Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi Högskolan Dalarna
och forskningschef Handelns Forskningsinstitut och Anders Bornhäll, post
doc-forskare Handelns Forskningsinstitut, analyserar sysselsättningseffekterna av att turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd gjordes
mindre restriktiva 2001. Då fick företag med mindre än tio anställda
möjligheten att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen vid
uppsägningar på grund av arbetsbrist.
Författarna undersöker om reformen ökade företags benägenhet att
anställa utrikes födda och hur äldre arbetstagare påverkades. Slutligen
frågar de sig, bör reformen utvidgas?
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Dagens regelverk kring anställningsskydd utformades för mer än 40 år
sedan under en period då den svenska arbetsmarknaden var väsentligt
olik dagens. Arbetslösheten är idag betydligt högre med stora grupper
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utifrån den ändrade situationen är
frågan om den relativt restriktiva svenska lagstiftningen kring anställningsskyddet fortfarande är ändamålsenlig eller om den behöver förändras.
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Förord
Näringspolitiskt forum är Entreprenörskapsforums mötesplats med fokus på förutsättningar för entreprenörskap i Sverige, näringslivets utveckling och innovationsförmåga
samt för svensk ekonomis långsiktigt uthålliga tillväxt i en allt mer globaliserad värld.
Ambitionen är att föra fram policyrelevant forskning till beslutsfattare inom såväl
politiken som inom privat och offentlig sektor. De rapporter som presenteras och de
rekommendationer som förs fram inom ramen för Näringspolitiskt forum ska vara förankrade i vetenskaplig forskning. Förhoppningen är att rapporterna också ska initiera
och bidra till en allmän diskussion och debatt kring de frågor som analyseras.
I denna rapport, skriven av Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi
Högskolan Dalarna och forskningschef Handelns Forskningsinstitut och Anders
Bornhäll, post doc-forskare Handelns Forskningsinstitut, undersöks sysselsättningseffekterna av att företag med mindre än elva anställda 2001 fick möjligheten att
undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen vid uppsägningar på grund
av arbetsbrist. Ämnet är viktigt då regeln påverkar kompetensförsörjningen för
många mindre företag. Då stora grupper står långt ifrån arbetsmarknaden idag är
strukturella reformer av största vikt för att undvika att utanförskap och segregation
kvarstår permanent. Frågan som ställs i rapporten är om reformen fått positiva effekter för sysselsättningen, och då speciellt för utrikes födda arbetstagare. Samtidigt
undersöker författarna effekten på äldre arbetstagares sysselsättningsgrad, inte
minst då turordningsreglerna i mångt och mycket är ämnade att skydda denna grupp
från orättfärdiga uppsägningar och stora inkomstfluktuationer. Slutligen diskuterar
författarna om effekterna som observeras av denna relativt marginella reform motiverar ytterligare förändringar av turordningsreglerna.
Författarna svarar själva för analysen samt de slutsatser och förslag som presenteras i rapporten, de delas nödvändigtvis inte av Entreprenörskapsforum.

Stockholm i november 2018
Johan Eklund

		

Vd Entreprenörskapsforum och professor Blekinge Tekniska Högskola och
Jönköping International Business School.		
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SAMMANFATTNING
Den 11 oktober 2000 beslutade Sveriges riksdag att företag med mindre än elva
anställda skulle få möjligheten att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Tvåundantaget trädde i kraft i januari
2001 och syftet med denna rapport är att sammanfatta sysselsättningseffekterna av
denna reform. Vi studerar dels om småföretagen som omfattades av tvåundantaget
blev mer benägna att öka antalet anställda till följd av reformen, dels om effekten av
reformen skiljer sig åt för äldre arbetstagare och de som är utrikes födda.
Resultaten från vår analys visar att:
•

Företag med 5–9 anställda ökade antalet anställda med i genomsnitt 0,16
arbetstagare när de fick möjligheten att undanta två arbetstagare från sist-införst-ut-principen, vilket motsvarar 4 246 nya jobb per år under den studerade
perioden.

•

Tvåundantagsregeln skapade en ny tillväxtbarriär eftersom företag med tio
anställda blev mindre benägna att anställa ytterligare en arbetstagare efter
reformen, vilket skulle leda till att de förlorade möjligheten att undanta två
arbetstagare från sist-in-först-ut-principen.

•

Tvåundantagsregeln hade ingen effekt på anställningar och separationer av
äldre arbetstagare, men ökade anställningarna av yngre arbetstagare som var
arbetslösa eller utanför arbetskraften.

•

Det finns inget stöd för att tvåundantaget förbättrade de utrikes föddas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Reformen ledde däremot till att
företagen anställde fler inrikes födda.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att möjligheten att undanta två arbetstagare
från sist-in-först-ut-principen har lett till att småföretagen anställer fler unga inrikes
födda. Tidigare studier har visat att reformen också minskade antalet sjukskrivningar
och ökade arbetskraftsproduktiviteten bland de företag som omfattades av reformen.
Slutsatsen är att en relativt marginell reform av turordningsreglerna har lett till ett
flertal positiva ekonomiska utfall, vilket innebär att det finns goda skäl att genomföra
en utvidgning av reformen.
Rapporten bygger till stor del på Anders Bornhälls doktorsavhandling Unseen job
creators and firm growth barriers: The role of capital constraints and seniority rules,
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som Bornhäll försvarade vid Örebro universitet den 6 oktober 2017. Artiklarna som
ligger till grund för kapitlen i rapporten är:
Kapitel 2: Bornhäll, A., S.-O., Daunfeldt och N. Rudholm (2017), ”Do employment
protection legislation prevent firm growth? Evidence from a natural experiment”,
Industrial and Corporate Change, vol. 26, nr 1, s. 169-185.
Kapitel 3: Bornhäll, A. (2017), Do seniority rules protect older workers? Age composition effects of the last-in-first-out principle, HUI Working Paper No. 124.
Kapitel 4: Bornhäll, A., S.-O., Daunfeldt och N. Elert (2017), Employment protection
legislation and the labor market position of immigrants - a natural experiment, HUI
Working Paper No. 125.
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Kapitel 1

BAKGRUND
Redan under mellankrigstiden införde Weimarrepubliken och den tredje franska republiken ett anställningsskydd för att öka tryggheten för arbetstagarna (Vogel-Polskey,
1986). Idag har de flesta industrialiserade länder någon form av lagstiftning som syftar
till att skydda arbetstagarna från orättfärdiga uppsägningar och kraftiga inkomstfluktuationer. Omfattningen av lagstiftningen varierar dock mellan länder. Sverige har i
jämförelse en relativt liberal lagstiftning gällande tillfälliga anställningar, men en relativt restriktiv lagstiftning för tillsvidareanställda (OECD, 2013).
Sveriges nuvarande lagstiftning om anställningsskydd (LAS) fick sin utformning i början av 1970-talet. En betydelsefull beståndsdel i den svenska lagstiftningen är att den
reglerar företagarnas inflytande över personalstyrkans sammansättning (Skedinger,
2008), vilket bl.a. innebär att uppsägningar till följd av arbetsbrist ska ske enligt principen sist-in-först-ut. Denna typ av turordningsregel är mycket ovanlig i andra länder.1
En direkt konsekvens av lagstiftningen är att företagarnas omsättningskostnader ökar.
Dessa omsättningskostnader består av utgifter som uppstår vid anställningar och
separationer av anställda, t.ex. rekryteringskostnader, utbildningskostnader, avgångsvederlag och eventuella rättsliga kostnader vid uppsägningar. Omsättningskostnaderna
inkluderar också produktivitetsförluster som kan uppstå för att mer seniora arbetstagare inte vill samarbeta, eller t.o.m., trakasserar nyanställda. Företagens omställningskostnader ger en marknadsmakt till de som redan är sysselsatta (insiders), vilket
innebär att de kan använda den makten för att arbeta till en högre lön än de som är
arbetslösa eller utanför arbetskraften (outsiders) är villiga att arbeta för (Lindbeck och
Snower, 1987).
Omsättningskostnaderna är högre vid relativt strikt anställningsskydd eftersom
insiders känner sig säkrare på att behålla jobbet (Edin m.fl., 1996). Detta innebär
också att insiders kan förhandla till sig högre löner när ekonomin påverkas av
positiva externa chocker, på bekostnad av outsiders möjligheter att få ett arbete.
Omsättningskostnaderna kan därmed förklara uppkomsten av bestående höga arbetslöshetstal bland grupper av arbetstagare som har problem med att etablera sig på

1.

Frankrike, Italien, Mexiko och Nederländerna har också någon form av lagstadgade turordningsregler i
samband med uppsägningar (Skedinger, 2008).
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arbetsmarknaden (Blanchard och Summers, 1987; Lindbeck och Snower, 1987), t.ex.
första generationens flyktinginvandrare.
I Sverige har lagen om anställningsskydd i princip varit oförändrad sedan början
av 1970-talet. Den 11 oktober 2000 beslutade dock Sveriges riksdag att företag med
mindre än elva anställda skulle få möjligheten att undanta två arbetstagare från sistin-först-ut-principen vid uppsägningar gå grund av arbetsbrist. Detta ökade möjligheterna för arbetsgivarna att behålla viktig kompetens i företaget vid uppsägningar,
vilket minskar deras omsättningskostnader. Reformen kan därmed påverka hur många
som företagen anställer, men också vilka de väljer att anställa och ha kvar i företaget.
Reformen var resultatet av ett ovanligt blocköverskridande samarbete mellan
Miljöpartiet och de borgerliga partierna. Det var länge oklart om reformen skulle
genomföras och hur den skulle utformas. Något som innebär att företagen inte hade
några större möjligheter att anpassa sig till lagförändringen innan den var en realitet
(Lindbeck m.fl., 2006). Genom att utnyttja att reformen var partiell, dvs. att den inte
omfattade alla företag, kan vi jämföra utvecklingen för de företag som fick möjligheten
att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen (behandlingsgruppen) med
de marginellt större företagen som inte omfattades av reformen (kontrollgruppen).
Reformen kan med andra ord användas som ett naturligt experiment för att studera
effekterna av mindre restriktiva turordningsregler.2
Syftet med rapporten är att presentera forskning som använder införandet av tvåundantaget som ett naturligt experiment för att studera sysselsättningseffekterna av
reformen. Mer specifikt vill vi besvara de följande tre frågeställningarna:
i.

Skapade undantagsreglerna i turordningsreglerna fler jobb i de mindre bolag
som omfattades av reformen?

ii.

Ledde reformen till att de äldre arbetstagarna fick svårare att få och behålla en
anställning?

iii. Skapade reformen fler jobb för första generationens invandrare?
Detta innebär att vi inte bara studerar om reformen skapade fler arbetstillfällen, utan
även om reformen har en effekt på vilka som är anställda i företagen. Det är av betydelse eftersom turordningsreglerna infördes med motivet att de skulle skydda äldre
arbetstagare från orättfärdiga uppsägningar (Regeringens proposition, 1971:107).
Vidare hävdas ofta att strikta turordningsregler missgynnar utrikes födda och gör det
svårare för dem att etablera sig på arbetsmarknaden (Skedinger, 2008).

2.

10

Ett naturligt experiment är en situation där en exogen förändring sker och där det finns en kontrollgrupp
som är opåverkad av förändringen men i övrigt är likvärdig med behandlingsgruppen, dvs. de företag
som påverkades av förändringen. Det grundläggande antagandet är att företagen i behandlings- och
kontrollgruppen skulle haft en likvärdig utveckling om reformen inte hade genomförts och att alla skillnader
mellan grupperna därmed är en direkt konsekvens av reformen. Naturliga experiment används alltmer
inom nationalekonomin eftersom de förbättrar möjligheten till identifikation (Angrist och Pischke, 2008)
och därmed möjligheten att dra en slutsats om det faktiska orsakssambandet.

DET SVENSK A ANSTÄLLNINGSSK YDDET

Rapporten är disponerad på följande sätt: I nästa avsnitt presenteras en analys av hur
turordningsreglerna påverkar företagstillväxten bland svenska småföretag. I avsnitt 3
studerar vi om införandet av tvåundantaget i turordningsreglerna försämrade arbetsmarknadspositionen för äldre arbetstagare, medan vi i avsnitt 4 undersöker om de
mindre restriktiva turordningsreglerna förbättrade möjligheterna för utrikes födda att
etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Avslutningsvis diskuterar vi slutsatserna
av vår analys, samt ger förslag på policyrekommendationer och fortsatt forskning.
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Kapitel 2

TURORDNINGSREGLERNA
SOM TILLVÄXTBARRIÄR
2.1 Bakgrund
De flesta företag är små när de startar, förblir små under sin levnadstid och går i konkurs som små företag (Davidsson m.fl., 2005). Småföretagens avsaknad av tillväxt kan
dels bero på att de saknar tillväxtambitioner, men också på att de väljer att inte expandera sin verksamhet trots att de vill växa. Fördelarna med att växa, t.ex. i form av högre
vinster och ökade utmaningar för de anställda, kan under vissa omständigheter vara
lägre än de kostnader och risker som är förknippade med företagstillväxten (Coad,
2009). Ambitionen att växa utgör således ett nödvändigt, men inte ett tillräckligt villkor
för att vi ska observera att småföretag ökar antalet anställda.
Tillväxtbarriärer kan relateras till företagets interna resurser, samt till de externa
villkoren som företaget möter när de vill expandera verksamheten. Enligt Williamson
(2000) kan de externa villkoren för företagande klassificeras utifrån deras grad av
trögrörlighet. Vissa faktorer, t.ex. normer kring entreprenörskap och grundläggande
institutioner, tar lång tid att förändra. En fungerande rättsstat, avsaknad av korruption
och stabila äganderätter är exempelvis grundläggande villkor för att skapa stabilitet
och förutsägbarhet för entreprenörer (North, 1990; Acemoglu och Robinson, 2013).
Om entreprenörer inte är säkra på att få behålla avkastningen på sina satsningar skapas inte heller några långsiktiga incitament för en expansion av verksamheten (Rodrik
m.fl., 2004).
Exempel på institutioner som på relativt kort sikt kan förändras för att öka företagstillväxten är skatter (Bohata och Mladek, 1999; Davidsson och Henrekson, 2002),
incitamenten för förmögenhetsbildning (Lindh och Ohlsson, 1996), arbetsmarknadsregleringar (Braunerhjelm m.fl., 2015) och regleringar som påverkar företagens arbetskraftskostnader (Davidsson och Henrekson, 2002; Skedinger, 2011). Beslutsfattarna
kan således ändra de regler som hindrar företag från att expandera, även om det på
kort sikt är svårt att påverka entreprenörers normer och värderingar (Williamson,
2000).
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En av de möjliga tillväxtbarriärerna som kan ändras på kort sikt är reglerna vid anställning och uppsägning av arbetskraft. Ett strikt anställningsskydd skapar sämre förutsättningar för tillväxt eftersom det ökar företagens omsättningskostnader och gör
att de blir mindre benägna att ta risken att anställa ny personal (Klapper m.fl., 2006;
Scarpetta m.fl., 2002). Anledningen till detta är att strikta regler kring anställningar
och uppsägningar innebär att företagen riskerar att behålla personal som inte passar
in eller bidrar till företagets utveckling i tillräckligt hög utsträckning. Sist-in-först-utprincipen i den svenska lagstiftningen om anställningsskydd kan därmed innebära att
företag avstår från att växa för att undvika kostnader som uppstår vid felrekryteringar
(Skedinger, 2008). Insiders kan också använda dessa ökade kostnader för att öka sina
löner på bekostnad av outsiders möjligheter att få ett arbete (Lindbeck och Snower,
1987).
Sammanfattningsvis kan möjligheten för småföretag att undanta två arbetstagare
från sist-in-först-ut-principen innebära att deras omsättningskostnader och marknadsmakten för insiders minskar, vilket ökar incitamenten och möjligheterna för småföretagen att expandera sin verksamhet.

2.2 Data och empiriskt angreppssätt3
Svenska aktiebolag är enligt lag skyldiga att lämna in en årsrapport till det svenska
patent- och registreringsverket (PRV). Denna information har sammanställts i en
databas av PAR4 (ett svenskt konsultföretag) som vi använder för att studera om sistin-först-ut-principen i den svenska lagstiftningen om anställningsskydd fungerar som
en tillväxtbarriär för småföretag. Databasen omfattar alla aktiebolag som är aktiva i
Sverige under perioden 1997–2010 och innehåller information om exempelvis företagens vinstmarginaler, omsättning, antal anställda, industritillhörighet och geografiska
lokalisering.
Tvåundantaget, som infördes år 2001, innebar att alla företag med mindre än elva
anställda fick möjligheten att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen
vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Vi använder reformen som ett naturligt
experiment och skattar en difference-in-difference-modell för att studera om sist-införst-ut-principen utgör en tillväxtbarriär för småföretag. Modellen bygger på att vi
kan sortera in observationerna i en behandlingsgrupp respektive en kontrollgrupp, där
den senare är opåverkad av den behandling som studeras.
Metoden bygger på två antaganden, varav det viktigaste antagandet är att de två
grupperna skulle ha haft en liknande utveckling om behandlingen inte hade genomförts. Detta antagande är inte formellt testbart eftersom vi inte kan observera det
kontrafaktiska utfallet då ingen av grupperna får en behandling. Det andra antagandet
är att företagen inte har möjlighet att själva välja vilken av grupperna de tillhör.

3.
4.
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Den som är mest intresserad av slutsatserna och resultatet kan gå vidare direkt till stycke 2.4
Är sedan 2013 en del av Bisnode.
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Skillnaden mellan behandlings- och kontrollgruppen jämförs före och efter reformen.
Antagandet om parallella trender innebär att skillnaden mellan grupperna skulle varit
konstant om behandlingsgruppen inte hade mottagit någon behandling. Om vi däremot uppmäter en skillnad kan denna antas vara en kausal effekt av behandlingen.
Figur 1 är en grafisk illustration av modellen. Antag att vi vill studera hur en reform
har påverkat en utfallsvariabel, Y, t.ex. antalet anställda. Vi studerar utfallet för två
grupper, en behandlingsgrupp som påverkas av reformen och en kontrollgrupp som
inte påverkas av reformen. Det finns inga skillnader mellan grupperna förutom att
behandlingsgruppen påverkas av reformen, vilket innebär att antalet anställda skulle
ha utvecklats på liknande sätt för grupperna om reformen inte hade genomförts. Om
antalet anställda har utvecklats mer positivt efter reformen i behandlingsgruppen
jämfört med kontrollgruppen, som figur 1 indikerar, visar difference-in-differenceskattningen att reformen lett till en ökning av antalet anställda.
FIGUR 1. Illustrering av difference-in-difference-modellen

Difference-in-difference-modellen används ofta vid randomiserade experiment, dvs.
när det sker en slumpmässig fördelning avseende vilka observationer som ska vara
i behandlings- och kontrollgruppen. I praktiken är dock randomiseringar av behandlings- och kontrollgruppen ovanliga i ekonomisk forskning, vilket innebär att många
studier har problem med att uppfylla de grundläggande antagandena för att använda
modellansatsen. Det går helt enkelt inte att utesluta att behandlingsgruppen skulle ha
haft en annorlunda utveckling än kontrollgruppen även om behandlingen inte hade
genomförts.
I vårt fall har det inte heller skett någon randomisering av företagen till en
behandlings- och kontrollgrupp. Reformen var dock utformad på ett sätt som gör
det sannolikt att företagen i kontrollgruppen i hög utsträckning liknar företagen
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i behandlingsgruppen, vilket innebär att vi kan behandla indelningen av företagen i
grupperna som slumpmässig. Detta gör det möjligt för oss anta att företagen i behandlings- och kontrollgruppen skulle ha utvecklats på ett liknande sätt om reformen inte
hade genomförts. Skälet är att reformen inte berörde samtliga företag, utan endast de
som hade färre än elva anställda vid reformtidpunkten. Vi kan därmed studera utvecklingen för de företag som låg precis under gränsen på elva anställda (behandlingsgruppen) med de företag som låg precis över gränsen på elva anställda (kontrollgruppen).
Behandlingsgruppen inkluderar företag som fick möjligheten att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen vid arbetsbrist, medan kontrollgruppen består av
marginellt större företag som inte fick den möjligheten. Mer specifikt inkluderar vi i
behandlingsgruppen alla företag med 5–9 anställda, medan kontrollgruppen består
av företag med 11–15 anställda.5 Om möjligheten att undanta två arbetstagare från
turordningsreglerna leder till att företagen anställer fler arbetstagare borde vi därmed
observera att företagen i behandlingsgruppen anställde fler efter reformen jämfört
med företagen i kontrollgruppen.
Ytterligare en fördel med införandet av tvåundantaget är att reformen var resultatet
av ett ovanligt och skört samarbete mellan Miljöpartiet och de borgerliga partierna.
Reformen infördes också plötsligt, vilket innebär att det, är osannolikt att företagen
kunde förutse de nya reglerna (Lindbeck m.fl., 2006) och därmed selektera sig in i
behandlingsgruppen innan reformen genomfördes.
Vi använder oss av en difference-in-difference-modell för att studera om företagen
som fick möjligheten att undanta två arbetstagare från turordningsreglerna ökade
antalet anställda. Mer specifikt skattar vi följande ekvation:
(1)
där den beroende variabeln, Gi,t , mäter antal anställda i företag i under år t; Dt fångar
upp de effekter på antalet anställda som beror på tidstrender, t.ex. konjunktursvängningar; D g rensar för systematiska tidsinvarianta skillnader mellan grupperna; och
interaktionsvariabeln Dt *D g fångar den kausala reformeffekten.
Notera att om företag inte hinner ändra sitt beteende innan reformen trädde i kraft,
och om företagen i de två grupperna har liknande utvecklingstrender, behöver vi inte
inkludera några ytterligare kontrollvariabler i ekvationen (1). Inkluderandet av fler kontrollvariabler kan däremot fungera som ett test av de antaganden som ligger till grund
för att modellen ska identifiera den kausala effekten av reformen. Om indelningen av
företagen i en behandlings- och kontrollgrupp kan betraktas som slumpmässig, dvs. att
inte några systematiska skillnader finns mellan företagen i grupperna, kommer koefficienten β3 inte ändras, eller endast ändras marginellt, vid inkludering av ytterligare
5.
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Anledningen till att företag med färre än fem anställda eller fler än 15 anställda exkluderas är att
storleksskillnaden då blir så stor att företagen kan påverkas olika av faktorer som inte är relaterade till
reformen, exempelvis konjunktursvängningar.
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kontrollvariabler. De kontrollvariabler som vi använder oss av för att genomföra detta
test är företagets omsättning i föregående tidsperiod (Si,t-1), företagets ålder (Age i,t),
samt fixa effekter för industri (I j) och kommun (Rm).
Notera att företag med tio anställda inte är inkluderade i behandlingsgruppen,
även fast de fick möjlighet att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen.
Skälet till detta är att dessa företag visserligen omfattades av reformen, men att deras
möjlighet att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen försvinner om
de anställer ytterligare en arbetstagare. Om turordningsreglerna är en tillväxtbarriär
förväntar vi oss därför att dessa företag ska bli mindre benägna att anställa efter att
reformen genomfördes eftersom de vill behålla möjligheten att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen. För att testa detta jämför vi också utvecklingen
för företagen med tio anställda med de företag som har nio anställda. Ekvationen som
estimeras kan i detta fall skrivas:
(2)
där den beroende variabeln (DG i,t) är lika med ett om företag i har positiv tillväxt
under år t, annars antar den värdet noll; D10i är en indikatorvariabel som antar värdet ett för de företag som innan reformen hade tio anställda och noll för de med
nio anställda. Reformens effekt på sysselsättningstillväxten bland företag som hade
tio anställda innan reformen fångas av interaktionseffekten Dt * D10i. Om reformen
skapade en tillväxtbarriär för företag med tio anställda förväntar vi oss ett negativt och
statistiskt signifikant värde på δ3.

2.3 R esultat

Resultaten från skattningen av ekvation (1) presenteras i tabell 1. Vi kan notera att
reformeffekten på företagstillväxten är positiv och statistiskt signifikant. Storleken på
effekten estimeras till 0,16 individer per år och företag, oavsett modellspecifikation.
Detta innebär att i genomsnitt vart sjätte företag valde att anställa ytterligare en person till följd av reformen. I behandlingsgruppen finns 26 539 företag, vilket innebär att
nettosysselsättningen bland företag med 5–9 anställda ökade med 4 246 personer per
år under den studerade perioden. Faktumet att storleken på effekten inte ändras när
vi inkluderar ytterligare kontrollvariabler utgör en indikation på att vår modell fångar
den kausala effekten av reformen.
Det är möjligt att införandet av undantagsreglerna skapade en ny tillväxtbarriär för
företag med tio anställda. Skälet till detta är att de kan tänkas avstå från att anställa
ytterligare arbetstagare för att behålla möjligheten att undanta två arbetstagare från
sist-in-först-ut-principen vid arbetsbrist. En första indikation på om så är fallet är om
sannolikheten att anställa ytterligare en individ minskar relativt mycket för företag
med tio anställda efter reformen jämfört med företag som har nio anställda.
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TABELL 1. Effekt på sysselsättningstillväxt hos företag med 5–9 anställda jämfört med
företag med 11–15 anställda, difference-in-difference-estimation, 1998–2003

Dt

Dg

Dt * Dg

Modell I

Modell II

Modell III

Modell IV

0.424***

0.458***

0.303***

0.448***

-0.0329

-0.0327

-0.0468

-0.0523

0.973***

1.002***

1.003***

1.002***

-0.0226

-0.0224

-0.0224

-0.0224

0.162***

0.162***

0.163***

0.160***

-0.0307

-0.0304

-0.0304

-0.0304

1.48e-07*

1.48e-07*

1.47e-07*

-7.75E-08

-7.75E-08

-7.75E-08

0.0174***

0.0174***

0.0174***

-0.00041

-0.00041

-0.00041

0.00169***

0.00154***

-0.00025

-0.00025

Storlek (L)

Ålder

Industri

Region

0.00391***
-0.00063

Konstant

1.428***

1.997***

1.914***

1.956***

-0.0747

-0.076

-0.0761

-0.0764

145,379

145,353

145,353

145,353

0.056

0.068

0.069

0.069

Industri FE

YES

YES

YES

YES

Region FE

YES

YES

YES

YES

Tid FE

YES

YES

YES

YES

Observationer
R

2

Robusta standardfel inom parentes.
***P<0.01, **P<0.05, *P<0.1.
(L) indikerar att företagsstorlek i föregående period används.

I figur 2 presenterar vi sannolikheten för en positiv sysselsättningstillväxt vid olika
företagsstorlekar, både före och efter reformen.
Figur 2 visar att de allra minsta företagen är mindre benägna att anställa en ytterligare arbetstagare och att sannolikheten är ökande med företagsstorleken, vilket
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bekräftar resultat från tidigare studier (Delmar m.fl., 2013). Det som är intressant är
att vi med blotta ögat kan se en avvikelse från mönstret i figur 2 efter det att tvåundantaget i turordningsreglerna infördes. Företag med tio anställda blev då mindre
sannolika att anställa ytterligare en arbetstagare jämfört med de företag som hade nio
anställda. Detta indikerar att reformen också introducerade en tillväxtbarriär eftersom
företag med tio anställda i högre utsträckning avstod från att växa för att inte förlora
möjligheten att undanta anställda från turordningsreglerna.
FIGUR 2. Sannolikheten att ha en positiv tillväxt beroende på företagets storlek
0,6
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0,2
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Före reformen

Efter reformen

Notera dock att resultaten i figur 2 är deskriptiva. I syfte att testa om tvåundantaget
har lett till att företag har blivit mindre benägna att växa över tio anställda skattar
vi ekvation (2). Resultaten från denna analys presenteras i tabell 2 och bekräftar de
deskriptiva resultaten från figur 2. Enligt resultaten blev företag med tio anställda
3,4 procent mindre benägna att växa på grund av reformen (modell IV) jämfört
med företag som hade nio anställda. Detta innebär att 548 av de 16 066 studerade
företagen i behandlingsgruppen skulle ha växt med minst en person ytterligare per
år om det inneburit att de inte skulle ha förlorat möjligheten att göra undantag från
turordningsreglerna. Resultaten visar därmed att reformens utformning skapade en
ny tillväxtbarriär för företagen i behandlingsgruppen som innebar att de blev mindre
benägna att växa över tio anställda.
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TABELL 2. Tröskeleffekt vid jämförelse av företag med nio respektive tio anställda,
difference-in-difference-estimation, 1998-2003

Dt

D10

Dt * D10

Modell I

Modell II

Modell III

Modell IV

0.0642***

-0.0116

-0.0107

-0.0114

0.0247***

0.0297***

0.0297***

0.0294***

-0.0076

-0.00791

-0.00791

-0.00791

-0.0328***

-0.0344***

-0.0343***

-0.0341***

-0.0109

-0.0112

-0.0112

-0.0112

-1.85e-07**

-1.85e-07**

-1.87e-07**

-8.91E-08

-8.91E-08

-8.93E-08

-0.00453***

-0.00453***

-0.00453***

-0.00022

-0.00022

-0.00022

-6.17E-05

-2.36E-05

-0.00013

-0.00013

Storlek (L)

Ålder

Industri

Region

0.000944***
-0.00033

Konstant

0.356***

0.524***

0.521***

0.532***

-0.0452

-0.0456

-0.0461

-0.0462

Observationer

33,139

31,207

31,207

31,207

R2

0.043

0.059

0.059

0.059

Industri FE

YES

YES

YES

YES

Region FE

YES

YES

YES

YES

Tid FE

YES

YES

YES

YES

Robusta standardfel inom parentes.
***P<0.01, **P<0.05, *P<0.1.
(L) indikerar att företagsstorlek i föregående period används.

2.4 Sammanfattning och slutsatser
Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt visat att sist-in-först-ut-principen i turordningsreglerna är en tillväxtbarriär som hindrar mindre företag från att växa.
Möjligheten att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen ledde till att
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företagen med fem till nio anställda ökade antalet anställda med i genomsnitt 0,16
personer per år under den studerade perioden. Detta motsvarar skapandet av 4 246
nya jobb per år under perioden 2001–2003.
Resultaten visar också att tvåundantaget skapade en ny tillväxtbarriär eftersom
företag med tio anställda blev mindre benägna att anställa ytterligare en person till
följd av reformen. Skälet är att de i sådana fall skulle överskrida tröskeln för undantag
och därmed förlora möjligheten att undanta två arbetstagare från sist-in-först-utprincipen. Detta indikerar också att företagarna är välinformerade om lagstiftningen
och känsliga för trösklar som är baserade på antalet anställda. En implikation för lagstiftare är därför att försöka att undvika att introducera denna typ av storlekströsklar.
Frågan är om de uppmätta effekterna i tvåundantaget kan vara resultatet av
någon annan specifik händelse som vid samma tid påverkade förändringen av antalet
anställda. Notera att detta kräver att denna händelse korrelerar både med reformens
införande och med indelningen av företagen i en behandlings- och kontrollgrupp. Vi
kan inte se att det finns någon händelse som år 2001 ledde till att företag med 5–9
anställda ökade antalet anställda, medan denna händelse inte hade någon effekt på
antalet anställda för företagen i kontrollgruppen (11–15 anställda).
Notera också att reformen var oväntad eftersom den var resultatet av ett ovanligt
samarbete mellan Miljöpartiet och den borgerliga oppositionen. Det var länge osäkert
om reformen skulle genomföras och i sådana fall vilka företag som skulle ges möjlighet att undanta arbetstagare från sist-in-först-ut-principen. Vi menar att det därför är
högst sannolikt att ökningen av antalet anställda drivs av införandet av tvåundantaget
i turordningsreglerna och inte av någon utelämnad variabel.
Notera att denna studie endast undersöker en aspekt av lagen om anställningsskydd, dvs. effekten på antalet anställda av mindre restriktiva turordningsregler för
småföretag. En möjlig nackdel med en sådan reform är att äldre arbetstagare får ett
minskat skydd och därmed löper större risk att bli uppsagda. I nästa avsnitt undersöker
vi om så är fallet.
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Kapitel 3

SKYDDAR
TURORDNINGSREGLERNA
ÄLDRE ARBETSTAGARE?
3.1 Bakgrund
”I propositionen föreslås åtgärder för att förbättra den äldre arbetskraftens
sysselsättningsmöjligheter.” (Regeringens proposition, 1971:107)
Ett av de viktigaste skälen för att införa turordningsreglerna i lagstiftningen om
anställningsskydd var att skydda äldre arbetstagare från orättfärdiga uppsägningar
(Rudeberg och Ingelskog, 2011). Om turordningsreglerna uppfyller sitt syfte kan en
effekt av tvåundantaget vara att äldre arbetstagare får större problem med att behålla
en anställning, medan reformen gynnar yngre arbetstagare.
Många länder har ett starkare anställningsskydd för äldre arbetstagare. Ett argument för detta är att kostnaderna av att inte arbeta är lägre för yngre jämfört med
äldre arbetstagare. Det är exempelvis mindre kostsamt för yngre arbetstagare att
byta arbetsplats eller profession eftersom de inte har skaffat sig företagsspecifika
kompetenser i lika hög utsträckning som äldre arbetstagare (Belot m.fl., 2007). Det
är därför vanligt att förmåner som uppsägningstid eller avgångsvederlag ökar med
arbetstagarens senioritet och att utformningen av anställningsskyddet därmed kan
påverka arbetskraftens demografiska sammansättning.
Det finns få empiriska studier av hur senioritetsbaserade anställningsskydd påverkar
äldre arbetstagare. Ett undantag är Behaghel m.fl. (2008) som undersöker effekterna
av den s.k. Delalande-skatten i Frankrike. Denna skatt innebar att företag som sa upp
anställda som var 50 år eller äldre måste betala en skatt till arbetslöshetsförsäkringssystemet. Denna regel ändrades år 1992 då företag som avskedade arbetstagare
som anställdes efter att de fyllt 50 år befriades från skatten. Resultaten från studien
visar att reformen ökade rörelser från arbetslöshet till sysselsättning med 30–50
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procentenheter för arbetstagare över 50 år, medan den inte hade någon tydlig effekt
på separationerna av äldre arbetstagare. Företagen blev således efter reformen mer
benägna att anställa arbetstagare som var äldre än 50 relativt de arbetstagare som
var yngre än 50 år.
Böckerman m.fl. (2018) är den enda tidigare studien som har undersökt de svenska
turordningsreglernas effekt på äldre arbetstagare. De använder matchade data över
arbetsgivare och arbetstagare som är etablerade i både Sverige och Finland för att
studera om skillnaderna i turordningsreglerna mellan länderna kan förklara skillnader
i anställningar, separationer och löner för arbetstagare. De finner att den mer restriktiva sist-in-först-ut-principen i Sverige har lett till en minskning av separationer av äldre
arbetstagare i Sverige på cirka 2,5 procent. En begränsning med studien är att de inte
använder någon exogen chock som experiment. Detta gör det svårare att dra kausala
slutsatser eftersom det kan vara andra landspecifika faktorer som har påverkat att
separationerna är mindre i Sverige än i Finland.
Datamaterialet i Böckerman m.fl. (2018) är också begränsat till 150 storföretag som
är verksamma i båda länderna, vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras
utanför denna kontext. Storföretag har generellt sett mindre problem än småföretag
med anställningsskyddets utformning eftersom de har större möjligheter att kringgå
turordningsreglerna genom förhandlingar med arbetstagarorganisationer eller genom
att använda inhyrd personal (Garibaldi m.fl., 2004). Datamaterialet gör det inte heller möjligt att närmare studera om ökningen av separationerna är ett resultat av att
arbetstagarna lämnar företaget för en annan anställning eller hamnar i arbetslöshet.
Sammantaget innebär resonemanget ovan att det finns ett behov av mer forskning om
hur turordningsreglerna påverkar de äldre arbetstagarna. Syftet med analysen i detta
avsnitt är därför att presentera resultat från forskning som undersöker hur införandet
av tvåundantaget påverkade antalet anställningar och separationer av arbetstagare,
givet deras ålder. Vi är främst intresserade av att studera om äldre arbetstagare blev
arbetslösa eller lämnade arbetskraften i högre utsträckning på grund av införandet av
tvåundantaget i turordningsreglerna.

3.2 Data 6

Vi behöver kunna följa individer över tid och ha information om var de är anställda för
att studera hur de äldre arbetstagarna påverkades av införandet av tvåundantaget.
Denna information har vi tillgång till från Statistiska centralbyråns LISA-databas, vilket är en longitudinell individdatabas ämnad för arbetsmarknadsstudier. Databasen
innehåller information om samtliga personer som är äldre än 15 år och folkbokförda i
Sverige. En stor fördel med LISA är att varje sysselsatt individ är sammankopplad med
ett organisationsnummer, vilket gör det möjligt för oss att följa individer över tid och
studera hur de rör sig på arbetsmarknaden. Utöver företagskopplingen innehåller LISA
information om exempelvis ålder, löner, arbetslöshet, sjukskrivningar m.m.
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Den som är mest intresserad av slutsatserna och resultatet kan gå vidare direkt till stycke 3.4.
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Varje persons anställningsstatus i november varje år erhålls i LISA från RAMSdatabasen. En individ definieras som sysselsatt enligt RAMS om hen arbetar minst
en timme under en mätvecka i november. Denna definition följer Internationella
arbetsorganisationens (ILO) riktlinjer. Statistiska centralbyrån har inte tillgång till
uppgifter om arbetstid och använder därför uppgifter om bruttolön för att identifiera sysselsatta. Detta leder till vissa felklassificeringar på individnivå, men orsakar
inga systematiska felkällor (SCB, 2012).
Uppgifter om arbetslöshet kommer i LISA från HÄNDEL-databasen som samlas in av
Arbetsförmedlingen. En individ klassificeras som arbetslös i HÄNDEL om hen är registrerad hos Arbetsförmedlingen den sista november varje år. Eftersom både sysselsättning och arbetslöshet mäts i november är det också möjligt att identifiera personer
utanför arbetskraften, dvs. de som inte är anställda eller arbetslösa.
Samtliga sysselsatta personer är också kopplade till ett organisationsnummer, vilket
gör det möjligt att följa både arbetsgivarna och arbetstagarna över tiden. Vi använder
detta datamaterial för att avgöra om en individ anställs eller separeras under ett år. I
syfte att studera det totala antalet anställningar och separationer för varje företag och
år aggregeras sedan detta datamaterial till företagsnivån.
Antalet anställda vid varje företag beräknas som summan av anställda som arbetar
för företaget i november varje år enligt RAMS-databasen. Eftersom reformen ägde
rum den 1 januari 2001 möjliggör detta en indelning av företagen i en behandlings- och
kontrollgrupp. Ett företag inkluderas i detta fall i behandlingsgruppen om företaget
hade 7–9 anställda i november 2000, medan företag med 12–14 anställda vid samma
tidpunkt ingår i kontrollgruppen. Ett företag med tio anställda skulle växa bortom
tröskeln för undantag om det skulle anställa ytterligare personal, och företag med elva
anställda skulle ha det omvända problemet vid en separation. I enlighet med Olsson
(2009) och Bornhäll m.fl. (2017) inkluderas därför företag med tio eller elva anställda i
november 2000 inte i studien.
Sammanfattande statistik över urvalet och de beroende variablerna presenteras i
tabell 3. Behandlingsgruppen består av 11 764 företag år 2000 jämfört med 5 022
företag i kontrollgruppen (Panel A). Det genomsnittliga företaget i kontrollgruppen har
12,91 anställda jämfört med 7,86 för det genomsnittliga företaget i behandlingsgruppen. Skillnaden i genomsnittlig företagsstorlek mellan de två grupperna reflekteras
också i flödena in och ut från företagen, där det genomsnittliga företaget i kontrollgruppen har ett högre in- och utflöde av arbetstagare (Panel B).
Vid beräkning av vilka företag som är berättigade till att göra undantag från
turordningsreglerna ska arbetstagare i ledande befattningar inte räknas med.
Eftersom det inte går att identifiera dessa individer följer vi von Below och
Skogman-Thoursie (2010) och antar att varje företag har en chef, vilket innebär
att antalet anställda i varje företag subtraheras med en. Att vi inte kan identifiera
företagsledarna innebär att vi inte vet vilken åldersgrupp de tillhör. Detta innebär
att summan av arbetstagare i de olika åldersgrupperna överstiger det totala antalet arbetstagare (Panel A).
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TABELL 3. Sammanfattande statistik över urval och beroendevariabler
Behandlingsgrupp
2000

Kontrollgrupp

2001

2000

2001

Panel A: Urvalsdeskription
Antal företag

11,764

11,046

5,022

4,724

Antal anställda

92,507

87,255

64,839

61,643

<25 år

14,415

13,049

9,824

8,638

25-29 år

14,091

12,331

9,528

8,624

30-34 år

14,292

13,163

9,857

9,292

35-59 år

13,738

13,458

9,128

8,944

40-44 år

11,329

10,808

7,481

7,295

45-49 år

10,300

10,002

6,759

6,596

50-54 år

10,974

10,124

7,212

6,641

55-59 år

8,863

9,036

6,031

6,246

60-64 år

4,505

4,662

2,895

3,041

>64 år

1,764

1,668

1,146

1,050

Panel B: Medelvärden av utfallsvariabler, standardavvikelse inom parentes
Antal anställningar

Anställningar från företag

Anställningar från arbetslöshet

Anställningar från utanför arbetskraften

Antal separationer

Separationer till företag

Separationer till arbetslöshet

26

DET SVENSK A ANSTÄLLNINGSSK YDDET

2.52

2.19

4.08

3.57

(1.93)

(3.49)

(2.89)

(4.22)

1.50

1.39

2.49

2.32

(1.51)

(2.76)

(2.24)

(3.30)

0.28

0.18

0.42

0.30

(0.60)

(0.48)

(0.78)

(0.77)

0.73

0.61

1.16

0.94

(1.00)

(1.11)

(1.41)

(1.41)

2.01

2.17

3.35

3.44

(5.25)

(1.78)

(9.62)

(2.64)

1.43

1.42

2.41

2.32

(4.59)

(1.42)

(7.36)

(2.17)

0.12

0.15

0.20

0.24

3.3 M etod

För att studera effekten av tvåundantaget på de äldre arbetstagarna används en
liknande estimeringsmetod som i det föregående avsnittet, men med en annorlunda
gruppindelning. Istället för att jämföra företag som har 5–9 anställda med företag som
har 11–15 anställda, inkluderas istället företag med 7–9 anställda i behandlingsgruppen och företag med 12–14 anställda i kontrollgruppen. En skillnad mot tidigare är
således att även företag med elva anställda exkluderas från analysen. Anledningen är
att vi vill studera separationer från företagen och att reformen skapade incitament för
de som ligger precis ovanför brytpunkten att minska personalstyrkan för att på så sätt
få möjlighet till att göra undantag från sist-in-först-ut-principen.
Bara ett år före reformen och ett år efter reformen används i analysen. Detta gör vi
för att undvika eventuella problem med företag som flyttar in och ut ur behandlingsgruppen och därmed säkerställa att det är en effekt av reformen som identifieras. Det
är välkänt att längre utvärderingsperioder leder till att mer brus introduceras i data,
vilket försvårar möjligheter att identifiera effekter av behandlingen (Mian och Sufi,
2002). Den kortare tidsperioden innebär att reformens kortsiktiga effekt kan skattas
med högre precision. Nackdelen är att effekten estimeras för en mindre grupp av företag och under en kortare tidsperiod, vilket innebär att den ökade precisionen kommer
på bekostnad av att den totala effekten av reformen inte studeras. Det finns således en
balansgång mellan precision i estimaten och generaliserbarhet av resultaten.
Följande ekvation används för att studera reformeffekten för olika åldersgrupper:
(3)
där den beroende variabeln, Yi,t, mäts som (se tabell 3 för definitioner): totalt antal
anställningar/separationer; antal anställningar från/separationer till arbetslöshet;
antal anställningar från/separationer till ett annat företag; och antal anställningar från/
separationer till utanför arbetskraften. Slutligen beräknas nettoeffekterna för de fyra
olika flödena. De tolv ekvationerna beräknas för var och en av de tio åldersgrupperna,
vilket innebär att vi totalt genomför 120 skattningar av reformeffekten.
D Gi är en indikatorvariabel för behandlingsgruppen, dvs. den är lika med ett för
företag med 7–9 anställda och noll annars; DtT är en indikatorvariabel som är lika med
ett under reformperioden, 2001, och noll annars. Eventuella reformeffekter fångas
av koefficienten för interaktionsvariabeln, β3. Den beräknade reformeffekten ska
tolkas som den genomsnittliga ökningen/minskningen av anställningar/separationer
bland företag med 7–9 anställda jämfört med kontrollgruppen (12–14 anställda) och
tiden före reformen.
Turordningsreglerna infördes med syftet att ge ökat anställningsskydd för äldre
arbetstagare. Om de svenska turordningsreglerna skyddar äldre arbetstagare, bör vi
förvänta oss att liberaliseringen av sist-in-först-ut-principen försämrar arbetsmarknadspositionen för äldre arbetstagares, dvs. att separationerna av äldre arbetstagare ökar.

ENTR EPR ENÖRSK A PSFORUM

27

KAPITEL 3 SKYDDAR TURORDNINGSREGLERNA ÄLDRE ARBETSTAGARE?

3.4 R esultat

Resultaten bygger på totalt 120 skattningar. Vi väljer därför att redovisa de estimerade
β3 -koefficienterna tillsammans med deras konfidensintervall genom en grafisk presentation. Punktestimatet är skilt från noll med 95 procents säkerhet om det tillhörande
konfidensintervallet inte skär x-axeln vid värdet noll.
Från panel A1 i figur 3 ser vi att det främst var arbetstagare i den yngsta åldersgruppen (<25 år) som anställdes på grund av reformen, medan effekten minskar för de
äldre åldersgrupperna och inte längre är signifikant skild från noll. Resultaten visar
att denna effekt drivs av att reformen ledde till en ökning av anställningar av unga
personer som tidigare var arbetslösa (Panel A3) eller stod utanför arbetskraften (Panel
A4). Däremot ser vi små eller inga effekter på äldre arbetstagare eller på personer som
kommer från en annan anställning.7

^

FIGUR 3. Reformens effekt på nyanställningar efter åldersgrupp och
arbetskraftstillhörighet
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Samma analys genomförs för att studera separationer av arbetstagare (Figur 3).
Återigen ser vi att den största, och enda statistiskt signifikanta effekten av tvåundantaget, är för de yngsta arbetstagarna (Panel B1). Enligt resultaten ledde reformen till
att de som var yngre än 25 år i mindre utsträckning separerades från sin anställning.
7.
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Ett undantag är att vi kan observera en positiv effekt av reformen på antalet i åldern 45-49 år som anställs
från arbetslöshet.

DET SVENSK A ANSTÄLLNINGSSK YDDET

Denna effekt beror nästan i sin helhet på att de yngsta arbetstagarna inte lämnade
arbetskraften i lika stor utsträckning som tidigare (Panel B4). Resultaten visar inga
indikationer på att de äldre arbetstagarna fick en mer utsatt arbetsmarknadsposition
till följd av undantagsreglerna.
FIGUR 4. Reformens effekt på separationer efter åldersgrupp och
arbetskraftstillhörighet
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Genom att beakta resultaten från figur 3 och figur 4 kan reformens nettoeffekt på
sysselsättningen beräknas (Figur 5). Vi ser då att nettoanställningen av unga ökade
med 0,16 personer per företag och år (Panel C1), vilket motsvarar att ungefär var sjätte
företag valde att anställa ytterligare en ung person på grund av reformen. Med hänsyn
till behandlingsgruppens storlek innebär detta att 1 767 individer som var yngre än
25 år fick en anställning till följd av att företagen fick en möjlighet att undanta två
arbetstagare från sist-in-först-ut-principen.
Det finns vissa indikationer på att äldre arbetstagare blev något mer sannolika att
flytta till ett annat företag. Denna effekt är dock inte statistiskt signifikant och det
finns inga tecken på att de lämnade arbetskraften eller hamnade i arbetslöshet i någon
högre utsträckning än tidigare. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att införandet
av tvåundantaget i den svenska lagstiftningen om anställningsskydd inte har lett till
att fler äldre arbetstagare har separerats från sina anställningar. Reformen verkar
däremot ha förbättrat för de allra yngsta arbetstagarnas möjlighet att komma in på
arbetsmarknaden.
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FIGUR 5. Reformens nettoeffekt på nyanställningar efter åldersgrupp och
arbetskraftstillhörighet
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I detta avsnitt har vi närmare studerat om möjligheten för företag med mindre än elva
anställda att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen har påverkat de
äldres arbetsmarknadssituation. Frågan är av betydelse eftersom turordningsreglerna
en gång infördes för att skydda äldre arbetstagare från orättfärdiga uppsägningar och
kraftiga inkomstfluktuationer.
Resultaten visar inga effekter av införandet av tvåundantaget på de äldre individernas arbetsmarknadsutfall. Vi finner däremot att de företag som fick möjlighet att göra
undantag från turordningsreglerna ökade rekryteringen av individer som vid anställningstillfället var yngre än 25 år och hade en annan anställning, var arbetslösa eller
stod utanför arbetskraften. Det finns däremot ingen indikation på att separationerna
från företagen ökade till följd av införandet av tvåundantaget.
Slutsatsen av vår analys är att möjligheten att utesluta två arbetstagare från sistin-först-ut-principen har minskat ungdomsarbetslösheten och lett till att fler yngre
personer har kommit in på arbetsmarknaden. Sammantaget anställde företag med
7–9 anställda 1 767 fler unga arbetstagare till följd av reformen. Dessa unga arbetare
var tidigare arbetslösa eller inte en del av arbetskraften.
Med den data som används i studien är det inte möjligt att skilja mellan frivilliga och
ofrivilliga separationer. Analysen utförs med en årlig företagspanel, vilket dessutom
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innebär att en arbetare som separeras från ett företag till arbetslöshet och sedan
åter får en anställning inom ett år identifieras som en separation till ett annat företag.
Detta innebär att resultaten snarare ska tolkas som effekten av turordningsreglerna på
medellång sikt. Det är möjligt att effekterna av reformen på separationer är större på
kort sikt, men en analys av detta kräver mer högfrekventa data.
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Kapitel 4

TURORDNINGSREGLERNAS
EFFEKT FÖR UTRIKES
FÖDDA
4.1 Bakgrund
Under de senaste åren har arbetslösheten i Sverige minskat och sysselsättningsgraden
är historiskt hög. Men trots detta har många utrikes födda stora problem med att etablera sig på arbetsmarknaden. I augusti 2018 var arbetslösheten bland inrikes födda i
åldern 16–64 år endast 3,8 procent, medan arbetslösheten bland utrikes födda uppgick till hela 14,8 procent. Skillnaden i arbetslöshetstal mellan inrikes och utrikes födda
har också ökat trendmässigt under senare tid, vilket illustreras i figur 6. I april 2005 var
arbetslösheten bland utrikes födda 1,8 gånger högre än för inrikes födda, medan den
var 3,9 gånger högre i augusti 2018. Från figuren ser vi också att arbetslösheten ökade
för både inrikes och utrikes födda i samband med finanskrisen. Arbetslösheten bland
de inrikes födda minskade dock relativt snabbt, medan den blev kvar på en hög nivå
för de utrikes födda.
Den höga bestående arbetslösheten bland de utrikes födda är extra bekymmersam
med tanke på den omfattande asylinvandringen under senare tid. Under de tre senaste
åren (2015–2017) har Sverige tagit emot cirka 220 000 asylsökande (Migrationsverket,
2018a) och Migrationsverket beräknar att ytterligare 200 000–300 000 (Migrationsverket,
2018b) flykting- och anhöriginvandrare kommer till Sverige under de närmaste tre åren.
Enbart under 2015 tog Sverige emot nästan 163 000 asylsökande (Migrationsverket,
2018a), vilket motsvarade cirka 16,6 asylsökande per 1 000 invånare. Detta är bland
den högsta kvoten asylsökande som registrerats i ett EU-land efter andra världskriget.
De senaste årens asylsökande och anhöriginvandrare behöver därför integreras på
arbetsmarknaden i en situation där många av de som invandrat tidigare är arbetslösa.
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FIGUR 6. Arbetslöshet i procent bland inrikes födda och utrikes födda 16–64 år, april
2005 – augusti 2018.
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Ett strikt anställningsskydd kan enligt insider-outsider-modellen utgöra ett hinder för
de utrikes föddas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Skälet till detta är
att omsättningskostnaderna vid anställningar och uppsägningar ökar när arbetsgivaren inte fritt kan välja vem som ska sägas upp. Denna ökning av kostnaderna kan göra
arbetsgivarna mer riskaverta och mindre benägna att anställa individer som de upplever som mer riskfyllda att anställa. Lindbeck och Snower (2001, s. 182) sammanfattar
detta på följande sätt:

“the insider-outsider theory leads us to expect that the frequency and duration of
unemployment spells for typical outsider groups such as young workers, women
and some minorities will be comparatively high in countries where insiders enjoy
relatively high job security and strong market power”.
Resonemanget ovan implicerar att en reform som ökar möjligheten för arbetsgivare
att välja vilka som ska vara kvar vid arbetsbrist kommer att förbättra möjligheterna för
utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden. I detta avsnitt studerar vi därför
om införandet av tvåundantaget i turordningsreglerna har påverkat arbetsmarknadssituationen för utrikes födda.
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4.2 Data och empiriskt angreppssätt8

I likhet med det tidigare avsnittet använder vi oss av data från Statistiska centralbyråns
LISA-databas, vilket möjliggör för oss att studera om reformen år 2001 påverkade
inrikes och utrikes födda på olika sätt. Mer specifikt kombinerar vi longitudinella data
över individer och företag med information om individens födelseregion.
Utöver den data som presenterats i det föregående avsnittet använder vi information från LISA avseende individens födelseregion. Detta gör det möjligt för oss att studera om de förändrade turordningsreglerna påverkar inrikes födda och utrikes födda
på olika sätt. Vi delar upp individerna i följande födelseregioner:
i.

Inrikes född. Individer som är födda i Sverige med minst en förälder som också är
född i Sverige.

ii.

Andra generationens invandrare. Individer som är födda i Sverige, men där båda
föräldrarna är födda utomlands.

iii. Västerländska invandrare. Individer som är födda i ett nordiskt land (exklusive
Sverige), Europa eller Nordamerika.
iv. Icke-västerländska invandrare. Individer som är födda i Afrika, Sydamerika eller
Asien.
Den största gruppen i vårt urval är inrikes födda, 87 procent, följt av västerländska
invandrare, sju procent, andra generationens invandrare, fyra procent, och ickevästerländska invandrare, tre procent.
Tidigare studier har visat att det framförallt är flyktinginvandrare och anhöriginvandrare som har problem med att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden
(Calleman och Herzfeld Olsson, 2015). Vi har inte tillgång till information om invandringsskäl i vårt datamaterial. I Sverige är dock majoriteten av de individer som är födda
i Afrika, Asien och Sydamerika flykting- eller anhöriginvandrare (SOU 2011:11).
I likhet med det tidigare avsnittet väljer vi att göra en separat analys baserat på
individernas arbetsmarknadssituation före och efter reformen. Detta innebär att
vi analyserar om det är olika effekter på anställningar och separationer av individer
som har en sysselsättning, är arbetslösa eller befinner sig utanför arbetskraften. En
liknande ekvation som i det tidigare avsnittet estimeras, dvs.:
(4)
En skillnad gentemot det tidigare avsnittet är att vi gör separata skattningar beroende på individens födelseregion istället för ålder. Detta innebär att vi totalt utför

8.

Den som är mest intresserad av slutsatserna och resultatet kan gå vidare direkt till stycke 4.4.
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48 skattningar för att avgöra hur reformen påverkade anställningar och separationer
beroende på individens födelseregion och arbetsmarknadssituation.

4.3 Resultat
Resultaten avseende tvåundantagets effekt på nyanställningen, givet födelseregion,
presenteras i figur 7.
FIGUR 7. Reformens effekt på nyanställningar efter födelseregion och
arbetskraftstillhörighet
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Från figur 7 ser vi att tvåundantaget ledde till att nyanställningarna av inrikes födda ökade
och att den positiva effekten drivs av att företagen valde att rekrytera fler inrikes födda
som antingen var arbetslösa eller utanför arbetskraften. Totalt ökade anställningarna
av inrikes födda med 0,13 personer per företag, vilket innebär att ungefär var åttonde
företag valde att anställa ytterligare en inrikes född arbetstagare till följd av möjligheten
att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen. Detta indikerar att liberaliseringar av arbetsrätten framförallt gynnar de inrikes födda som har problem med att
etablera sig på arbetsmarknaden, dvs. det gynnar grupper av arbetstagare som arbetsgivarna ofta finner mindre riskfyllda att anställa. Det finns däremot inga indikationer på
att tvåundantaget förbättrade de utrikes föddas möjligheter att få ett arbete.
Slutsatsen av vår analys är att möjligheten att undanta två arbetstagare från turordningsreglerna har lett till att det blivit lättare för inrikes födda som är arbetslösa eller
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utanför arbetsmarknaden att få ett arbete, men att vi inte kan observera någon effekt
för de som är utrikes födda.
I nästa steg studerar vi om reformen hade olika effekter på sannolikheten att inrikes
och utrikes födda lämnade företaget. Resultaten avseende denna analys presenteras
i figur 8.
FIGUR 8. Reformens effekt på separationer efter födelseregion och
arbetskraftstillhörighet
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Det framgår av resultaten i figur 8 att effekten av tvåundantaget på arbetsplatsseparationer inte är statistiskt signifikant, oavsett om vi studerar separationer till
arbetslöshet, andra företag eller till utanför arbetskraften. Det finns således inga
tecken på att antalet separationer ökade till följd av att företag med mindre än tio
anställda fick möjlighet att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen i
turordningsreglerna.
Sammantagen innebär resultaten från figur 7 och 8 att tvåundantaget ökade
nyanställning av personer födda i Sverige (Figur 9). Det finns även starka indikationer på att samma grupp hade ett nettoflöde från arbetslöshet till anställning.
Resultaten är väl i linje med när reformeffekten för olika åldersgrupper analyserades. Sammantaget innebär detta att reformen framförallt hade en positiv effekt
på unga inrikes födda personer som tidigare befann sig i arbetslöshet eller stod
utanför arbetskraften.
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FIGUR 9. Reformens nettoeffekt på nyanställningar efter födelseregion och
arbetskraftstillhörighet
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4.4 Sammanfattning och slutsatser
Svårigheterna för många utrikes födda att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är problematisk eftersom detta riskerar att leda till permanent utanförskap, med
stora medföljande samhälleliga och sociala kostnader. Frågan är om en liberalisering av
turordningsreglerna kan vara en möjlighet för utrikes födda att lättare etablera sig på
arbetsmarknaden. I detta avsnitt har vi försökt att svara på frågan genom att analysera
effekterna när företag med färre än elva anställda fick möjligheten att undanta två
arbetstagare från sist-in-först-ut-principen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.
En lagstiftning som enligt tidigare forskning kan leda till att stärka insiders möjligheter
att förhandla till sig högre löner, på bekostnad av outsiders möjligheter att få ett arbete
(Lindbeck och Snower, 1987).
Resultaten från vår analys visar att reformen förbättrade arbetsmarknadspositionen för
inrikes födda, men att den inte hade någon som helst signifikant effekt på utrikes föddas
möjligheter att få ett arbete. En möjlig förklaring till detta är att utrikes födda generellt
sett befinner sig längre bort från arbetsmarknaden än de inrikes födda som är arbetslösa.
Effekten kan således bero på den relativa insider outsider-statusen för inrikes och utrikes
födda, dvs. att grupper som är närmare att vara insiders gynnas mer av reformen än grupper som generellt sett är långt från att bli insiders. Denna tolkning av resultaten implicerar
att införandet av tvåundantaget var en för marginell reform för att kunna påverka de
utrikes föddas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige.
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Kapitel 5

SLUTSATSER OCH
POLICYREKOMMENDATIONER
Dagens regelverk kring anställningsskydd utformades för mer än 40 år sedan och under
en tidsperiod då den svenska arbetsmarknaden var väsentligt annorlunda än vad den
är i dag. Arbetslösheten var betydligt lägre, även bland de grupper av arbetstagare
som tenderar att ha problem med att etablera sig på arbetsmarknaden. På dagens
arbetsmarknad har däremot många lågutbildade och utrikes födda svårigheter att få
en mer permanent sysselsättning. Bemanningsbranschen fanns inte heller i början av
1970-talet, men har haft en kraftig tillväxt sedan personaluthyrning via bemanningsföretag blev lagligt. En följd av detta är att framförallt de större företagen i Sverige har
helt andra möjligheter att kringgå lagstiftningen om anställningsskydd.
Under de senaste 40 åren har det också skett en omfattande strukturomvandling i
ekonomin. Detta har bl.a. resulterat i att fler jobb skapas i små tjänsteföretag, medan
jobben i de stora industriföretagen försvinner i allt högre utsträckning. Globaliseringen
och den ökade digitaliseringen innebär också att företag möter ett allt större omvandlingstryck. Detta har medfört att konkurrensen från internationella aktörer har ökat,
även i branscher som tidigare inte var utsatta för internationell konkurrens i någon
högre utsträckning.
Utifrån den ändrade situationen på den svenska arbetsmarknaden är frågan om
den relativt restriktiva svenska lagstiftningen kring anställningsskyddet fortfarande är
ändamålsenlig, eller om den behöver förändras. För att svara på denna fråga är det
viktigt att ha kunskap om vilka effekter som uppstår när lagen om anställningsskydd
görs mindre restriktiv. Inte bara hur många jobb som skapas, utan även om effekterna
skiljer sig åt mellan olika typer av arbetstagare.
Lagen om anställningsskydd infördes för att skydda äldre arbetstagare från orättfärdiga uppsägningar. Frågan är vad som händer med denna grupp om företagen vid
nedskärningar får större möjligheter att välja vem som ska behålla jobbet? Å andra
sidan kan ett strikt anställningsskydd leda till att företagen blir mindre benägna att
genomföra anställningar som de uppfattar som mer riskfyllda. I sin tur kan det medföra
att marginaliserade grupper, t.ex. utrikes födda, får större problem med att etablera
sig på arbetsmarknaden.
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Syftet med denna rapport har varit att analysera hur många nya jobb som skapas när
turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd gjordes mindre restriktiva, samt
om effekten av reformen skilde sig åt mellan arbetstagare. I det senare fallet har vi
studerat om effekterna är beroende av arbetstagarens ålder och födelseregion.
Det är möjligt för oss att studera dessa frågor eftersom en reform av turordningsreglerna genomfördes den 1 januari 2001. Reformen innebar att företag med mindre
än elva anställda fick möjlighet att undanta två arbetstagare från sist-in-först-utprincipen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Reformen var resultatet av ett
ovanligt samarbete mellan oppositionen och Miljöpartiet och det var länge oklart om
den skulle genomföras, samt hur den exakta utformningen av den nya lagstiftningen
skulle se ut.
Utformningen av reformen har gjort det möjligt för oss att sortera in företagen i en
behandlingsgrupp som påverkades av reformen, samt en kontrollgrupp av marginellt
större företag som inte påverkades av reformen. Vi analyserar sedan hur de behandlade företagen utvecklas efter reformen i relation till deras utveckling före reformen,
samt kontrollgruppens utveckling. Resultaten kan sammanfattas på följande sätt:
i.

Företag med 5–9 anställda ökade antalet anställda med i genomsnitt 0,16
arbetstagare när de fick möjligheten att undanta två arbetstagare från sist-införst-ut-principen. Detta motsvarar 4 246 nya jobb per år under den studerade
perioden.

ii.

Möjligheten att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen skapade
en ny tillväxtbarriär eftersom företag med tio anställda blev mindre benägna att
anställa ytterligare en arbetstagare efter reformen.

iii. Det finns inga tecken på att tvåundantagsregeln har lett till att de äldre arbetstagarna påverkades på ett negativt sätt. Reformen innebar däremot att antalet
anställningar av yngre arbetstagare ökade.
iv. Det finns inget stöd för att de mindre restriktiva turordningsreglerna förbättrade
de utrikes föddas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Det verkar
snarare som att den studerade reformen hade en positiv effekt på de inrikes föddas anställningsmöjligheter.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att reformen av turordningsreglerna år 2001
framförallt har gynnat yngre arbetstagare som är födda i Sverige, men inte haft något
negativ effekt på de äldre arbetstagarna eller utrikes födda. En förklaring till att
reformen inte påverkade äldre arbetstagare är att reformen var relativt marginell och
att endast två arbetstagare kunde undantas. Det är rimligt att anta att många äldre
arbetstagare i detta fall ändå var skyddade från uppsägningar på grund av sist-in-förstut-principen. En mer omfattande reform av turordningsreglerna kan därmed påverka
de äldre arbetstagarna på ett annat sätt än den reform som har studerats i denna
rapport. På motsvarande sätt kan vi fastställa att reformen som studerades inte var
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tillräckligt omfattande för att påverka de utrikes föddas möjligheter att etablera sig på
arbetsmarknaden. Vi kan däremot inte utesluta att en mer omfattande reform, t.ex.
avskaffandet av sist-in-först-ut-principen, kan leda till att företagen blir mer benägna
att anställa första generationens invandrare.
Det är också viktigt att sätta in resultaten som presenterats i denna rapport i ett
större perspektiv. Tidigare studier av reformen har nämligen visat att den gav upphov
till ett flertal andra positiva effekter, t.ex. ledde den till minskad sjukfrånvaro (Lindbeck
m.fl., 2006; Olsson, 2009) och ökad arbetskraftsproduktivitet (Bjuggren, 2018). Våra
resultat visar att tvåundantaget också ökade företagstillväxten bland de mindre
bolagen, samt minskade arbetslösheten bland yngre arbetstagare födda i Sverige. Vi
kan således konstatera att en relativt liten förändring av turordningsreglerna har lett
till ett flertal positiva effekter bland de företag som fick möjligheten att undanta två
arbetstagare från sist-in-först-ut-principen.
Frågan är om de positiva effekterna som vi observerar av denna relativt marginella reform motiverar ytterligare förändringar av turordningsreglerna. Förutom
avskaffandet av sist-in-först-ut-principen finns det två andra möjliga reformer av det
nuvarande regelverket (eller kombinationer av reformer), nämligen: (a) En höjning
av tröskelvärdet då företagen inte längre kan undanta två arbetstagare från sist-införst-ut-principen; samt (b) En ökning av antalet arbetstagare som får undantas från
sist-in-först-ut-principen.
I denna rapport har vi visat att det nuvarande tröskelvärdet på elva anställda förhindrar företag från att växa över tio anställda, vilket vi menar motiverar en höjning
av tröskelvärdet. Det är däremot troligt att de positiva effekterna av tvåundantaget
minskar med företagens storlek. Större företag har ofta egna HR-avdelningar och
helt andra möjligheter än småföretag att kringgå lagstiftningen genom att exempelvis
använda sig av bemanningsföretag eller förhandla med fackföreningarna om undantag
från sist-in-först-ut-principen. Detta implicerar att effekten kan vara icke-linjär och att
de positiva sysselsättningseffekterna är avtagande när tröskelvärdet höjs.
Det är också troligt att sysselsättningseffekterna blir relativt begränsade om inte
en höjning av tröskelvärdet kombineras med en ökning av antalet arbetstagare som
kan undantas från sist-in-först-ut-principen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.
Detta beror på att behandlingsintensiteten kommer att vara beroende av företagets
storlek. Ett företag med tre anställda kan t.ex. fritt välja vilka som ska sägas upp vid
arbetsbrist, medan ett företag med tjugo anställda endast skulle få undanta tio procent av arbetsstyrkan från turordningsreglerna. Om tröskelvärdet höjs bör det därför
också ske i kombination med en utökning av hur många som faktiskt får undantas från
sist-in-först-ut-principen.
En alternativ lösning är att göra en reform som är inversen av den nuvarande
lagstiftningen, dvs. låta arbetsgivarna fritt välja två (eller flera arbetstagare) där sistin-först-ut-principen inte gäller istället för att som nu välja två arbetstagare som får
undantas från sist-in-först-ut-principen. Fördelen med ett sådant förslag är att det
skulle leda till en minskning av insiders marknadsmakt och en större reducering av
företagens omsättningskostnader. Vid mindre nedskärningar skulle företagen fritt

ENTR EPR ENÖRSK A PSFORUM

41

KAPITEL 5 SLUTSATSER OCH POLICYREKOMMENDATIONER

kunna välja vilken personal som sägs upp och sist-in-först-ut-principen skulle endast
gälla vid större uppsägningar på grund av arbetsbrist. Företagen skulle därmed lättare kunna bli av med felrekryteringar och lågproduktiva arbetstagare. Denna typ av
utformning skulle troligen också öka dynamiken bland de seniora arbetstagarna och
leda till att färre av dem stannar på en arbetsplats bara för att de upplever sig skyddade av sist-in-först-ut-principen. Förslaget har således flertalet fördelar jämfört med
nuvarande lagstiftning, men det finns ingen forskning om vad de faktiska effekterna är
av en sådan reform.
Avslutningsvis kan vi konstatera att mindre justeringar av turordningsreglerna
troligtvis inte kommer att leda till att en förbättrad arbetsmarknadssituation för de
utrikes födda som i nuläget är arbetslösa eller står utanför arbetskraften. Sannolikt
behövs det betydligt mer omfattande arbetsmarknadsreformer för att detta ska kunna
ske. Det växande utanförskapet bland de utrikes födda utgör ett starkt motiv för en
mer omfattande reform av den svenska lagstiftningen om anställningsskydd.
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Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi Högskolan Dalarna
och forskningschef Handelns Forskningsinstitut och Anders Bornhäll, post
doc-forskare Handelns Forskningsinstitut, analyserar sysselsättningseffekterna av att turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd gjordes
mindre restriktiva 2001. Då fick företag med mindre än tio anställda
möjligheten att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen vid
uppsägningar på grund av arbetsbrist.
Författarna undersöker om reformen ökade företags benägenhet att
anställa utrikes födda och hur äldre arbetstagare påverkades. Slutligen
frågar de sig, bör reformen utvidgas?
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Dagens regelverk kring anställningsskydd utformades för mer än 40 år
sedan under en period då den svenska arbetsmarknaden var väsentligt
olik dagens. Arbetslösheten är idag betydligt högre med stora grupper
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utifrån den ändrade situationen är
frågan om den relativt restriktiva svenska lagstiftningen kring anställningsskyddet fortfarande är ändamålsenlig eller om den behöver förändras.
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DET SVENSKA
ANSTÄLLNINGSSKYDDET
– VILKA SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER
GER UNDANTAGSREGLERNA?

