen som redovisas nedan är hämtad från MISSOCdatabasen och gäller för år 2011. Samtliga siffror redovisas i köpkraftskorrigerade SEK.

10.3 Arbetslöshetsförsäkringen i Norden
10.3.1 Anslutningsprinciper och kvalificeringsvillkor
Arbetslöshetsförsäkringen är obligatorisk både i Norge och på Island, medan den är helt
frivillig i Danmark. I både Finland och Sverige består arbetslöshetsförsäkringen av två delar:
en frivillig arbetslöshetsförsäkring samt en obligatorisk grundförsäkring för de arbetstagare
som inte är med i en frivillig arbetslöshetsförsäkring. För den som blir arbetslös i Danmark
men inte är ansluten till en frivillig arbetslöshetsförsäkring finns inget motsvarande Finlands
och Sveriges grundförsäkring inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen, utan den är hänvisad till en annan typ av grundförsäkring i form av socialbidrag, som fler än enbart
arbetslösa kan bli berättigade till.

48

Kvalificeringsvillkoren, som alltså berättigar till arbetslöshetsersättning, bygger i samtliga
nordiska länder dels på ett slags grundvillkor, i stil med att den arbetslösa ska vara arbetslös,
arbetsför och aktivt söka arbete, dels på en eller en kombination av följande typer av villkor:
arbets-, medlems- och inkomstvillkor. Inte i något av de nordiska länderna förekommer
behovsprövning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

De tre länder som har helt eller delvis frivilliga arbetslöshetsförsäkringar – Danmark,
Finland och Sverige – har liknande kvalificeringsprinciper, med en kombination av arbetsoch medlemsvillkor. I Finland är arbetsvillkoret för grundförsäkringen att den arbetslösa ska
ha arbetat i minst 34 veckor, minst 18 timmar per vecka, under de senaste 28 månaderna. För
att kvalificera till ersättningen inom den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen gäller utöver
detta arbetsvillkor även ett medlemsvillkor, där den arbetslösa måste ha varit medlem i den
frivilliga arbetslöshetsförsäkringen under samma tid. I Sverige gäller också ett arbetsvillkor
för grundförsäkringen, där den arbetslösa måste ha arbetat i minst sex månader, minst 80
timmar per månad, alternativt minst 480 timmar under sex sammanhängande månader,
minst 50 timmar per månad, under de senaste tolv månaderna. För att få arbetslöshetsersättning från den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen gäller därtill medlemskap i en sådan i
minst 12 månader. Slutligen i Danmark krävs det medlemskap i frivillig arbetslöshetsförsäkring i minst ett år och heltidsarbete under minst 52 veckor under de senaste tre åren
(kravet på arbetstid reduceras med minst 7,4 timmar per vecka för deltidsarbetande) för att
individen ska vara berättigad till arbetslöshetsersättning.

I de två länder med helt obligatoriska arbetslöshetsförsäkringar – Island och Norge –
förekommer inte medlemsvillkor. På Island gäller enbart ett arbetsvillkor, det att den
arbetslösa måste ha arbetat under 12 sammanhängande månader för att vara berättigad till
maximal ersättningsnivå, och 3 av de senaste 12 månaderna för miniminivå på ersättningen.
I Norge gäller istället ett inkomstvillkor. För att få rätt till arbetslöshetsersättning behöver en
arbetslös i Norge beräknas ha en årsinkomst på minst 1,5 basbelopp, alltså 116 740 SEK,
alternativt i snitt ett basbelopp, alltså 77 827 SEK, per år under de tre senaste kalenderåren.
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10.3.2 Ersättningssystem
Det är endast Danmark och Norge som uteslutande använder sig av inkomstrelaterade
arbetslöshetsersättningar. I Finland, Sverige och framförallt på Island förekommer utöver
inkomstrelaterade ersättningen även enhetliga ersättningsbelopp.

Den danska arbetslöshetsersättningen motsvarar 90 procent av den ersättningsgrundande
inkomsten, upp till 896 SEK per dag. Totalt utgår arbetslöshetsersättning under två år i
Danmark, inom en treårsperiod. I Norge uppgår ersättningen till 0,24 procent av den
ersättningsgrundande inkomsten dagligen, upp till maximalt sex gånger det norska
basbeloppet årligen, vilket motsvarade totalt 445 904 SEK år 2011. Om den försäkrade har en
årsinkomst som överstiger två basbelopp, alltså 148 629 SEK år 2011, sträcker sig arbetslöshetsförsäkringen över en period om 104 veckor, och för den med en lägre årsinkomst i 52
veckor.

I Finland är den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen inkomstrelaterad, medan den
obligatoriska, som är till för de som inte är anslutna till en frivillig försäkring, ger enhetliga
belopp i ersättning. Totalt utgår ersättning under 500 dagar. I den obligatoriska
grundförsäkringen används två olika enhetliga ersättningsbelopp. År 2011 var dessa 245 SEK
per dag respektive 287 SEK per dag. Det framkommer dock tyvärr inte tydligt i MISSOCdatabasen vad som gör att en arbetslös kvalificerar till det ena eller andra beloppet. Den
inkomstrelaterade ersättningen består av grundförsäkringsbeloppet plus 45 procent,
alternativt 57,5 procent, av mellanskillnaden mellan detta dagliga belopp och tidigare
dagslön. Om den månatliga lönen överstiger 105 gånger grundersättningsbeloppet,
motsvarande 25 737 SEK år 2011, ges 20 procent, alternativt 35 procent, av lönen över detta
belopp. I Finland finns alltså inte något slags tak för den inkomstrelaterade ersättningen.
Istället trappas den av på högre inkomstnivåer.

Precis som i Finland är den frivilliga arbetslöshetsersättningen inkomstrelaterad i Sverige,
medan det i den obligatoriska grundförsäkringen utgår enhetliga belopp. Grundförsäkringen
i Sverige uppgår till 320 SEK per dag, och varar som längst i 300 dagar (450 om den
försäkrade har barn under 18 år). Den inkomstrelaterade försäkringsdelen uppgår till 80
procent av den ersättningsgrundande inkomsten under de första 200 dagarna, för att sedan
sjunka till 70 procent under ytterligare 100 dagar (alternativt 250 dagar, om den försäkrade
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har barn under 18 år), dock av en ersättningsgrundande inkomst på max 18 700 SEK i
månaden, eller 680 SEK om dagen.

Island använder sig av en enhetlig arbetslöshetsersättning de två första veckorna av
arbetslöshet, på motsvarande 441 SEK per dag år 2011. Därefter är arbetslöshetsersättningen
inkomstrelaterad under tre månader och motsvarar 70 procent av den ersättningsgrundande
inkomsten, men max 15 515 SEK per månad. Efter dessa tre månader är ersättningen återigen
enligt enhetsbeloppet. Totalt omfattar ersättningsperiodens längd tre år på Island, och under
större delen av denna tid är ersättningen alltså enhetlig.

I samtliga nordiska länder beskattas arbetslöshetsersättningarna som vanlig inkomst utan
några särskilda lättnader. Vad gäller indexering av inkomsttaken i arbetslöshetsersättningen
har Sverige som enda nordiskt land inte någon form av indexering eller systematiserad
justering. I Sverige är sådan justering istället beroende av parlamentariska beslut, och
inkomsttaket i Sverige har inte justerats sedan år 2002. Då vi har sett att lönen för en
genomsnittlig försäljare inom detaljhandeln har stigit realt i Sverige sedan 2002 så är det
enkelt att konstatera att dessa arbetare får ut en allt lägre andel av sin tidigare inkomst vid
arbetslöshet.

I Danmark justeras taket i arbetslöshetsförsäkringen årligen enligt en särskild sats
(statsreguleringsprocenten) och i Finland indexeras ersättningsnivåerna efter levnadskostnadsindex. Justeringarna i Norge och på Island sker inte utifrån någon särskild kvot. På
Island görs istället en mer generell bedömning kring löner, priser och ekonomi i samband
med budgetprocesserna, medan man i Norge bedömer generell inkomstnivå och utifrån
denna justerar basbeloppet, som påverkar både taket och varaktigheten i arbetslöshetsersättningen.

10.3.3 Faktiska ersättningsnivåer och jämförelser
Utifrån denna redogörelse och utifrån den totallön en försäljare inom detaljhandeln har i
genomsnitt redovisas i figur 15 nedan den genomsnittliga ersättningsnivå en försäljare som
arbetar heltid i detaljhandeln får vid arbetslöshet, parallellt med den reglerade ersättningsnivån (när detta är möjligt att göra på ett enkelt sätt).
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Figur 15. Reglerad och faktisk ersättningsnivå för en genomsnittlig försäljare i detaljhandeln i
arbetslöshetsförsäkringen i respektive nordiskt land*
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Källa: MISSOC, SCB, SSB, Hagstofa, Danmarks Statistik, Tilastokeskus, egna beräkningar
*För Finland och Norge låter sig den reglerade ersättningsnivån inte enkelt att illustreras i ett
diagram.

Även om samtliga nordiska länder har mycket olika ersättningssystem i sin
arbetslöshetsförsäkring, som redovisas ovan, så blir ändå den faktiska ersättningen för en
arbetslös försäljare inom detaljhandeln snarlik mellan de nordiska länderna. I snitt får
nämligen en försäljare 61 procent av sin tidigare inkomst i Danmark, 62 procent i Sverige, 63
procent i Finland och Norge samt 64 procent på Island.

Det blir också tydligt att den faktiska ersättningsnivån ligger ganska långt under den nivå
som Danmark och Sverige har ansett vara en rimlig nivå i enlighet med
inkomstbortfallsprincipen, på 90 respektive 80 procent av tidigare inkomst. Att en försäljare
inom detaljhandeln inte når upp till denna nivå av sin tidigare inkomst i
arbetslöshetsersättning beror antagligen på att taken i ersättningssystemen är för låga. För
Sveriges del har vi också mycket riktigt konstaterat att taket inte har höjts sedan 2002. Att de
faktiska ersättningsnivåerna är relativt låga ligger också i linje med slutsatserna i Ferrarini et
al (2012) och det är rimligt att fråga sig huruvida den för socialförsäkringarnas
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allmängiltighet och generalitets skull så viktiga inkomstbortfallsprincip fortfarande kan
anses finnas i praktiken.

Det faktum att en stor andel av de anställda inom detaljhandeln inte får en kanske tillräckligt
stor del sina inkomster försäkrade via arbetslöshetsförsäkringen gör att behovet av att
komplettera den allmänna arbetslöshetsförsäkringen ökar. Det är därför vanligt att
fackförbund försäkrar sina medlemmars inkomster ytterligare, utöver de lagstiftade
nivåerna. Det faller dock tyvärr utanför denna studies omfattning att redogöra för dessa
system, men vore önskvärt att göra i framtida studier.

Figur 16 nedan redovisar arbetslöshetsersättningen varaktighet i respektive nordiskt land.
Även här framkommer tydliga skillnader i systemen, från Islands 1095 dagar med ersättning
till Sveriges 300 dagar (eller 450 dagar om den arbetslösa har barn). När man studerar
Islands siffra i figur O bär man dock minnas att endast tre månader av dessa 1095 dagar
innebär ersättning som är inkomstrelaterad, övrig ersättning är enhetlig. Det går alltså att i
allmänhet ifrågasätta inkomstbortfallsprincipens giltighet på Island.
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Figur 16. Arbetslöshetsersättningens varaktighet i respektive nordiskt land
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Sammanfattning
Arbetslöshetsförsäkringen i Norden organiseras utifrån olika anslutningsprinciper, där den
är helt frivillig i Danmark, helt obligatorisk på Island och i Norge och dels frivillig, dels
obligatorisk i Finland och Sverige. Även principerna för att kvalificera till
arbetslöshetsförsäkringen och de faktiska villkoren skiljer sig mycket åt, med olika
kombinationer av medlems-, arbets- och inkomstvillkor. Dock har de nordiska länderna det
gemensamt att det inte förekommer behovsprövning inom ramen för
arbetslöshetsförsäkringen, vilket är förväntat givet beskrivningen av den nordiska modellen.

Vad gäller ersättningen för arbetslösa så skiljer sig systemen mycket åt – men ändå får en
genomsnittlig försäljare inom detaljhandeln ut runt 60 procent av sin tidigare inkomst i
genomsnitt i samtliga nordiska länder. Detta bör dock anses vara en nivå som är relativt låg,
och en ganska god bit ifrån den nivå som man i både Sverige och Danmark anser att en
arbetslös bör ha.

Därtill är Sverige det enda nordiska land som inte har en systematisk årlig justering av taket
i arbetslöshetsförsäkringen, men samtidigt goda reallöneökningar för försäljare i
detaljhandeln, varför den faktiska ersättningsnivån för dessa arbetare stadigt sjunker. Island
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har en mycket lång ersättningsperiod, men endast tre månader med en inkomstrelaterad
ersättning.

Många observationer kokar ner i frågan är om inkomstbortfallsprincipen fortfarande håller
eller om samtliga nordiska länderna egentligen är på väg mot en grundtrygghetsprincip.
Detta skulle riskera att på allvar hota arbetslöshetsförsäkringens legitimitet och funktion
inom den nordiska modellen, vilket vore en mycket olycklig utveckling.
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11. Avslutning
Så, stämmer bilden av den nordiska modellen även när vi studerar en relativt mer utsatt
arbetskraft i Norden så som den inom detaljhandeln? Och är arbetsmarknaden inom
respektive nordiskt lands detaljhandel den andra helt lik, eller finns det skillnader som en
samlad nordisk facklig rörelse skulle vara förtjänt av att känna till?
För att kunna besvara den första frågan på ett helt tillfredsställande sätt krävs fler studier än
denna, eftersom endast några aspekter av den nordiska modellen har varit möjliga att ta i
beaktning här. Men som den första studie som dels inkluderar samtliga nordiska länder, dels
fokuserar på detaljhandeln, ges här ändå en första viktig inblick. Och i relation till den
nordiska modellen är Danmarks svaga reallöneutveckling, Norges låga fackliga
organisationsgrad i privat sektor, Islands nominellt låga lägstalöner och samtliga nordiska
länders relativt låga faktiska ersättningsgrad för arbetslösa avvikande observationer, som ger
anledning att fundera kring den nordiska modellens ställning.
Vad gäller den andra frågan så visar denna rapport på stora likheter mellan de nordiska
länderna i de delar av arbetsmarknaden som studeras, med relativt jämlika och
sammanpressade lönestrukturer, relativt höga fackliga organisationsgrader, relativt goda
reallöneutvecklingar inom detaljhandeln, snarlika faktiska ersättningsnivåer för arbetslösa
försäljare inom detaljhandeln och relativt liknande fördelning av sysselsättning mellan
offentligt respektive privat finansierade tjänster. Men studien visar också på viktiga
skillnader mellan länderna. Bland annat så har en försäljare i dansk detaljhandel inte haft
lika god reallöneutveckling som i övriga nordiska länder, en försäljare i norsk detaljhandel är
medlem i ett till organisationsgraden sett svagare fack än i övriga nordiska länder, en
försäljare i isländsk detaljhandel har en lön i nivå med kollegor i USA, snarare än de i andra
nordiska länder, och i varje nordiskt land möter arbetslösa ett regelverk kring
arbetslöshetsförsäkringen som inte helt liknar något annat lands.
Vad som avslutningsvis framstår som klart genom denna studie är att det återstår många
områden som kan och kanske även bör studeras för att på riktigt förstå nordisk detaljhandel
som arbetsmarknad och för att på riktigt utvärdera den nordiska modellens ställning.
Insamlig och kvalitetssäkring av sådan empiri är en resurskrävande process, då det är
empirins användbarhet som står på spel. Ska vidare studier göras bör det således bygga på
en tydlig prioritering och motivering av resurser.
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Bilaga A: Översikt näringsgrensklassificeringar i Norden
(statistik för åren 2000-2011)

Danmark
Version

Aktuell för följande år

Näringsgren: Detaljhandeln

DB 1993

G 52.1-52.6

DB 2003

G 52.1-52.6

DB 2007

2008-

G 47

Aktuell för följande år

Näringsgren: Detaljhandeln

Finland
Version
TOL 1995
TOL 2002

G 52.1-52.6

TOL 2008
Det räckte att beställa på TOL 2002 för att få motsvarande för övriga aktuella år.

Island
Version

Aktuell för följande år

Näringsgren: Detaljhandeln

ÍSAT 1995

G 52.1-52.6

ÍSAT 2008

G 47

Norge
Version

Aktuell för följande år

Näringsgren: Detaljhandeln

SN 1994

1994-2001

G 52.1-52.6

SN 2002

2002-2008

G 52.1-52.6

SN 2007

2009-

G 47

Version

Aktuell för följande år

Näringsgren: Detaljhandeln

SNI 1992

-2002

G 52.1-52.6

SNI 2002

2003-2007

G 52.1-52.6

SNI 2007

2008-

G 47

Sverige

OBS! I G47 ingår detaljhandel med drivmedel, vilket inte ingår i G 521-526 (i SNI 92 och SNI
02 ingår detaljhandel med drivmedel i G50). Det är alltså inte fullt jämförbart.
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Bilaga B: Översikt yrkesklassificeringar i Norden
(statistik för åren 2000-2011)

Danmark
Version

Aktuell för följande
år

Kod

DISCO 1988

-2009

122, 522 (försäljare detaljhandel m.fl.)

-2009

1224 (Ledelse af salget i engros- og
detailhandelsvirksomheder, Butikschef,
varehuschef), 5221 (Ekspedient-, kasse- og
demonstrationsarbejde),

2010 -

122, 142 (Ledelse af hovedaktiviteten inden for
detail- og engroshandel), 522 (Salgsarbejde i butik),
523 (Kasseassistentarbejde og beslægtet
kundebetjening)

2010 -

1221 (122100, Ledelse af salg og marketing), 142010
(Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel),
5222 (522200 Butikslederarbejde), 5223 (522300
Salgsarbejde i butik), 523000 (Kasseassistentarbejde
og beslægtet kundebetjening)

3-siffrig
nivå7
DISCO 1988
4-siffrig nivå

DISCO 2008
3-siffrig nivå

DISCO 2008
4-siffrig nivå

Finland
Version*

Kod

Ammattiluokitus 122 (Drift- och verksamhetschefer), 131 (Chefer för småföretag), 421
2001 (SV)
(Personal i kundservicearbete inom penningtrafik), 522 (Försäljare,
varudemonstratör)
3-siffrig nivå
Ammattiluokitus 1224 (Driftchefer inom handel m.m.), 1314 (Chefer för småföretag inom
2001 (SV)
handel o.d.), 4211 (Biljettförsäljare), 5220 (Försäljare, varudemonstratör),
52202 (Försäljare och butikskassörer), 52203 (Specialförsäljare)
4-siffrig nivå
Ammattiluokitus 122(Tuotanto- ja linjajohtajat), 131 (Pienyritysten johtajat), 421
2001 (FI)
(Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät), 522 (Myyjät ja tuote-esittelijät)
3-siffrig nivå
Ammattiluokitus 1224 (Kaupan ym. johtajat), 1314 (Kaupan ym. alojen pienyritysten
2001 (FI)
johtajat), 4211 (Lipunmyyjät), 5220 (Myyjät ja tuote-esittelijät), 52202
(Myyjät ja myymäläkassanhoitajat), 52203(Erikoismyyjät)

7

3-siffrig nivå motsvarar yrkesgrupp, 4-siffrig nivå motsvarar yrke
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4-siffrig nivå
*Ammattiluokitus 2001 fungerade för alla år enligt kontakt i Finland. Finns även 1997 och
2010.

Island
Version

Kod

ÍSTARF 1995 (SV)*

122 (Officerare produktion och verksamhetschefer), 131 (Chefer för
mindre företag), 421 (Forskare kontanthantering, fakturering etc.), 522
(Hantering och försäljning jobb)

3-siffrig nivå
ÍSTARF 1995 (SV)
4-siffrig nivå

ÍSTARF 1995 (IS)
3-siffrig nivå
ÍSTARF 1995 (IS)
4-siffrig nivå

1224 (Officerare Verksamhetschefer inom parti-och detaljhandel), 1314
(Chefer inom parti-och detaljhandel (mindre än 10 anställda)), 4211 (Jobb
fram kassör och biljetter), 5221 (Hantering och försäljning jobb i
livsmedelsbutiker, bagerier, bensinstationer, lager, godis butiker, video
och liknande jobb), 5222 (Forskare húsgöngu och telefonförsäljning)
122(Yfirmenn framleiðslu- og rekstrardeilda), 131 (Framkvæmdastjórar og
forstöðumenn lítilla fyrirtækja og stofnana), 421 (Störf við
peningaafgreiðslu, innheimtu o.þ.h.), 522 (Afgreiðslu- og sölustörf)
1224 (Yfirmenn framleiðslu- og rekstrardeilda í heildsölu og smásölu),
1314 (Framkvæmdastjórar í heildsölu- og smásölu (færri en 10
starfsmenn)), 4211 (Störf afgreiðslugjaldkera og miðasala), 5221
(Afgreiðslu- og sölustörf í dagvöruverslunum, bakaríum, bensínstöðvum,
lagerum, sjoppum, myndbandaleigum og lík störf), 5222(Störf við
húsgöngu- og símasölu)

*översättning via google translate

Norge
Version

Aktuell för följande
år

Kod

STYRK 1998

1998-2010

122 (Produksjonsdirektører), 131 (Ledere av små
bedrifter), 421 (Billettselgere, kasserere o.l.
servicemedarbeidere), 522 (Butikkmedarbeidere,
selgere mv.)
1224 (Produksjonsdirektører innen
varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet
mv.), 1314 (Ledere innen varehandel mv.), 4211
(Billettører og billettselgere), 5221
(Butikkmedarbeidere o.l.)
142 (Varehandelssjefer), 522 (Butikkselgere)

3-siffrig nivå
STYRK 1998
4-siffrig nivå

STYRK 2008

2011-

3-siffrig nivå
STYRK 2008

1420 (Varehandelssjefer), 5221 (Innehavere av
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4-siffrig nivå

kiosk/liten butikk), 5222 (Butikkavdelingssjefer),
5223 (Butikkmedarbeidere)

Sverige
Version

Aktuell för följande
år

Kod

SSYK 1996

1997 (?) -

122 (drift- och verksamhetschefer), 131 (chefer för
mindre företag och enheter), 421 (kassapersonal
m.fl.), 522 (försäljare detaljhandel m.fl.)
1224 (butikschef stort eller medelstort företag), 1314
(butikschef 5-9 anställda), 4211 (kassapersonal m.fl.),
5221 (försäljare m.fl. dagligvaror), 5222 (försäljare
m.fl. fackhandel)

3-siffrig nivå
SSYK 1996
4-siffrig nivå

2004 -
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Bilaga C: Översikt lönekomponenter i Norden
Danmark
Bruttoinkomst omfattar utöver den fasta lönen även följande komponenter:
Personalegoder som är inkluderade i A-inkomsten
Särlig feriegodtgörelse utgör 1-2% av den semesterberättigades lön
Feriebetalinger mv. Semesterbetalningar och eventuella helgdagsbetalningar
(sögnehelligdagsbetalinger) för timavlönade
Fravärsbetalinger Betalningar i förbindelse med egen sjukdom, barns sjukdom, graviditet,
olycka och annan frånvaro, till vilka det utgår betalning från arbetsgivare till löntagare.
Alltså bara de frånvarobetalningar som betalas av arbetsgivare ingår.
Overtidsbetalinger Ger för arbete utöver normal arbetstid och inkluderar såväl övertid som
mertid (overarbejde som merarbejde). För fastavlönade inkluderas den samlade betalningen
för övertidsarbete samt de tillhörande timmarna och för timavlönade inkluderas endast
övertidstillägget och antalet övertidstimmar. Jag fattar inte skillnaden mellan fastavlönade
och timavlönade.
Andre genebetalinger Tillägg i och utanför arbetstid bortsett från övertidsbetalningar.
Däribland natt- och kvällstillägg, (rådighetstillägg, varsko-, smuds-, udearbejds-, udkalds-,
forskydnings-, förlägningstillägg osv =??)
Uregelmässige betalinger Innehåller dels prestationsbaserade betalningar (bonus osv), dels
kompensationsbetalningar (inte afholdte (=?) semesterdagar, omsorgsdagar osv), och dels
andra oregelbundna betalningar som till exempel eventuella efterregleringar och
efterbetalningar.
Smalfortjenesten innehåller varken genetillägg eller den särlige feriegodtgörelse, som den
standardberäknade timlönen innehåller.

Finland
Totallön
Den totala lönen beskriver den lön som betalas för ordinarie arbetstid samt annan arbetstid
som t.ex. övertid och tilläggsarbetstid. Se Totalarbetstid
Till totallönen räknas för varje avlöningsperiod


grundlön



tillägg som betalas på basis av uppgift, yrkesskicklighet, tjänsteår o.d.



tillägg som betalas på basis av arbetsplatsens läge och miljötillägg



arbetstidstillägg
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tjänstemännens lönedel som utbetalas på basis av resultat och prestationer,
arbetstagarnas löner på basis av prestationer



naturaförmånernas beskattningsvärde



lön för tilläggs- och övertidsarbete



delvis också eventuella beredskaps-, jour- och utryckningsersättningar



övriga tillägg som betalas oregelbundet



(i lönestrukturstatistiken dessutom lön som utbetalats för icke-arbetad
arbetstid).

Totallönen innehåller inte löneposter av engångsnatur, som t.ex. semesterpenning och
resultatpremier.
I lönestatistiken ingår också begreppet totallön med resultatpremierna.
Lön för ordinarie arbetstid
Lön för ordinarie arbetstid räknas för varje lönebetalningsperiod


grundlön



tillägg som betalas på basis av uppgift, yrkesskicklighet, tjänsteår o.d.



tillägg som betalas på basis av arbetsplatsens läge och miljötillägg



arbetstidstillägg



tjänstemännens lönedel som utbetalas på basis av resultat och prestationer,
arbetstagarnas löner på basis av prestationer



naturaförmånernas beskattningsvärde



(i lönestrukturstatistiken dessutom lön som utbetalats för icke-arbetad
arbetstid).

Lönen för ordinarie arbetstid innehåller inte löneposter av engångsnatur, som t.ex.
semesterpenning och resultatpremier. Inom lönestatistiken används dock också begreppet
lön för ordinarie arbetstid tillsammans med resultatpremierna.
Lön för ordinarie arbetstid är i bruk i all lönestatistik, men dess innehåll kan variera något
beroende på lönestatistik. T.ex. i statistiken över timlöner inbegriper lönen för ordinarie
arbetstid löner som betalats för ordinarie arbetstid vid tids-, ackords- och arvodesarbete samt
grunddelarna för söndags- och övertidslön, men inte förhöjningsdelar.
Ersättning för tilläggsarbete
Här uppges kvällsarbetstillägg, nattarbetstillägg, lördagsförhöjning och skiftarbetsförhöjning för
ordinarie arbetstid.

Ersättning för övertidsarbete
Övertid är arbete som löntagare utför i huvudsysslan utöver den avtalsenliga arbetstiden.
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Avlönade timmar
Med avlönade timmar avses de timmar under den totala arbetstiden som löntagarna har fått lön
för. Avlönade timmar kan vara arbetade timmar eller oarbetade timmar, dvs. frånvarotimmar
(semestrar, sjukledigheter, allmänna lediga dagar, andra ledigheter).

Island
Regular salary
Is the remuneration for regular working hours, that is ordinary working hours according to
collective agreements, both daytime and shift-work hours.
Total regular salary
Is the total remuneration per month including overtime and sick days.
Total salary
Is the total remuneration per month including piecework, irregular bonuses and various
other irregular payments.
Hours paid
Are all working hours for full-time employees, whether being daytime, shift-work or
overtime hours.
Number of employees
Are the number of employees in the survey. Number of employeed persons according to
Labour Force Survey can be found in the next sheet. Note that the number of total employees
for hourly and monthly paid employees can differ from the number of total employees for
each group individually because each employee can have more than one job.

Norge
Lønnsbegrepet i lønnsstatistikken er begrenset til å omfatte kontante godtgjørelser fra
arbeidsgiver til arbeidstaker for utført arbeid. Statistikken omfatter følgelig ikke
naturalytelser, forsikringer og heller ikke trekkfrie utgiftsgodtgjørelser og lignende.
Månedslønn
Brutto månedslønn. Omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus.
Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet.
Avtalt månedslønn
Omfatter den faste bruttolønnen som utbetales ved tellingstidspunktet enten den er
definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn, og blir ofte betegnet som
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regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre
faste personlige tillegg er inkludert.
Uregelmessige tillegg
Dette er tillegg knyttet til stillingsavhengige arbeidsoppgaver, og gis som et beregnet
gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet. Omfatter blant
annet skifttillegg, turnustillegg, tillegg for ubekvem arbeidstid, søn- og helligdagstillegg
og andre tillegg som kommer uregelmessig.
Bonus
Dette er tillegg i lønn som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver, og der
utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for.
Omfatter bl.a. provisjon, overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer og tantieme, og
gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden f.o.m. 4. kvartal året før til
tellingstidspunktet.
Overtidsgodtgjørelse
Omfatter summen av kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid, og
er et beregnet gjennomsnitt per måned over perioden 1. januar og til tellingstidspunktet.

Sverige
Tid- och prestationslön (månadslön för tjänstemän, timlön för arbetare)
Fast lön, fasta tillägg, ackordsprestation och rörlig lön. I rörlig lön ingår prestations- och
ackordslön, provision, tantiem o.d.
Lön för arbetad tid (månadslön för tjänstemän, timlön för arbetare)
Tid- och prestationslön samt OB-/skifttillägg och tillägg för risk, smuts, värme o.d.
Total lön (månadslön för tjänstemän, timlön för arbetare)
Lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och
restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. För arbetare inkluderas helglön, d.v.s.
kompensation för förlorad lön vid helgdagar.
Genomsnittligt skifttillägg redovisas också. Detta avser ett genomsnittligt skifttillägg per
månad eller timme, uppräknat för att motsvara en heltidstjänst.
Genomsnittliga förmåner redovisas i form av ett genomsnitt per månad eller timme,
uppräknat för att motsvara en heltidstjänst. I genomsnittliga förmåner ingår värdet av
förmåner, jour- och beredskapsersättning samt ersättning för vänte- och restid utanför
ordinarie arbetstid.
Genomsnittlig helglön (endast arbetare)

66

Handelsanställdas förbund

