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Sammanfattning
I den här rapporten undersöks vad som har hänt på handelns arbetsmarknad under de sju år som
passerat efter införandet av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga. Underlaget är de två största
avtalsområdena för arbetare inom handeln, privat detaljhandel och privat partihandel.
Efter sju år finns fortfarande inte några empiriska belägg för att subventionen ökat andelen unga
i vare sig detaljhandeln eller partihandeln. Tvärtom har andelen unga i de åldersgrupper som
subventionerats minskat mellan 2007 och 2014. I detaljhandeln från 44,1 procent till 42,3 procent.
I partihandeln från 28,3 procent till 21,2 procent. På båda områdena är den andel som uppmäts
2014 den lägsta under hela perioden.
I rapporten argumenteras det för att det ensidiga fokus som varit på att subventionera
lönekostnader för unga har trängt undan andra effektivare åtgärder mot ungdomsarbetslöshet.
Kostnaderna för denna reform har varit så stora att det helt enkelt trängt undan andra
ekonomiska satsningar. I kampen mot ungdomsarbetslösheten har detta inneburit sju förlorade
år.
Inledning
Den förra alliansregeringen sänkte i två steg arbetsgivaravgifterna för unga. Det första steget togs
1 juli 2007, och ett andra och utvidgat steg togs 1 januari 2009. Det var en kraftfull subvention.
Enligt alliansregeringen beräknades denna subvention kosta 18 miljarder 2014. Syftet var att
minska ungdomsarbetslösheten genom att göra det billigare att anställa unga.
Handelsanställdas förbund har följt effekterna av denna subvention och hur den påverkat
medlemmarnas arbetsmarknad. I en tidigare rapport visades att subventionen verkligen fick ett
kraftigt genomslag på lönekostnaderna för unga jämfört med äldre arbetskraft. Inom
detaljhandeln var det före subventionen cirka 15 procent billigare att anställa en ung person än
en äldre. Efter subventionen hade denna skillnad fördubblats till 32 procent. Inom partihandeln
tredubblades skillnaden från cirka 7 procent till 21 procent.1
Man kan tycka att en sådan kraftig subvention borde ha gett företagen goda incitament, och efter
sju år gott om tid att öka andelen ung arbetskraft i relation till den äldre arbetskraften. Inte minst
eftersom personalomsättningen årligen ligger runt 30 procent i detaljhandeln och 20 procent i
partihandeln. Vidare brukar det ju ofta från arbetsgivarhåll framhållas att lönerna för unga är för
höga och att det är orsaken till att unga inte anställs. Om lönekostnaderna vore ett problem så
borde företagen prioriterat att anställa subventionerade unga i stället för äldre och dyrare
arbetskraft. Alternativt har lönekostnaderna aldrig varit ett problem och då kan man inte
förvänta sig att subventionen skulle betyda särskilt mycket mer än ett ekonomiskt bidrag till
företagen för de unga de ändå har anställda.
Det är en empirisk fråga. I denna rapport undersöks därför de två största avtalen för arbetare.
Det är den privata detaljhandeln som omfattar ca 140 000 anställda, och den privata partihandeln
som omfattar ca 25 000 anställda. Dessa branscher är också olika till sin karaktär. Detaljhandeln
är kvinnodominerad och präglas av deltider, medan partihandeln är mansdominerad och präglas
av heltider. Det gör att de utgör olika branschtyper.
Stefan Carlén och Josefine Boman, Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?,
Handels rapporter 2013.
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Det statistiska underlaget utgörs av den partsgemensamma lönestatistiken som samlas in årligen.
Det är parterna inom handeln – Handels och Svensk Handel – som har gett Svenskt Näringsliv
uppdraget att i september varje år samla in statistiken. Den samlas in vid samma tidpunkt för
hela den privata arbetsmarknaden. Det är en individstatistik som är uppdelad på
avtalsområden och som används som underlag för förhandlingar. Men den har också andra
användningsområden då den innehåller uppgifter om lönekomponenter, arbetstider, yrkeskoder,
kön och åldrar. Denna statistik ligger till grund för SCB:s strukturlönestatistik. En fördel med
detta material är att den kan kontrolleras av både fack och arbetsgivare.2
Anställningar av unga i detaljhandeln 2006 – 2014
En av de största branscherna i Sverige är detaljhandeln. Försäljare inom detaljhandeln är också
det största yrket för kvinnor inom det privata näringslivet. Det privata detaljhandelsavtalet har
också varit normsättande för lönebildningen för kvinnligt dominerade områden under hela 2000talet. Att studera just denna bransch är också av stort intresse eftersom det finns många unga
anställda.

Av statistiken framgår tydligt att under de sju år som subventionen funnits så har inte andelen
unga ökat. Tvärtom har andelen av de unga som är anställda inom detaljhandeln minskat något.
Sju helår efter subventionens införande är det faktiskt så att vi uppmäter den lägsta andelen unga
under hela perioden.
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En mer utförlig källkritisk granskning finns i Carlén/Boman (2013)
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Men det skulle ju kunna vara så att det inte handlar om individer utan om arbetade timmar. Det
kan ju vara så att den subventionerade gruppen får fler arbetade timmar även om de som
individer minskar, då det ju är varje arbetstimme som subventioneras. Därför bör vi också
empiriskt studera hur andelen arbetade timmar mellan den subventionerade gruppen och de icke
subventionerade utvecklats.

Det går dock inte heller här att se några avgörande effekter av subventionen. Andelen arbetade
timmar för unga är lägre under de sju åren som subventionen funnits.
Anställningar av unga i partihandeln 2006 – 2014
Det privata partihandelsavtalet omfattar lagerarbetare och chaufförer som förser butikerna med
varor. Partihandeln är mer präglad av heltider än detaljhandel. Den är också mansdominerad.
Det gör att partihandeln utgör ett bra komplement till detaljhandeln i denna undersökning. Om
det är så att branschstrukturer spelar roll så är det bra att jämföra parti- och detaljhandel.
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Men inte heller inom partihandeln kan man se några som helst belägg för att andelen unga ökade
efter subventionen. Tvärtom har andelen unga fallit mer här än i detaljhandeln. Från 28,3 procent
2007 till 21,2 procent 2014. Även andelen arbetade timmar har fallit från 24,9 procent till 19,4
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procent. I partihandeln är det än mer tydligt att 2014, sju år efter subventionen, är det år då minst
andel unga jobbar inom partihandeln.
Hur ser det ut på hela arbetsmarknaden?
Vi kan konstatera att det för detalj- och partihandeln inte har skett någon ökning, utan
snarare en minskning av sysselsättning för unga 18-26 år. Men det kan ju vara möjligt att dessa
två branscher är avvikande från resten av arbetsmarknaden.
För en jämförelse kan vi deskriptivt se hur utvecklingen har sett ut på hela arbetsmarknaden.
Statistiken är hämtad från SCB. Indelningen i åldersgrupper skiljer sig något. I detta diagram
används åldrarna under 25 år eftersom det är så statistiken i grunden är indelad. Men det ger
ändå en god bild av hur arbetslösheten för gruppen som fått ta del av subventionen utvecklats på
hela arbetsmarknaden.

I diagrammet jämförs arbetslösheten för unga 16-24 år med alla anställda 16-64 år. I diagrammets
blå linje visas arbetslösheten för alla i åldern 16-64 år mellan 1987 och 2014. Den röda linjen visar
ungdomsarbetslösheten. Här syns tydligt hur pass konjunkturkänslig arbetslösheten är för unga.
Unga har svårare att hitta en fast förankring på arbetsmarknaden. När arbetslösheten stiger
generellt växlar den ut högre för utsatta grupper som ungdomar.
Den streckade stapeln visar tidpunkten för när subventionen av unga infördes 1 juli
2007. Det går inte att se någon effekt i arbetslösheten för gruppen unga, utan den tycks
fortfarande följa ungefär samma mönster som tidigare. Arbetslösheten stiger markant åren efter
att subventionen infördes och ligger 2014 kvar på en fortsatt mycket hög nivå.
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Avslutande diskussion
Denna rapport har inte använt sig av avancerade statistiska metoder eller ekonometriska
modeller. Det är en enkel deskriptiv analys som svarar på frågan: Har företagen inom parti- och
detaljhandeln ökat eller minskat andelen unga anställda (18 – 26 år) efter att
arbetsgivaravgifterna sänkts. Svaret på detta är att så inte är fallet trots en omfattande och dyr
subvention under sju års tid.
Men även andra mer avancerade forskningsmetoder kommer fram till liknande resultat. Per
Skedinger har undersökt effekterna av sänkt arbetsgivaravgift för unga i detaljhandeln med mer
avancerade metoder och jämfört grupper med varandra. Hans resultat visar små och marginella
effekter för unga, samt en viss ökning av företagens vinster. Hans slutsats är att sänkta
arbetsgivaravgifter är en ineffektiv metod mot ungdomsarbetslöshet.3
Även IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) har gjort mer avancerade studier
som alla visar att subventionen är dyr och ineffektiv. I en studie som omfattar hela
arbetsmarknaden av Johan Egebark och Niklas Kaunitz får man fram liknande resultat som
Skedinger får för detaljhandeln. Deras utvärdering landade i (vid en mycket generös beräkning)
att subventionen kan ha gett 6 000 – 10 000 unga jobb, till en kostnad av mellan 1-1,6 miljoner
kronor per jobb.4 De menar också att det är en dyr och ineffektiv åtgärd.
Det finns naturligtvis starka intressen som vill ha kvar subventionen. Inte minst företagen själva
som 2014 kunde tillgodogöra sig en skattefinansierad subvention på 18 miljarder. Det är därför
knappast konstigt att företagens organisationer driver kampanjer för att få behålla subventionen.
Det är ju att betrakta som ett bidrag till företagen.
Men det var inte för att öka lönsamheten i företagen utan för att motverka den allvarliga
ungdomsarbetslösheten som subventionen infördes. Man kan nu konstatera att målet med
subventionen därför inte uppnåtts. Vi har i denna rapport också kunnat konstatera att det
knappast har varit ett lönekostnadsproblem som skulle ha hindrat handelsföretagen från att
anställa unga. I så fall skulle vi ha sett en effekt av reformen.
Men skulle inte borttagandet av subventionen innebära än större svårigheter för unga att få jobb?
Det kan faktiskt också vara tvärtom. Ett ensidigt fokus på lönekostnad och subventioner, och de
enorma summor som den kostat kan ha hindrat andra mer effektiva metoder.
Om man bara ser till alternativa användningar av de 18 miljarder kronor som subventionen
kostar varje år, så skulle den summan till exempel kunna ge hela 40 000 heltidsjobb i offentlig
sektor med en lön på 25 000 kr per månad (inklusive beräknade lönebikostnader på 50 procent).
Vidare skulle det kunna räcka till hundratusentals platser i vuxenutbildning,
arbetsmarknadsutbildning eller i nya högskoleplatser.

3
4

Per Skedinger, Effects of Payroll Tax Cuts for Young Workers, IFN Working Paper No. 1031, 2014
IFAU, Johan Egebark och Niklas Kaunitz, Sänkta arbetsgivaravgifter för unga, rapport 2013:26.
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I slutet av 2014 var 124 000 unga mellan 15 och 24 år arbetslösa, eller 64 000 om man inte räknar
med heltidsstuderande. För 18 miljarder skulle man naturligtvis kunna skapa en kombination av
utbildnings- och sysselsättningsåtgärder, som tillsammans med riktade pengar för reguljär
sysselsättning allvarligt skulle kunna bita på ungdomsarbetslösheten. Men så länge 18 miljarder
används till rena bidrag för lönsamma företag blir det svårt att genomföra reformer som på allvar
skulle kunna få ner ungdomsarbetslösheten.
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