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Sammanfattning

Den lägsta lönen som en arbetslös kan tänka sig acceptera ett jobb för, reservationslönen, antas delvis kunna förklara både hur många jobb arbetslösa söker
men också deras chanser att få jobb. Det är ovanligt med studier där den arbetslöse fått uppge sin reservationslön men i den här studien har vi tillgång till den
självskattade reservationslönen. Med den informationen studeras här betydelsen av såväl nivån på a-kassan som psykosociala faktorer för hur arbetslösa
sätter sina reservationslöner. Vidare studeras också a-kassans, reservationslönens och psykosociala faktorers roll för hur intensivt arbetslösa söker jobb
men också för deras verkliga jobbchanser. Resultaten visar att nivån på
a-kassan är förknippad med hur arbetslösa sätter sina reservationslöner, medan
psykosociala faktorer inte är det. Vidare indikerar resultaten att både nivån på
a-kassan och psykosociala faktorer är kopplade till hur många jobb en arbetslös
söker, medan reservationslönen inte är det. Slutligen, i vilken utsträckning arbetslösa verkligen får jobb är varken förknippat med jobbsökintensitet eller nivån på a-kassan. Det visar sig istället reservationslönen vara, tillsammans med
arbetslösas humankapital och hur många som är arbetslösa på den lokala arbetsmarknaden. Med det drar vi slutsatsen att a-kassan och reservationslönen är
mått som mäter relativt olika ting och därför kan det vara problematiskt att
använda ersättningsnivå på a-kassa som ett substitut för självskattade reservationslöner.
a

Rapporten är en sammanfattning av Nordlund och Strandh (2014) “The relation between
economic and non-economic incentives to work and employment chances among the unemployed”, IFAU Working Paper 2014:23. Tack till IFAU som finansierat denna studie samt till
Erik Grönqvist för värdefulla kommentarer under arbetets gång.
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1

Inledning

Vad är det som avgör om, och hur fort, arbetslösa återgår till arbete på den
öppna arbetsmarknaden? Det är självklart inte en enkel fråga utan beror på
många olika faktorer, en sådan är personens löneanspråk. Den lägsta lönen som
en arbetslös kan tänka sig acceptera ett jobb för, reservationslönen, antas relatera till hur många jobb den arbetslöse söker och hur villig han/hon är att
acceptera jobberbjudanden. Detta tillsammans kan påverka chansen att återvända till arbetsmarknaden. Relativt få studier har dock gjorts där arbetslösa
själva får uppge sina reservationslöner. Istället används ofta ersättningsnivån på
a-kassan som substitut eftersom a-kassan förväntas hänga samman med reservationslönen; Om ersättningen från a-kassan är låg blir den arbetslöse mindre
kräsen och sänker sin reservationslön.
Orsaken till att reservationslönen oftast ersätts med ersättningsnivå från
a-kassan är att information om arbetslösas reservationslöner saknas. I det här
arbetet har vi tillgång till arbetslösas självskattade reservationslöner och utifrån
dessa studerar vi dess koppling till a-kassan, hur många jobb arbetslösa söker
och deras chanser att få jobb. Mer precist söker vi svar på följande tre frågor:
1

Hur sätter arbetslösa sina reservationslöner, och minskar dessa över tid?

2

Hur korrelerar reservationslönen, a-kassan och psykosociala behov av
arbete med den tid som arbetslösa lägger på att söka jobb?

3

Hur korrelerar reservationslönen, a-kassan, psykosociala behov av arbete
samt sökintensitet med arbetslösas jobbchanser?

För att studera ovanstående frågeställningar använder vi data från en longitudinell enkätundersökning (LUP), kombinerat med registerdata från Arbetsmarknadsstyrelsens register över arbetslösa, Händel, där vi följer ett nationellt representativt urval av nästan 2 600 kort- och långtidsarbetslösa över en period om
ett och ett halvt år med start i början av 1996. I materialet finns tillgång till
arbetslösas självskattade reservationslöner vilket öppnar för möjligheten att
både studera förhållandet mellan reservationslön och a-kassa men också hur
olika nivåer på reservationslöner och a-kassa relaterar till arbetslösas sökbeteende och reella jobbchanser.
I följande avsnitt finns en kort problematiserande introduktion till sökteorin
(Avsnitt 2). Därefter följer en beskrivning av det material (Avsnitt 3) som används där data (Avsnitt 3.1) och de mått som konstruerats (Avsnitt 3.2) redovisas. Resultaten presenteras i Avsnitt 4 i följande ordning: relationen mellan
a-kassa, psykosociala behov av arbete och reservationslön samt förändring av
reservationslön över tid (Avsnitt 4.1). Relationen mellan a-kassa/reservations-
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lön, psykosociala behov av arbete och jobbsökbeteende (Avsnitt 4.2). Relationen mellan a-kassa/reservationslön, psykosociala behov av arbete och verkliga
jobbchanser (Avsnitt 4.3). Slutligen följer ett summerande avsnitt med slutsatser (Avsnitt 5). Det här arbetet finns i en mer utvecklad version i IFAU
Working Paper 2014:23, där bland annat teoretiska utgångspunkter, data och
metod samt resultaten beskrivs mer detaljerat.

2

Sökteoretisk utgångspunkt

Att ekonomiska incitament är centrala för arbetslösas återgång till den öppna
arbetsmarknaden har länge varit vedertaget inom ekonomisk forskning. Individer förväntas bli mindre kräsna i relation till jobberbjudanden om det är
mindre ekonomiskt gynnsamt att vara arbetslös. Med andra ord kommer arbetslösa att sänka sina reservationslöner, dvs. den lägsta lön till vilken en arbetslös
kan tänka sig att acceptera ett arbete, när de ekonomiska villkoren försämras
och som resultat kommer de att acceptera jobberbjudanden som de tidigare inte
gjorde. I politiska beslut görs åtstramningar i arbetslöshetsersättningen för att
öka arbetslösas intresse att återgå till den öppna arbetsmarknaden. Ett sådant
exempel är regeringens proposition (2006/07:15) som berör de föreslagna
försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen inför 2007.
”Enligt dagens regelverk lämnas arbetslöshetsersättning som huvudregel
med 80 procent av den förlorade arbetsförtjänsten under avsevärd tid. De ekonomiska drivkrafterna att bryta arbetslösheten är därmed svaga. Enligt
regeringens uppfattning skall arbete alltid löna sig mer än arbetslöshet.
Arbetslöshetsförsäkringen bör därför reformeras.” (Regeringens proposition
2006/07:15, sid 17)
Att det finns ett sådant förväntat beteende bland arbetslösa härrör från den så
kallade sökteorin. Den teorin beskriver hur arbetslösas reservationslöner påverkar hur kräsna de är i sitt jobbsökande och längden på deras arbetslöshetsperioder. (Se vidare om sökteorin i t.ex. Mortensen 1977; 1990; Burdett
1979 eller Van den Berg 1990). Frågan är emellertid i vilken utsträckning sökteorin är empiriskt applicerbar på svensk arbetsmarknad och i vilken utsträckning politiska beslut som baseras på sökteorin uppnår de önskade effekterna.
Ett exempel som skulle kunna begränsa sökteorins applicerbarhet på den
svenska arbetsmarknaden avser lönebildningen som ofta bestäms genom
kollektivavtal, vilket inte är vanligt förekommande inom andra välfärdsstater.
Det kan innebära att arbetslösas begränsade möjligheter att själv sätta sina
lägstalöner också delvis sätter sökteorins applicerbarhet ur spel. Eftersom sök-
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teorin är en stiliserad bild av verkligheten vill vi studera den empiriskt ur några
aspekter som presenteras nedan.
•

Även om storleken på reservationslönen antas påverka sannolikheten att
acceptera ett jobb finns många andra faktorer som kanske också är av
betydelse, såsom det psykosociala värdet av att ha ett jobb. Psykologisk
och sociologisk forskning visar sammantaget att arbete generellt sett fyller
viktiga psykosociala funktioner i människors liv (se t.ex. Jahoda 1982).
Forskning visar också hur det psykosociala behovet av arbete varierar
mellan individer och över tid (se t.ex. Nordenmark och Strandh 1999). Den
psykosociala förlusten av att inte ha ett arbete kan vara viktigt att beakta
för att förstå både hur arbetslösa sätter sina reservationslöner, hur dessa
varierar mellan arbetslösa, och för att förstå arbetslösas sökbeteende.

•

Sökteorin implicerar att ökade ekonomiska incitament att arbeta också ökar
jobbchanserna. Dvs. en ökad sökintensitet och lägre lönekrav antas (allt
annat lika) öka de reella jobbchanserna. Huruvida sökintensiteten faktiskt
leder till ökade jobbchanser kan dock bero på tillgången på arbete och
faktorer såsom arbetsgivares negativa attityd till att anställa arbetstagare
som varit arbetslösa (se t.ex. Regnér 1997).

•

I brist på arbetslösas verkliga reservationslöner används i de flesta empiriska studier ersättningsnivån på a-kassan som substitut (eftersom man
tänker sig att om a-kassan är låg/minskande är även reservationslönen
låg/minskande) för att studera samband mellan ekonomiska incitament och
utflöde från arbetslöshet till arbete på den öppna arbetsmarknaden. Frågan
är dock om ersättningsnivån på a-kassan fångar reservationslönen på ett
tillfredsställande sätt. Den reservationslön som en arbetslös sätter är sannolikt även förknippad med andra strukturella faktorer som kan bidra till att
predicera arbetslöshetsperioders längd; faktorer som inte direkt hänger
samman med ersättning från a-kassan.

3

Material

Det material som används i det här arbetet samlades in 1996 och 1997. Dessa
år kännetecknades av relativt hög arbetslöshet där den offentliga sektorn var
extra hårt drabbad till följd av nedskärningar. Arbetslöshetstalet uppgick 1996
till 8,1 procent och 1997 till 8,0 procent. (SCB 1999, tabell 219). Detta kan
jämföras med 2 procent i slutet av 1980-talet.
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3.1

Data

Datamaterialet består av två delar. Det ena är ett longitudinellt dataset som
samlats in inom ramen för Long-term Unemployment Project (LUP) och som
handlar om individers arbetslöshetserfarenhet, lönekrav, jobbsökbeteende samt
det psykosociala värdet av att ha ett arbete etc. (För intervjufrågor som ingår i
den här studien se Bilaga 1). 3 500 öppet arbetslösa och deltagare i aktiva
arbetsmarknadspolitiska program i början av 1996 valdes slumpmässigt ut från
Arbetsmarknadsstyrelsens register över arbetslösa (Händel). Dessa hade
mycket varierande tid i arbetslöshet, varav 40 procent hade varit arbetslösa
kortare tid än 180 dagar. Den första vågen av telefonintervjuer genomfördes
under första delen av 1996 medan den uppföljande genomfördes med de som
fortfarande var arbetslösa 19 månader senare. Försök gjordes att kontakta samtliga i urvalet, varav 2 590 (74 procent) deltog i den första intervjun. Samtliga
1 806 individer som svarade 1996 och som fortfarande var arbetslösa 1997
kontaktades, varav 1 415 (80 procent) deltog i den uppföljande intervjun. För
båda intervjuomgångarna gällde att cirka 6 procent tackade nej att delta i
studien medan bortfallet av övriga berodde på att dessa inte gick att få tag i.
Bortfallsanalysen visar att i första intervjurundan bestod de som valde att inte
ingå i studien i något större utsträckning av långtidsarbetslösa längre än 3 år,
medelålders (4 procent), män (5 procent) lågutbildade (16 procent), boende i
städer med fler än 100 000 invånare (4 procent) och var i något större utsträckning icke-svenska medborgare (2 procent). Dessa överrepresentationer skall ses
i förhållande till det generella genomsnittliga bortfallet. Vid det andra intervjutillfället var skillnaderna i överrepresentation i bortfallet ännu mindre (män,
2 procent, icke-svenska medborgare 8 procent, lågutbildade 3 procent, boende i
städer med mer än 100 000 invånare 5 procent) (Nordenmark 1999). Intervjuerna kompletterades senare med registerinformation från Händel, där det fanns
information om individernas arbetslöshetsstatus.
3.2

Måtten

Reservationslönen är den lägsta lön till vilken en arbetslös är beredd att ta ett
jobb, och är ett mått på hur selektiva arbetslösa är i en jobbsökprocess. En högre reservationslön innebär att en arbetslös är mer selektiv i att acceptera jobberbjudanden medan en lägre reservationslön gör den arbetslöse mindre selektiv.
Förutom att reservationslönen vanligtvis inte är observerbar så är det också
svårt att bedöma när reservationslönen för en individ är hög eller låg eftersom
den är relaterade till andra faktorer såsom humankapital eller andra ekonomiska
resurser. Är exempelvis en person som är beredd att acceptera ett jobberbjudande för 40 000 kronor i månaden mer ”kräsen”, eller selektiv, än en person
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som sätter en reservationslön till 25 000 kronor? Här vill vi notera att trots
fördelen med att använda den självskattade reservationslönen så kan också en
del problem hänga samman med denna. Exempelvis kan vi inte vara helt säkra
på att alla känner till sin reservationslön och det är möjligt att en del sätter en
reservationslön som de i och med ett jobberbjudande inte agerar utifrån. Likväl,
för att i möjligaste mån låta reservationslönen utgöra ett mått på kräsenhet låter
vi den vara ett proportionellt mått där den uppgivna nivån ses i förhållande till
den arbetslöses inkomst innan arbetslöshetsperiodens början. På så sätt kan vi
studera om reservationslönen är hög eller låg i förhållande till den arbetslöses
humankapital och således om den arbetslöse visar tecken på selektivitet i
jobbsökprocessen. För att inte sammanblanda den faktiskt angivna
reservationslönen i kronor med det relativa måttet så benämns det PRL (proportionell reservationslön). PRL har därefter logaritmerats för att minska betydelsen av extrema värden.
På liknande sätt som reservationslönen konstrueras också måttet för ersättning från arbetslöshetsersättningar. Även arbetslöshetsersättning bör ses i relation till tidigare inkomst från arbete, eftersom den absoluta ersättningen inte
visar hur stor den ekonomiska försämringen är i relation till att ha inkomst från
arbete. De flesta arbetslösa 1996 erhöll ersättning från a-kassa motsvarande
75 procent av tidigare inkomst upp till en viss brytpunkt; inkomst över brytpunkten kompenserades inte. Det innebär att många av dem som erhöll en hög
absolut arbetslöshetsersättning tillhör den grupp som fick den lägsta relativa
kompensationen. I datamaterialet hade 35 procent av individerna mindre än
65 procents ersättning. Dessa utgörs framförallt av dem som tidigare var relativt högavlönade men också av andra som av olika anledningar inte kvalificerade sig för inkomstbaserad ersättning. För att fånga den relativa inkomstförsämringen används även för arbetslöshetsersättningar ett proportionellt mått,
PIEA (inkomstersättning från a-kassa), vilket motsvarar den månatlig ersättningen från a-kassan sett i förhållande till arbetslösas tidigare inkomst/månad.
PIEA har därefter logaritmerats för att minska betydelsen av extrema värden.
För att mäta det psykosociala värdet av att ha ett jobb används en skala,
WIS (Work Involvement Scale), som avser att fånga arbetsinvolvering. Arbetsinvolvering avser en individs vilja att delta i arbete i stort utan koppling till
specifika arbetssituationer eller arbetsuppgifter (Warr et al. 1979). Skalan
bygger på fem frågor som avser att fånga icke-ekonomiska aspekter av avlönat
arbete (se frågor och svarsalternativ i Bilaga 1) Frågorna slås samman till ett
additativt index med en skala som sträcker sig från 5–25. En hög skattning på
WIS-skalan visar att arbete är viktigt eftersom det skapar social status och
identitet (Nordenmark 1999).
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Hur intensivt arbetslösa söker jobb baseras på hur många timmar de spenderade i aktivt jobbsökande under de senaste två veckorna innan respektive intervjutillfälle.
För att mäta jobbchans används antal månader innan en arbetslös återgår i
arbete på den reguljära arbetsmarknaden, räknat från den första intervjun.
Den beskrivande statistiken av förekommande variabler presenteras i Tabell
1. Statistiken visar att när studien tar sin början har 40 procent av respondenterna varit arbetslösa mindre än 180 dagar. Sammanlagt återgår
35 procent (379 personer) av totala antalet arbetslösa i arbete inom de 19 månader som studien pågår. Statistiken visar att den relativa reservationslönen 1996
(PRL 96) överensstämmer väl med den arbetslöses tidigare inkomst (medelvärdet är 1,02) och de flesta upplever stora psykosociala behov av arbete (medelvärdet är 21). Vidare är det en relativt jämn fördelning mellan män
(53 procent) och kvinnor, majoriteten är 50 år eller yngre och nordiska medborgare (93 procent). De flesta har en gymnasieutbildning (57 procent) som
högsta utbildning och flertalet lever i en relation med eller utan barn.
Tabell 1 Beskrivande statistik över variabler i studien
Variabler
Tid i arbetslöshet vid första
intervjutillfället
PRL (96)
PIEA (96)
Psykosociala behov
Sökintensitet (timmar)
Återanställning inom 19 mån
Kön
Ålder

Medborgarskap
Utbildningsnivå

Familjetyp

8

Värde
<180 dagar
>180 dagar
kontinuerlig
kontinuerlig
5–25
kontinuerlig

M alt % (N)
40 (554)
60 (831)
1,02
0,72
21
5

Man
Kvinna
24–30
31–50
51–
Nordisk
Utomnordisk
Grundskola
Gymnasium
Eftergymnasial
Gifta utan barn
Gifta med barn
Ogifta med barn
Ogifta utan barn

35 (379)
53 (732)
47 (653)
37 (514)
42 (584)
21 (287)
93 (1289)
07 (96)
33 (596)
58 (807)
10 (138)
26 (359)
35 (484)
07 (100)
31 (435)

Sd

Min

Max

,34
,23
4,6
8

,29
,07
5
0

4,44
3,11
25
70
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Resultat

4.1

Hur sätter arbetslösa sina reservationslöner och hur
förändras reservationslönerna över tid?

Vilka faktorer är relaterade till höga reservationslöner och i vilken utsträckning
har reservationslönerna sänkts från 1996 till 1997, bland de som fortfarande var
arbetslösa? I den inledande analysen studeras dessa samband. I modell 1,
Tabell 2, redovisas den bivariata relationen mellan PIEA och PRL. Att det
finns en stark relation mellan individers ersättningsnivå från a-kassan och hur
de sätter sina reservationslöner förefaller uppenbart, men som R2 (0,17) indikerar så är PIEA och PRL inte varandras spegelbilder.
Tabell 2 Korrelationen mellan relativ arbetslöshetsersättning (PIEA) och relativ
reservationslön PRL

PIEA
Psykosociala behov
Utbildningsnivå (ref. grundskola)
Gymnasium
Eftergymnasial
Dagar i arbetslöshet
Arbetslöshetsnivå (%)
Kön (ref. man) Kvinna
Ålder (ref. –30)
31–50
51–
Medborgarskap (ref. utomnordisk)
Nordisk
Familjetyp (ref. ogift utan barn)
Gifta utan barn
Gifta med barn
Ogift med barn
Konstant
Justerat R2

Modell 1
B (SE)
0,32*** (0,02)

Modell 2
B (SE)
0,29*** (0,02)
-0,00 (0,00)
-0,02 (0,02)
-0,01 (0,03)
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)
0,10*** (0,02)
0,05** (0,02)
0,04(*) (0,02)
-0,06 (0,05)

0,09*** (0.01)
0,17

-0,04(*) (0,02)
-0,0 (0,02)
0,00 (0,03)
0,06 (0,07)
0,21

Not: Två OLS regressioner skattas där korrelationen mellan PIEA 1996 och PRL 1996 studeras i modell 1. I modell 2 inkluderas även psykosociala behov av arbete och kontrollvariabler.
(*) = p < 10%, *= p < 5%, **= p < 1%, ***= p < 0,1%. (N=1095)

I modell 2, Tabell 2 inkluderas fler variabler. Något överraskande är att inte det
psykosociala behovet av arbete relaterar till hur reserationslöner sätts, och det
gör inte heller arbetslösas utbildningsnivå. Att utbildningsnivå inte korrelerar
med PRL är inte särskilt anmärkningsvärt eftersom den arbetslösas utbildnings-
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nivå till stor del är inkluderad i PRL (dvs. PRL anger förhållandet mellan reservationslönen och tidigare inkomst, vilken är nära förknippad med utbildningsnivå). De kontrollvariabler som har signifikanta relationer är kön där kvinnor
sätter högre PRL än männen och ålder där de äldre sätter något högre PRL än
yngre. Överraskande är också den tid som respondenterna varit arbetslösa
innan första intervjutillfället inte är relaterat till hur arbetslösa sätter sina reservationslöner och det står i konflikt med såväl sökteorin som en del tidigare
empiriska fynd (se t.ex. Addison et al. 2004, Alexopoulos and Gladden 2006,
Caliendo et al. 2010, Pannenberg 2010). Möjligen reflekterar detta den lönestruktur och/eller arbetslöshetsersättningssystemet som gällde i Sverige vid tidpunkten för datainsamling. Vid den tidpunkten blev arbetslösa oftast inte utförsäkrade från a-kassan. När tiden för utförsäkring närmade sig övergick arbetslösa istället till aktiva arbetsmarknadspolitiska program vars deltagande
därefter berättigade till nya ersättningsdagar. Detta kan ha gjort att arbetslösa
inte kände någon stark ekonomisk press att anpassa reservationslöner med avseende på tid i arbetslöshet. Beträffande lönestrukturen kan man i princip inte
heller lönemässigt hamna under den nivå som fastslagits genom kollektivavtal,
vilket innebär att det för vissa grupper på arbetsmarknaden inte finns någon
praktisk möjlighet att sätta lägre reservationslön än den tidigare lönen.
För att belysa hur reservationslönen varierar med tiden i arbetslöshet utnyttjar vi paneldimensionen i data. Genom att följa de arbetslösa över en tid om
19 månader är det möjligt att studera om de arbetslösa som kvarstår blir mindre
kräsna och sänker sina reservationslöner när de prövat marknaden och anpassar
sig. Figur 1 visar att de flesta av de 469 individer som 1997 fortfarande var
arbetslösa inte hade sänkt sina reservationslöner. Nästan hälften hade till och
med höjt dessa.
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Antal

Figur 1 Förändring i reservationslön från 1996 till 1997
Not: N=469, M=1,05, Sd=0,2.

Det kan finnas flera orsaker till att de som kvarstod i arbetslöshet 1997 inte
sänkte sina reservationslöner. Det kan ha att göra med den relativt sammanpressade lönestrukturen, och en lönesättning via kollektivavtal. För vissa
grupper av arbetslösa, framförallt inom homogena yrkesgrupper med relativt
låga löner, kan möjligheten att sänka sina reservationslöner vara begränsade. Vi
belyser detta i Figur 2. Arbetslösas initiala faktiska reservationslöner har delats
in i kvartiler: De arbetslösa med de högsta faktiska reservationslönerna 1996
sänker dessa mellan 1996 och 1997 i större utsträckning än de med låga initiala
faktiska reservationslöner. Här är det också viktigt att komma ihåg att endast de
som fortfarande var arbetslösa 1997 deltog i den uppföljande intervjun och den
statistik som relaterar till Figur 1 och Figur 2. De som återgått i arbete mellan
de två intervjutillfällena kan i större utsträckning ha sänkt sina reservationslöner (och därför återgått i arbete), än de som fortfarande var arbetslösa.
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Figur 2 Proportionen av de arbetslösa 1996 som rapporterade samma, lägre
eller högre reservationslöner 1997
Not: Uppdelat på initial reservationslön (kr) 1996. (N=463) (%)

Sammanfattningsvis kan det sägas att den relativa arbetslöshetsersättningen och
den relativa reservationslönen är nära relaterade, om än inte utbytbara. Längden
på arbetslöshetsperioderna i början av studien tycks inte vara relaterad till de
uppgivna reservationslönerna och relativt få av dem vi observerar som arbetslösa 1997 har sänkt sin reservationslön. Den grupp som framförallt sänker sin
reservationslön är de med högst självskattade reservationslöner. Troligtvis har
de ett reellt utrymme att göra så medan de med de lägsta reservationslönerna
inte har något egentligt ekonomiskt utrymme, vare sig försörjningsmässigt eller
i relation till deras arbetsmarknad.
4.2

Sökbeteende

Den tänkta incitamentseffekten med en relativt låg eller snabbt avtagande ersättningsnivå på a-kassan är att arbetslösa ska sänka sina reservationslöner och
söka jobb i större utsträckning än vad de gör med en relativt generös ersättning.
Något som inte explicit fångas inom ramen för sökteori är att andra drivkrafter
än lön kan ha lika stor, eller större, betydelse för arbetslösas sökbeteende. Den
forskning som finns kring detta har visat att arbetslösas psykosociala behov av
att ha ett arbete tenderar att positivt korrelera med deras sökbeteende (White et
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al. 1994, Åberg 1997, Eriksson et al. 2002). Det är därför viktigt att belysa hur
sökintensiteten är relaterad till både ekonomiska (PRL och PIEA) och ickeekonomiska incitament samtidigt. Det som framkommer i modell 1, Tabell 3,
där PIEA (A) respektive PRL (B) byts ut mot varandra är att de båda var för sig
korrelerar med sökintensiteten, även om korrelationen med PIEA tycks vara
starkare förknippat med sökintensiteten.
När psykosociala behov av arbete inkluderas i modell 2 är det uppenbart att
de psykosociala behoven är starkt relaterade till sökintensiteten. Arbetslösa
med starka psykosociala behov ägnar också mer tid åt att söka jobb. Intressant
är att när hänsyn tas till arbetslösas psykosociala behov av att arbeta, och
kontrollvariabler i modellen, så försvinner sambandet mellan PRL och
sökintensitet medan sambandet mellan PIEA och sökintensiteten kvarstår.
Detta indikerar något intressant: PRL och PIEA tycks vara relativt olika mått.
PIEA verkar vara förknippat med ett direkt ekonomiskt tryck medan PRL
verkar vara mer relaterat till arbetslösas lönekrav och därmed uppfattat
marknadsvärde. Med andra ord, en relativt sett låg PIEA (relativ ersättning från
a-kassan) kan minska möjligheterna för den arbetslöse att avväga vad som är
ett passande jobb, sett utifrån dennes humankapital och egentliga värde på
arbetsmarknaden. Någon som är ekonomiskt pressas söker fler jobb än någon
som inte är det. Måttet som uttrycker PRL (relativ reservationslön) verkar mer
mäta hur den arbetslöse uppfattar sitt marknadsvärde, vad han/hon vill ha i lön
sett utifrån humankapital och tidigare inkomst, och relaterar inte heller till
antalet sökta jobb.
Tabell 3 Sambandet mellan PRL, PIEA, psykosociala behov av arbete och
sökintensitet
Modell 1
A
B (SE)
PRL
PIEA
Psykosociala behov
Utbildningsnivå (ref.
grundskola)
Gymnasial
Eftergymnasial
Dagar i arbetslöshet
Arbetslöshetsnivå
Kön (ref. man) Kvinna
Ålder (ref. –30)
31–50

B
B (SE)

-1,98* (0,96)

Modell 2
A
B (SE)

B
B (SE)

-1,48 (0,99)
-2,86*** (0,78)
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0,20*** (0,06)

-2,58*** (0,80)
0,17*** (0,05)

0,16 (0,58)
3,33 (0,93)
0,00 (0,00)
-0,24** (0,09)
-0,93(*) (0,55)

0,29 (0,57)
2,5** (0,93)
0,00 (0,00)
-0,24** (0,09)
-1,02(*) (0,52)

1,01 (0,64)

0,43 (0,62)
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Modell 1
A
B (SE)
51–
Medborgarskap (ref.
utomnord.)
Nordisk
Familjetyp (ref. ogift utan
barn)
Gifta utan barn
Gifta med barn
Ogifta med barn
Konstant
Justerat R2
N=1095

4,6*** (0,25)
0,00

B
B (SE)

3,36*** (0,37)
0,01

Modell 2
A
B
B (SE)
B (SE)
0,05 (0,78)
0,10 (0,75)

0,97 (1,81)

-1,15 (1,81)

-0,62 (0,71)
-0,74 (0,67)
0,64 (1,08)
2,97 (2,28)
0,04

-0,69 (0,69)
0,17 (0,65)
1,89(*) (1,04)
3,89 (2,56)
0,04

Not: Sambanden skattas genom fyra OLS-regressioner. I modell 1 skattas först det bivariata förhållandet mellan PRL och jobbsökintensitet (A). I den andra bivariata regressionen i modell 1
byts PRL ut mot PIEA (B). I modell 2 skattas modellen multivariat där fler oberoende variabler
införs. Först skattas förhållandet mellan PRL, de övriga ingående variablerna och jobbsökintensitet (A). Därefter skattas modellen på exakt samma sätt men här är PRL utbytt mot PIEA
(B). (*) = p < 10%, *= p < 5%, **= p < 1%, ***= p < 0,1%

Vidare visar analysen att tiden i arbetslöshet inte relaterar till arbetslösas sökintensitet men att arbetslösa med högre utbildning söker fler jobb än de med
lägre utbildning. I likhet med en tidigare studie av Åberg (1997) är det tydligt
att även den lokala arbetsmarknaden har betydelse för hur arbetslösa söker
jobb. Finns det jobb att söka så ökar sökintensiteten. Detta samband är inte förvånande eftersom nyttan med att söka jobb ökar när arbetslösa har humankapital att erbjuda som efterfrågas av potentiella arbetsgivare. Att det ekonomiska trycket för dem med lågt PIEA gör att arbetslösa söker fler jobb stämmer
väl överens med sökteorins antagande men frågan är i vilken utsträckning antal
sökta jobb mynnar ut i faktiska jobbchanser. Detta studeras härefter.
4.3

Jobbchanser

Som redan nämnts kan reservationslöner påverka arbetslösas sannolikheter att
acceptera jobberbjudanden. I vilken utsträckning denna teoretiska modell
stämmer är inte helt klart eftersom empiriska studier finner varierande resultat
(se t.ex. Christensen 2002, Addison et al. 2004, Alexopolus and Gladden 2006,
Addison et al. 2010, Krueger and Mueller 2011). Vidare antas enligt sökteorin
att en individs tid i arbetslöshet har en stark koppling till sannolikheten att
tacka ja till jobberbjudanden (eftersom reservationslönerna förväntas sjunka när
tiden för utförsäkring närmar sig). I brist på information om den faktiska reservationslönen som skulle kunna bekräfta ett sådant samband används ofta
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ersättningsnivån från a-kassan som substitut. Med andra ord, en hög ersättningsnivå antas ge längre arbetslöshetsperioder.
I de avslutande analyserna studeras i vilken utsträckning PIEA, PRL, sökintensitet, icke-ekonomiska incitament samt kontrollvariabler korrelerar med
individers jobbchanser över tid. I vilken utsträckning icke-ekonomiska incitament påverkar jobbchanser över tid har sällan studerats empiriskt förutom
enstaka bidrag som visar att psykosociala incitament ökar chansen för återanställning (Åberg 2001), samt att de med starka psykosociala incitament för
att arbeta också accepterar relativt låga löner och andra oönskade arbetsförhållanden (McFayden and Thomas 1997).
För att studera jobbchanser över tid redovisas i Tabell 4 resultaten från två
Coxregressioner där vi mäter antal månader till återanställning efter den första
intervjun. I modell 1 relateras tid till återanställning till PRL, psykosociala behov, sökintensitet och kontrollvariabler inklusive tid i arbetslöshet innan första
intervjutillfället. I modell 2 byts PRL ut mot PIEA, för att ge en indikation om
de två måtten ger samma resultat och således mäter samma sak.
Den första modellen (modell 1, Tabell 4) med PRL indikerar att en hög PRL
har en signifikant negativ relation till jobbchanser, vilket överensstämmer med
sökteorins antagande. Det visar sig också att en individ med starka psykosociala behov av att ha ett arbete har något bättre jobbchanser, även om sambandet gränsar till att alls vara statistiskt signifikant. En möjlig förklaring till
detta är att arbetslösa med starka psykosociala behov av att arbeta mer sannolikt accepterar jobberbjudanden som de annars skulle ha avvisat. Om det är så
har denna typ av icke-ekonomiskt incitament här en liknande funktion som reservationslönen. Däremot tycks sökintensiteten (som vi tidigare såg var förknippad med ekonomiskt tryck i form av PIEA), inte vara relaterad till sannolikheten att återgå i arbete. Här är det möjligt att förhållandet mellan sökintensitet och jobbchans ser annorlunda ut när det är bättre tider på arbetsmarknaden. Marginalnyttan med att intensivt sökta jobb torde öka när det finns
många lediga jobb, vilket i sin tur kan ha en positiv effekt på de reella jobbchanserna. När jobben är få är nyttan med att söka jobb också mindre, eftersom
sannolikheten att få jobb är relativt liten.
Tabell 4 Relationen mellan PRL respektive PIEA och tid till återanställning efter
den första intervjun 1996

PRL
PIEA
Psykosociala behov

Modell 1
Exp(B) (SE)
0,60* (0,22)
1,02(*) (0,01)
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Modell 2
Exp(B) (SE)
0,84 (0,17)
1,02(*)(0,01)
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Sökintensitet
Dagar i arbetslöshet
Utbildningsnivå (ref. grundskola)
Gymnasium
Eftergymnasial
Arbetslöshetsnivå
Kön (ref. man) Kvinna
Ålder (ref. –30)
31–50
51–
Medborgarskap (ref. utomnordisk)
Nordisk
Familjetyp (ref. ogifta utan barn)
Gifta utan barn
Gifta med barn
Ogifta med barn
Global Chi2
N=1095

Modell 1
Exp(B) (SE)
1,0 (0,01)
0,99*** (0,00)

Modell 2
Exp(B) (SE)
1,01 (0,01)
0,99*** (0,00)

1,44** (0,13)
1,98*** (0,18)
0,95** (0,02)
0,81(*) (0,12)

1,39* (0,14)
1,85** (0,20)
0,95** (0,02)
0,72** (0,12)

0,99 (0,12)
0,66* (0,18)

1,01 (0,13)
0,60** (0,19)

6,07* (0,72)

11,39* (1,01)

1,01 (0,24)
1,4 (0,22)
0,86 (0,24)
106,4

1,11 (0,25)
1,31 (0,23)
0,77 (0,25)
103,1

Not: Sambandet mellan PRL, PIEA, Psykosociala behov av arbete, jobbsökintensitet samt kontrollvariabler och tid till återanställning skattas med hjälp av Coxregressioner i två modeller. I
modell 1 ingår PRL men inte PIEA, medan modell 2 inkluderar PIEA men inte PRL.
(*) = p < 10 %, *= p < 5%, **= p < 1%, ***= p < 0,1%

När PRL i modell 2, Tabell 4, byts ut mot PIEA är sambanden som beskrivs
ovan i stort sett oförändrade, med den skillnaden att PIEA inte är signifikant.
Ersättningsnivån från a-kassan är alltså inte relaterad till hur snart en individ
återgår i arbete. 1 Detta är intressant utifrån aspekten att varken PIEA eller sökintensitet (två faktorer som tidigare visat sig vara relaterade till varandra)
korrelerar med jobbchanser. PIEA verkar vara mer av ett mått på ekonomiskt
tryck som gör att arbetslösa lägger mer tid på att söka jobb, men som är orelaterat till verkliga återanställningschanser. PRL tycks mäta arbetslösas löneanspråk i förhållanden till hur de själva värderar, alternativt hur de tror att
potentiella arbetsgivare värderar, deras humankapital. Som Tabell 3 indikerade
är PRL inte relaterad till sökintensiteten enligt data som används här, men väl
jobbchanser, som framgår i modell 1, Tabell 4.
Vidare visar analysen att många av kontrollvariablerna är nära förknippade
med jobbchanser. Högre utbildning förbättrar jobbchanserna medan långa
arbetslöshetsperioder försämrar dessa. Det sistnämnda kan vara kopplat till att
humankapitalet skadas av långa arbetslöshetsperioder men också att
1
En komplementerande regression som inte visas i den här rapporten visar att när PIEA och PRL
läggs in i modellen samtidigt är det bara PRL som är signifikant.
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långtidsarbetslösa diskrimineras i statistisk mening av potentiella arbetsgivare
som ser arbetslöshet som ett tecken på låg produktivitet (se t.ex. Loek 1990,
Blanchard and Diamond 1994, Heckman 1999, Okeke 2001, Åberg 2001,
Addison 2004, Gregg and Tominey 2005). Analysen visar också, i likhet med
tidigare forskning (se t.ex. Rones 1983, Ryscavage 1988, Korpi 2001, Hjerm
2002, Addison 2004, Caliendo et al. 2010) att ickenordiska medborgare, äldre
arbetslösa, och människor som bor i områden med relativt höga arbetslöshetsnivåer har sämre jobbchanser.
För att förklara arbetslösas jobbchanser brukar vanligtvis fokus ligga på
faktorer såsom arbetslösas ekonomiska krav och hur intensivt arbetslösa söker
jobb. I den här analysen finns endast en svag eller ingen koppling mellan
psykosociala incitament, ersättningsnivån från a-kassan eller sökintensitet och
jobbchanser. Ett tydligare samband finns däremot mellan reservationslönens
nivå och jobbchanser. Vi ser också att arbetslösas humankapital och efterfrågan
på arbetskraft är betydelsefull för deras jobbchanser. Det är möjligt att resultaten är kontextberoende eftersom arbetslöshetsnivåerna var höga och det fanns
få lediga jobb att söka i Sverige vid tidpunkten för intervjuerna. Kanske skulle
både a-kassans nivå och psykosociala incitamenten ha spelat en större roll för
återetableringsmöjligheter på arbetsmarknaden om studien hade varit baserad
på data från en tid med lägre arbetslöshetsnivåer där fler jobb fanns att söka.

5

Slutsatser

Inom ramen för denna studie utnyttjar vi unika data där vi matchar enkätinformation över reservationslön, sökintensitet och det psykosociala värdet av
arbete med registerdata för arbetslösa. Materialet fångar förhållanden på den
svenska arbetsmarknaden 1996–1997, en period som präglades av höga
arbetslöshetsnivåer.
4

Arbetslösas relativa nivå på a-kassan (PIEA) korrelerar med hur reservationslöner (PRL) sätts. Detta överensstämmer med det teoretiska antagandet. Av dem som fortfarande var arbetslösa 1997 hade de flesta inte sänkt
sin reservationslön utan den var samma eller till och med högre än den som
de uppgav 1996. Psykosociala faktorer verkar inte påverka hur arbetslösa
sätter sina reservationslöner.

5

Både PIEA och psykosociala behov av att arbeta korrelerar med sökintensitet. Högre PIEA och lägre psykosociala behov associeras med lägre sökintensitet och vice versa. Däremot är inte storleken på PRL relaterad till
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sökintensitet. För en fördjupad förståelse av hur psykosociala behov relaterar till arbetslösas sökbeteende behövs fler studier.
6

Jobbchanserna är relaterade till PRL där högre PRL minskar jobbchanserna
för den arbetslöse. Däremot är vare sig PIEA eller sökintensiteten relaterad
till jobbchanserna. Dessa faktorer brukar användas för att förklara variationen i arbetslösas jobbchanser men i den här studien ges inget tydligt stöd
för att sökintensitet eller a-kassans nivå är viktig för att återintegrera
arbetslösa till arbetsmarknaden. Dock är det möjligt att resultaten blivit
annorlunda i mer gynnsamma tider.

7

Trots att PIEA och PRL relaterar till varandra mäter de relativt olika ting;
de ger olika utfall när de ställs emot centrala faktorer inom sökteorin, såsom sökintensitet och jobbchanser. Det kan därför vara problematiskt att
använda ersättningsnivå på a-kassa som substitut för reservationslön.
Medan PIEA tycks vara ett mått på det ekonomiska trycket som en
arbetslös upplever (vilket påverkar sökintensitet där ett högt ekonomiskt
tryck ökar sökintensiteten men inte jobbchanserna) tycks PRL vara ett mått
på lönekrav ställt i relation till den arbetslösas värde på marknaden (vilket
inte påverkar sökintensiteten men väl jobbchanserna, såsom sökteorin
också antar).
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Bilaga 1 – Intervjufrågor och svarsalternativ
Frågor ställda till respondenten under intervjutillfällen:
•

Hur många timmar har du sammanlagt ägnat åt att söka arbete de senaste
två veckorna? (räkna med all tid som du aktivt sökt arbete genom
exempelvis besök hos arbetsförmedling, kontakter med arbetsgivare och
läsande av platsannonser)
Svarsalt: Antal timmar:_______

•

Vilken är den lägsta månadslön före skatt som du kan tänka dig att
acceptera för ett heltidsarbete?
Svarsalt: Ange lön:_________

•

När fick du jobbet (i enkäten 1997)?
Svarsalt: Månad_____år______

•

Frågor ingående i WIS-skalan:
a, Det är mycket viktigt för dig att ha ett förvärvsarbete
b, Även om du vann en stor summa pengar så skulle du förvärvsarbeta
c, Du avskyr att vara arbetslös
d, Du blir väldigt snabbt uttråkad om du inte har ett förvärvsarbete att gå till
e, Bland det viktigaste som finns i livet är förvärvsarbete
Svarsalternativ för respektive fråga a–e: Svarsalternativ ”tar helt avstånd”
(1) , till ”instämmer helt” (5)

•

Vilket är ditt nuvarande civilstånd?
Svarsalternativ: gift/sammanboende alt. ensamstående

•

Har du några barn som bor hemma?
Svarsalt: Ja, ange antal____ alt. nej.

Frågor hämtade ur register (Händel):
Kön, ålder, medborgarskap, utbildningsnivå, tid i arbetslöshet fram till
första intervjun, arbetslöshetsersättning i kronor/månad
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