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Bakgrund

• Många samhällsutmaningar kräver lösningar som är beroende av 
att privata aktörer kan förmås att efterleva lagar och regler

• Forskning om regelefterlevnad lägger olika vikt vid två slags faktorer
– Extern tillsyn och (hot om) bestraffning
– Organisationens inre liv (organisationskultur, professionalism, 

känsla av socialt ansvar, m.m.)

• Det är svårt att tillförlitligt utvärdera regleringsstrategier

• Ett intressant fall: En regel vars efterlevnad inte alls kontrolleras



Vad innebar lagen om allmän platsanmälan?

Arbetsförmedlingen, 1998: Arbetsgivares e7erlevnad av LAP ”uppfylls bäst

genom a@ upprä@hålla en god service” (JusFFeombudsmannen 1997, s. 539). 



Hur kan upphävandet av LAP öka
vår kunskap om regelefterlevnad? 

• LAP upphävdes från och med den 2 juli 2007
• Privata och kommunala arbetsgivare befrias från anmälningsplikt, 

men inte statliga!
• Möjliggör ”difference-in-differences” analys, där:

– ”Behandlingseffekten” av upphävandet kan skattas genom att 
jämföra skillnaderna i benägenheten att anmäla platser i 
grupperna icke-statliga (”behandlade”) och statliga 
(”obehandlade”) arbetsgivare, före och efter den 2 juli 2007

• Vilar på antagande om god kännedom om lagen bland 
arbetsgivare
– Lagen diskuterades i valrörelsen 2006, omnämndes i bl.a. 

debattinlägg och SOU.



Tre potentiella hot mot utvärderingsstrategin

Hot: Faktorer som är orelaterade till upphävandet men som ledde till 
att statliga och icke-statliga arbetsgivares anmälnings-benägenhet
utvecklades åt olika håll efter juli 2007:

1. Förändringar i den statliga arbetsgivarpolitiken?
2. Ändrade prioriteringar mellan sektorer i Arbetsförmedlingens

arbete med arbetsgivarkontakter?
3. Konjunkturförändringar på arbetsmarknaden som påverkar

olika sektorer på olika sätt?



Vad säger forskningen om vilken
effekt vi bör vänta oss av LAP? 

Läger 1: Avskräckningsfokus
• Regelefterlevnad kräver en effektiv kontrollapparat, och
• Att överträdelser bestraffas tillräckligt hårt eller med tillräckligt hög

sannolikhet
• Annars hög risk för att aktörer ser det som mer lönsamt att inte

efterleva regelverken (Block m.fl. 1981; Potoski & Prakash 2011)



Vad säger forskningen om vilken
effekt vi bör vänta oss av LAP? 

Läger 1: Avskräckningsfokus
• Regelefterlevnad kräver en effektiv kontrollapparat, och
• Att överträdelser bestraffas tillräckligt hårt eller med tillräckligt hög

sannolikhet
• Annars hög risk för att aktörer ser det som mer lönsamt att inte

efterleva regelverken (Block m.fl. 1981; Potoski & Prakash 2011)
Läger 2: Organisationsfokus
• Regelefterlevnad är ofta högre än avskräckningsmodeller förväntar
• Motiveras inte enbart av rädsla för extern kontroll, utan snarare av:

– En vilja att hörsamma interna sociala normer
– En vilja att leva upp till egna övertygelser om rätt och fel (t.ex. 

Vandenbergh 2003; Kagan m. fl. 2011; Galle 2017; Parker & 
Nielsen 2017)



Vad menas med att en arbetsgivare
efterlevde LAP? 

• Definition av regelefterlevnad:

• I allmänhet: Beteende som går i linje med intentionerna i ett 
regelverk men som också är betingat av regelverket i fråga (jmf. 
Parker och Nielsen 2017). 

• I fallet LAP: En arbetsgivare efterlever regelverket i den mån som 
denne anmäler lediga platser till Arbetsförmedlingen som den inte 
skulle ha anmält om lagen inte hade funnits. 



Vilket datamaterial används i studien?

• Samtliga order med en eller flera lediga platser som anmäldes till 
Arbetsförmedlingens platsbank mellan 2004k3 och 2008k2

• Data om antalet anställda från Statistiska centralbyrån och
Arbetsgivarverket

• Sektorsklassificering: Statliga, kommunala och privata arbetsgivare

• Utfallsvariabel: Anmälningsgrad = Platsorder som anmälts av en
arbetsgivare eller en grupp av arbetsgivare, per 100 anställda



Vad visar resultaten? Analysnivå I: 
Yrkesspecifika lokala arbetsmarknader
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Vad visar resultaten? Analysnivå II: 
Enskilda kommuner och statliga myndigheter



Vad visar resultaten? Analysnivå II: 
Enskilda kommuner och statliga myndigheter

-12%

-18%



Vilka faktorer kan tänkas förklara
efterlevnaden av LAP? 



Vilka slutsatser kan dras av studien?

• 8–18 procent av platsorderna till AF anmäldes på grund av att
arbetsgivarna i privat och kommunal sektor valde att efterleva LAP

• Inte troligt att efterlevnaden orsakades av rädsla för att
underlåtelser skulle upptäckas och bestraffas – mer rimligt att
organisatoriska faktorer gjorde somliga motiverade att lyda lagen

• Efterlevnaden högre i kommuner med mindre upplevt utrymme för
korrupt beteende, samt i kommuner som satsade mer på aktiva
arbetsmarknadsåtgärder och som hade en större dominans på
arbetsmarknaden

• Besvarar ej huruvida lagen om allmän platsanmälan var bra eller 
dålig, eller i vilken mån den uppnådde sitt mer grundläggande syfte


