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Sammanfattning 

 

Studien redogör för de predikterade effekterna av införandet av lågkvalificerade arbeten med 

lägstalöner för nyanlända. Resultaten baserar sig på litteraturstudier i form av rapporter samt 

data hämtad från statistiska organisationer och myndigheter. Vidare utgår studien från 

nationalekonomiska teorier samt analyser på effekterna av införandet av lagstadgade 

minimilöner i Storbritannien och Tyskland. 

 

Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av ett välfungerande system med en sjunkande 

arbetslöshet. Trots detta förekommer grupper som tenderar att stängas ute på arbetsmarknaden 

på grund av en hög inträdesbarriär, en sammanpressad lönestruktur samt avsaknaden av 

relevant utbildning och erfarenhet. Detta har resulterat i att arbetslösheten till största del 

utgörs av särskilt utsatta grupper, däribland nyanlända. I samband med den sammanpressade 

lönestrukturen och de höga ingångslönerna är andelen lågkvalificerade arbeten i Sverige liten. 

Följderna blir att lågkvalificerade arbeten inte blir ekonomiskt lönsamma och därför 

elimineras. 

 

Det är tydligt att både för- och nackdelar med ett införande av lågkvalificerade arbeten med 

lägstalöner finns. Det nationalekonomiska perspektivet pekar på att lågproduktiv arbetskraft 

inte konkurreras ut eftersom fler arbetstillfällen och en större lönespridning skapas. Sett till 

andra perspektiv kan införandet medföra att den svenska minimilönen understiger EU:s gräns 

för relativ fattigdom, vilket skulle innebära att en del av befolkningen hade erhållit låg 

ekonomisk standard. Slutligen rekommenderas det, vid en övervägning av införandet av 

lågkvalificerade arbeten med lägstalöner, att kombinera nationalekonomisk teori med det 

empiriska material som finns. 
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Abstract 

 

This study evaluates the predicted effects of the implementation of low-skilled jobs with 

minimum wages for newly arrived immigrants. The results are based on a literature study in 

terms of reports and data retrieved from statistical organisations and authorities. Furthermore, 

the study relies on economic theories and analysis of the effects on the introduction of 

minimum wages in the United Kingdom and Germany.  

 

The Swedish labour market is characterized by a well-functioning system with a declining 

unemployment. Despite this, groups that are excluded from the labour market exists due to a 

high entry barrier, compressed wage structure and the lack of relevant education and 

experience. The result of this is that the unemployment mainly consists of exposed groups, 

among them newly arrived immigrants. Because of the compressed wage structure and the 

high entry barrier, the proportion of low-skilled jobs are low in Sweden. The consequence is 

that low-skilled jobs are not profitable and are therefore eliminated. 

 

This study shows that there are both pros and cons with an implementation of low-skilled jobs 

with minimum wages. The economic perspective shows that a low productive workforce will 

not be outcompeted since more jobs and a greater wage spread is created. Looking from 

another perspective, the introduction of low-skilled jobs can entail that the Swedish minimum 

wage falls below the EU limit for relative poverty, which means that a part of the population 

would obtain a low financial standard. Lastly, it is recommended when considering the 

introduction of low-skilled jobs, that the economic theory should be combined with the 

empirical material available.  
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1. Inledning 

 

Enligt Konjunkturinstitutets Lönebildningsrapport (2016) utgörs den svenska 

arbetsmarknaden av ett högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad i 

jämförelse med andra europeiska länder. Trots ett välfungerande system finns dock grupper 

som tenderar att stängas ute från arbetsmarknaden. Detta grundar sig generellt sett på en 

sammanpressad lönestruktur samt bristande relevant utbildning och erfarenhet, vilket medför 

höga inträdesbarriärer. De höga inträdesbarriärerna har resulterat i att den större delen av 

individer som är arbetslösa utgörs av grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. En 

särskilt utsatt grupp som möter svårigheter vid etableringen på arbetsmarknaden är 

nyanlända1. Nordström Skans et al. (2017) konstaterar att anledningen dels beror på låg 

utbildningsnivå och dels på bristande språkkunskaper. Statistiska centralbyråns (2017) 

analyser visar att det i genomsnitt tar ungefär åtta år innan hälften av alla nyanlända har en 

sysselsättning, sett till kommunmottagna nyanlända. Andelen förvärvsarbetare bland 

nyanlända med vistelsetiden noll till ett år är 25,3 procent. För individer med en vistelsetid på 

två till tre år utgör andelen förvärvsarbetare 44,7 procent.  

 

Andra inträdesbarriärer som kan förklara den låga sysselsättningsgraden bland nyanlända är 

diskriminering, arbetsgivarnas krav för anställningsbarhet samt nyanländas normer, 

sökaktivitet och nätverk (Regeringskansliet, 2011). Bland de inskrivna i etableringsuppdraget2 

har omkring hälften som högst förgymnasial utbildning. Avgörande är därför individens 

humankapital för dess ställning på arbetsmarknaden, oberoende av etnisk bakgrund 

(Konjunkturinstitutet, 2016). 

 

Nordström Skans et al. (2017) argumenterar för att en av de viktigaste komponenterna för en 

välfungerande arbetsmarknad är hög sysselsättningsgrad då det genererar hög produktion och 

därmed hög genomsnittlig materiell välfärd för befolkningen. Vidare förutsätter en 

välfungerande arbetsmarknad att det inte råder någon strukturell arbetslöshet, det vill säga att 

matchningsproblem mellan utbud och efterfrågan inte existerar. De argumenterar dessutom 

för att en utmaning är upprätthållandet av en hög sysselsättningsgrad samtidigt som 

produktiviteten är hög och lönespridningen liten. 

 

Bland nyanlända som varit i Sverige i mindre än ett år är sysselsättningsgraden för de som 

innehar förgymnasial utbildning 5,6 procent, 15,8 procent för de som innehar gymnasial 

                                                           
1 Med nyanländ avses en individ i arbetsför ålder som immigrerat till Sverige och blivit folkbokförd under de 

senaste tre åren 
2 Etableringsuppdraget handlar om Arbetsförmedlingens arbete med att snabbt integrera nyanlända i arbete eller 

utbildning, se kapitel 5.3.6. 



7 

 

utbildning samt 20 procent för de som innehar eftergymnasial utbildning (Migrationsinfo, 

2016). Bland nyanlända som däremot har varit i Sverige i ett år är sysselsättningsgraden högre 

då andelen sysselsatta är 17,7 procent för de med förgymnasial utbildning, 35 procent för de 

med gymnasial utbildning samt 34,9 procent för de med eftergymnasial utbildning 

(Migrationsinfo, 2016).  

 

Konjunkturinstitutet (2016) menar att Sveriges befolkning under de senaste åren har ökat i 

samband med immigrationen. Trots en sjunkande arbetslöshet för befolkningen i sin helhet är 

arbetslösheten bland nyanlända hög. Därutöver förekommer det stora skillnader mellan 

infödda och nyanlända i antalet år av den genomsnittliga arbetslösheten och möjligheterna att 

erhålla ett arbete. På kort sikt innebär den ökande befolkningen högre arbetslöshet i samband 

med inflödet av arbetskraft och arbetsmarknadens inträdesbarriärer. På lång sikt skapas 

däremot ett ökat arbetsutbud samt en högre sysselsättning.  

 

Av Konjunkturinstitutet (2016) framgår att Sverige, i syfte att höja sysselsättningsgraden, har 

en arbetsmarknadspolitik som avser att inkludera samtliga på arbetsmarknaden. Detta kan 

åstadkommas genom subventionerade anställningar samt utbildning och praktik. 

Svårigheterna med lönesubventioner är att de ofta löper ut efter en viss tid, vilket i sin tur 

medför att utsatta arbetstagare återigen blir arbetslösa. En lösning på detta kan därför vara att 

införa lågkvalificerade arbeten med lägstalöner i syfte att inkludera särskilt utsatta grupper på 

arbetsmarknaden. Anledningen att denna kombination är intressant att analysera beror på att 

kostnaden för lågproduktiv arbetskraft sänks samtidigt som arbetet kan motsvara 

arbetstagarens produktivitet. 

 

Därutöver menar Konjunkturinstitutet (2016) att det är relevant att beakta avtalsrörelsen vid 

analys av lågkvalificerade arbeten. Inom olika avtalsområden förekommer olika nivåer av 

lägstalöner. I och med att den stora delen av de arbetslösa utgörs av individer med svag 

ställning på arbetsmarknaden är det viktigt att ta hänsyn till lönestrukturens utveckling. Inom 

flera områden på arbetsmarknaden har det visat sig att lägstalönerna har ökat mer än den 

generella avtalade löneökningen. Detta har resulterat i att lägstalönernas andel av 

medianlönen har pressats upp, det vill säga att lägstalönebettet3 ökat. Ekonomifakta (2016) 

påvisar att andelen lågkvalificerade arbeten i Sverige är låg, vilket innebär att lönespridningen 

mellan medianlön och lägstalön, för de tio procent som tjänar minst, är låg. Detta grundar sig 

på den sammanpressade lönestrukturen, varpå följderna blir att lågkvalificerade arbeten inte 

                                                           
3 Lägstalönebettet definieras som kvoten av avtalad lägstalön och faktisk medianlön. Måttet ger en antydning på 

hur långt in i lönefördelningen som lägstalönen är lämplig. Lägstalönebettet blir större om lägstalönen ökar 

snabbare än medianlön (Konjunkturinstitutet, 2016). 
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blir ekonomiskt lönsamma och därför elimineras. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att analysera hur lågkvalificerade arbeten med lägstalöner kan påverka 

situationen på arbetsmarknaden för nyanlända samt att, utifrån nationalekonomiska teorier 

och genom internationella jämförelser, kritiskt diskutera de eventuella effekterna av 

införandet av lågkvalificerade arbeten med lägstalöner. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

 

- Hur kan lågkvalificerade arbeten med lägstalöner teoretiskt påverka situationen på 

arbetsmarknaden för nyanlända? 

- Vilka är effekterna, ur ett nationalekonomiskt teoretiskt perspektiv, av införandet av 

lågkvalificerade arbeten med lägstalöner på den svenska arbetsmarknaden?  

- Vilka lärdomar kan Sverige dra av införandet av minimilöner i Tyskland och 

Storbritannien? 

 

1.3 Studiens ansats 

 

Studiens ansats är baserad på redan publicerad litteratur och data är hämtad från publicerade 

rapporter, artiklar och monografier samt statistiska organ och forskningsinstitut. Det material 

som använts har analyserats utifrån nationalekonomiska teorier. På grund av nyanländas 

utsatta ställning på arbetsmarknaden avgränsas analysen till att studera vilka potentiella 

effekter ett införande av lägstalöner har på gruppen i arbetsför ålder. Därtill kommer studien 

att teoretiskt undersöka de eventuella effekterna av införandet av lågkvalificerade arbeten och 

därmed inte kvantitativt undersöka problematiken genom exempelvis enkäter eller intervjuer. 

Till följd av bristande data på lägstalönens effekter på arbetsmarknaden har en ekonometrisk 

analys uteslutits. Studien avgränsas vidare genom att förhålla sig till teoretiska referensramar, 

däribland utbud av arbetskraft, konsumentteori, efterfrågan på arbetskraft, humankapitalteori, 

diskrimineringsteori samt teorin om lågkvalificerade arbeten med lägstalöner. Den 

internationella jämförelsen har begränsats till att omfatta Tyskland och Storbritannien.  

 

1.4 Definition av lågkvalificerade arbeten  

 

För uppsatsens fortsättning är det lämpligt att avsluta denna inledning med att definiera vad 

som avses med lågkvalificerade arbeten. Lågkvalificerade arbeten är arbeten som är riktade 
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till individer med förgymnasial utbildning. Majoriteten av Sveriges lågutbildade är anställda 

inom yrken som exempelvis lokalvårdare, fastighetsskötare, lastbilsförare, restaurangbiträde, 

lager- samt terminalarbetare, vårdbiträde, maskinställare eller maskinoperatör, personlig 

assistent, butikssäljare inom dagligvaruhandel samt butikssäljare inom fackhandel 

(Arbetsmiljöforum, 2017). I samband med att ovanstående yrkeskategorier till stor del består 

av lågutbildade faller de inom studiens definition av lågkvalificerade arbeten. De arbeten som 

inte omfattas av lågkvalificerade arbeten med lägstalöner benämns som reguljära arbeten i 

följande studie. 

 

Av Arbetsmiljöforum (2017) framgår att konkurrens om arbetstillfällen medför att 

lågutbildade individer trängs ut. Detta grundar sig på att individer med högt humankapital 

arbetar inom många lågkvalificerade arbeten, vilket stänger ute lågutbildad arbetskraft. På 

grund av detta anses det finnas ett behov av ett införande av fler arbeten riktade till 

lågutbildade i syfte att få en mer inkluderande arbetsmarknad. Konkret avser införandet av 

lågkvalificerade arbeten att fler arbeten som inte kräver gymnasial- eller högskoleutbildning 

introduceras på arbetsmarknaden. Exempelvis kan det åsyftas på hushållssysslor som kan 

kollektiviseras såsom tvätthjälp och matutkörning.  
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2. Teoretisk bakgrund 

 

Följande teorier är utgångspunkter för att uppnå studiens syfte och för att besvara 

frågeställningarna. Nedan redovisas studiens teoretiska referensram, vilken utgörs av utbud av 

arbetskraft, konsumentteori, efterfrågan på arbetskraft, humankapitalteori, 

diskrimineringsteori samt teorin om lågkvalificerade arbeten med lägstalöner.  

 

2.1 Utbud av arbetskraft 

 

Björklund et al. (2014) framhåller att utbudet av arbetskraft på arbetsmarknaden utgör en del 

av mikroteorin för rationellt konsumentbeteende. Enligt teorin Utbudet av arbetskraft ställs 

individen, eller arbetstagaren, mellan olika alternativ där agerandet baseras på vad som 

maximerar nyttan eller tillfredsställelsen. Utgångspunkten är att individens beteende påverkas 

av preferenser samt restriktioner. Preferenserna utgörs av olika kombinationer av varor där de 

ställs mot varandra för att värdesättas. Restriktionerna utgörs däremot av individens 

begränsningar för att utföra varukombinationen och bestäms av relativpriser samt inkomst. 

 

Individens preferenser baseras på teorin om varukombinationer. Utgångspunkten är att det 

endast finns två varor att välja mellan. Inom arbetsmarknadsteori handlar det om fritid samt 

konsumtionsvara. Nyttofunktionen kan då uttryckas som:  

U = U(G, L),  

där U betecknar nyttan, G mängden av konsumtionsvaran och L mängden fritid. 

Nyttofunktionen används dock endast för att illustrera en viss tidsperiod, exempelvis ett år. I 

och med det fundamentala nationalekonomiska antagandet att individen alltid prefererar större 

mängd, ökar nyttan. Nyttofunktionen exemplifieras genom indifferenskurvor där det av 

vardera kurvor framgår vilken sammansättning av fritid och konsumtionsvaror som likställer 

nyttan för individen (Björklund et al., 2014). 

 

Vad gäller individers indifferenskurvor är det rimligt att anta att individer värderar fritid och 

konsumtionsvaror på olika sätt. Den maximala nyttonivån för infödda svenskar i 

varukombinationen kan vara annorlunda än för nyanlända. Detta kan grunda sig i traditionella 

eller kulturella faktorer (Björklund et al., 2014). Majoriteten av de nyanlända som kommer till 

Sverige har bakgrund i länder som tillhör MENA-regionen4 där en utbredd bristande 

jämställdhet råder och där arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor är lägst i världen 

(Worldbank, 2013). Dessutom visar Unicef (2017) att kvinnor i dessa länder, av ekonomiska 

                                                           
4 MENA-regionen är en förkortning för regionen Mellanöstern och Nordafrika 
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orsaker, ofta prioriteras bort när det kommer till utbildning, vilket medför att män utbildas i 

större utsträckning. Kvinnor får många gånger istället utföra sysslor i hemmet. Dessa 

värderingar kan återspegla sig vid integrationen i det svenska samhället och därmed bidra till 

att kombinationen av konsumtionsvaror och fritid är olika beroende på individens bakgrund. 

På grund av kulturella faktorer kan fördelningen av hushållsarbetet se olika ut för nyanlända 

med bakgrund i denna region än för inrikes födda. Detta kan innebära att fritid för vissa 

värderas som den främsta nyttokomponenten och därmed anses den maximala nyttonivån 

utgöras av fler timmar fritid. Björklund et al. (2014) noterar dock att det inte alltid kan antas 

att fler fritidstimmar alltid ökar nyttan. Att arbeta kan ha någon form av egenvärde samt 

självuppfyllande som många individer strävar efter. Exempelvis kan vissa typer av arbete 

bidra till en känsla av självförverkligande, något som kommer att beröras under kapitel 2.2. 

 

Enligt ekonomisk teori bestäms individens restriktion av inkomst samt relativpris (Björklund 

et al., 2014). Utgångspunkten är att individer förbrukar sin fullständiga inkomst och att 

inkomsten utgörs av arbetsutbudet samt arbetsfria inkomster. Budgetrestriktionen kan anges 

av följande funktion:  

PG = WH+Y,  

där P anger varupris, G konsumtionsvara, W lön, Y arbetsfri inkomst och H antalet arbetade 

timmar. Utgifterna på konsumtionen framgår således av den vänstra raden, som ska vara lika 

stora som samtliga inkomster. Varupris, lönen och den arbetsfria inkomsten är exogena 

variabler och därmed inte påverkningsbara av individen. De endogena variablerna är 

följaktligen konsumtionsvaror samt antal arbetade timmar och därmed variabler som 

individen har inverkan på. Därtill utgör tidsrestriktion också en essentiell del av teorin då 

fritid och arbete beror på varandra i samband med planeringsperiodens längd. 

Tidsrestriktionen anges av funktionen: 

T = H+L, 

där T anger tidsperioden, H antalet arbetade timmar och L mängden fritid. Den ovannämnda 

budgetrestriktionen kan sålunda anges som:  

PG = W(T-L) + Y 

Budgetlinjen kan av ovanstående funktion tas fram:  

G = -(W/P)L + (Y+WT)/P, 

där W/P betecknar reallönen. Kurvan har negativ lutning och blir flackare om exempelvis 

varupriset stiger. 

 

En viktig del att belysa är resonemanget att nyanländas restriktion kan skilja sig från en 



12 

 

infödd svensk. Restriktionen kan variera beroende på vilken nationell bakgrund den 

nyanlände har. Exempelvis kan restriktionen för en individ med rötter i Mellanöstern vara 

större än för en individ från Norge. Detta grundar sig på de språkliga barriärerna en individ 

med annat modersmål än germanskt språk kan bemöta. Dessutom väljer många rekryterare att 

anställa individer utifrån informella kontaktnät (Nordström Skans et al., 2017). 

Konsekvenserna kan bli att nyanlända innehar en restriktion, vilken är ett begränsat 

kontaktnät som gör det svårt att nå ut till rekryterare och arbeten. 

 

2.2 Konsumentteori 

 

Enligt Goolsbee et al. (2014) avser konsumentteori konsumenters konsumtionsval. 

Utgångspunkten är att konsumenten är nyttomaximerare. Matematiskt visas detta genom en 

nyttofunktion som beskriver förhållandet mellan en individs välmående och dess konsumtion.  

Givet preferenserna samt restriktionen görs ett konsumentval, det vill säga den optimala 

kombinationen av fritid och arbete. Kombinationen får dock inte överskrida budgeten och ska 

maximera nyttan.  

 

Goolsbee et al. (2014) argumenterar för att alternativkostnad utgör en viktig del av 

konsumentteorin. Alternativkostnad avser den kostnad som förloras vid ett valt alternativ. I 

detta fall kan det handla om antalet fritidstimmar som förloras om en individ väljer att arbeta. 

En hypotes är att ju längre distans från mottagarlandet, desto högre investeringskostnad 

(alternativkostnad) för individen. För en nyanländ med bakgrund i Norge som anländer till 

Sverige kan alternativkostnaden vara låg då den språkliga samt kulturella barriären är relativt 

låg. För en nyanländ som däremot kommer från exempelvis MENA-regionen kan den 

språkliga barriären vara högre och individen kan behöva investera mer i att lära sig språket 

samt anpassa sig till det svenska samhället, därav högre investeringskostnad. För en infödd 

svensk förekommer generellt sett inga språkliga eller kulturella barriärer, vilket gör att 

alternativkostnaden kan vara betydligt lägre. 

 

Psykologen Abraham Maslow introducerade behovshierarkin där konsumenters beteende kan 

förklaras utifrån motivation. Den hierarkiska strukturen innebär att ordningen av en individs 

behov är förutbestämd. Teorin utgår från att de mest grundläggande behoven behöver vara 

uppfyllda för att en individ aktivt ska sträva efter andra, högre och mer självförverkligande 

behov (Solomon, 2015). 

 

Behovspyramiden illustreras i figur 1. Av den framgår att en individ söker olika 

produktfördelar baserat på vilken nivå individen befinner sig på. Idealt är att en individ 
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fortskrider uppåt på hierarkin (Solomon, 2015). Inom konsumentteorin, applicerat på 

arbetstagare, kan Maslows behovshierarki illustrera hur en potentiell arbetstagare beter sig 

utifrån sin motivation att arbeta.  

 

Ett resonemang kan vara att en nyanländ befinner sig längre ner på Maslows behovspyramid 

än en infödd svensk. Ju svårare förutsättningar individen emigrerar från desto längre ner kan 

den befinna sig på behovspyramiden. Exempelvis kan en individ som flyr från krig och misär 

till en början främst fokusera på att uppfylla de mest grundläggande fysiska behoven samt 

säkerhetsbehovet. De som immigrerat till Sverige utifrån andra förutsättningar kan befinna sig 

längre upp på pyramiden och exempelvis sträva efter att uppfylla behovet av gemenskap. En 

infödd svensk kan befinna sig högt upp på behovshierarkin och sträva efter att nå 

självförverkligande. Motivationen till arbete kan därför variera mellan en infödd svensk och 

en nyanländ och nyanlända emellan, vilket innebär att de eftersöker olika produktfördelar och 

därmed beter sig olika på arbetsmarknaden.  

Själv-

förverkligande

Behov av uppskattning

Behov av gemenskap

Behov av säkerhet

Fysiska behov

Figur 1: Maslows behovspyramid 

2.3 Efterfrågan på arbetskraft 

 

Björklund et al. (2014) framhåller att efterfrågan på arbetskraft baseras på 

produktionsfunktionen, det vill säga sambandet mellan olika produktionsfaktorer och vad som 
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produceras. Produktionsfunktionen gör det möjligt att analysera vilka faktorer som förändrar 

efterfrågan på arbetskraft vid förändringar i ekonomin. Exempelvis kan det handla om hur 

efterfrågan på nyanlända som arbetskraft förändras vid ett införande av lågkvalificerade 

arbeten med lägstalöner. Anledningen till att ett införande av lågkvalificerade arbeten med 

lägstalöner kan vara nödvändigt beror på att nyanlända eller utrikes födda idag har en högre 

kostnad för att bli anställda än inrikes födda. Detta kan dels förklaras utifrån att arbetsgivare 

anser anställning av nyanlända vara mer riskabel än en inrikes född, vilket kan bero på 

förutfattade meningar om dess egenskaper. Vidare kan kostnaden att anställa bero på de högre 

investeringskostnader som tillkommer vid anställning av en nyanländ. Det kan exempelvis 

krävas mer utbildning i form av språkutbildning eller annat kompetensutvecklande. 

 

Björklund et al. (2014) redogör för vilka effekter en prisförändring i en produktionsfaktor har 

på efterfrågan på produktionsfaktorn och på andra produktionsfaktorer. Det förstnämnda mäts 

genom efterfrågeelasticitet, vilket delas upp i två kategorier, substitutionseffekten och 

skaleffekten. Det går därigenom att studera vilka effekter en löneminskning för nyanlända 

som arbetskraft ger på arbetsgivares efterfrågan för arbetskraften för nyanlända. Kortfattat 

innebär substitutionseffekten att produktionsfaktorer ersätts med andra produktionsfaktorer 

vid exempelvis prishöjningar. Skaleffekten visar hur produktionsvolymen förändras när 

produktionsfaktorernas priser förändras. Vid förändring på produktionsfaktorer genom andra 

produktionsfaktorer, studeras korselasticiteten. 

 

Björklund et al. (2014) menar att en grupp som innehar låg efterfrågeelasticitet, vilket 

förenklar möjligheten att sänka löner för gruppen i fråga, ska uppfylla fyra villkor: 

1. Inga nära substitut ska finnas till rimligt pris, vilket betyder att substitutionseffekten 

ska vara låg. Med andra ord bör det inte finnas en grupp som kan utföra uppgifterna 

bättre än gruppen ifråga. 

2. Den tillverkade varans efterfrågan ska vara oelastisk, vilket innebär att 

konsumtionsmönstren i princip ser likadan ut om priset skulle öka. Vidare innebär 

detta att löneökningar är oproblematiska sett till försäljning- och sysselsättningsnivå. 

3. Den mindre delen av produktionskostnaderna ska utgöras av lönekostnader för 

gruppen. Detta eftersom effekterna av totala kostnaden, pris, försäljning och 

sysselsättning är relativt små. 

4. Priset på komplementära produktionsfaktorer ska minska mycket vid en liten 

minskning av dess efterfrågan. Detta förutsätter att utbudselasticiteten är låg, det vill 

säga att gruppen är okänslig för förändringar i lön. Därtill leder det till att 

produktionskostnader ökar vid en löneökning för en viss grupp. 
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Företag kan dessutom önska att begränsa antalet anställda i och med att anställningar innebär 

en viss summa fasta kostnader för bland annat upplärning. Dessa kostnader resulterar i att 

företag, vid tider av ökningar i efterfrågan, föredrar att betala övertidspremier för de 

nuvarande anställda i företaget. Detta beror på att det är billigare att reducera ett övertidsuttag 

än att säga upp anställda (Björklund et al., 2014). Ett införande av lägstalöner kan även 

innebära att företag kan göra större vinster eftersom de kan anställa personal till låga 

kostnader. 

 

Efterfrågan på arbetskraft styrs av efterfrågan på varor och tjänster. Marginalprodukten på 

arbetskraft ökar vid en ökning av de varor och tjänster som företaget producerar. Vid 

konjunkturnedgångar är efterfrågan på arbetskraft generellt sett inte lika stor eftersom 

ekonomins efterfrågan på varor och tjänster har minskat, vilket resulterar i en låg 

sysselsättningsgrad till en oförändrad kapitalmängd. Om ett lands ekonomi befinner sig i en 

högkonjunktur innebär det att efterfrågan på arbetskraft är stor (Björklund et al., 2014). I 

Sverige kan, vid högkonjunktur, rekryteringen samt integreringen av individer på 

arbetsmarknaden underlättas genom exempelvis lågkvalificerade arbeten med lägstalöner då 

inträdesbarriärerna samt kostnaden för arbetskraft minskar. Vid lågkonjunktur är alternativet 

inte lika effektivt i och med att efterfrågan på arbetskraft på hela arbetsmarknaden minskar. 

 

2.4 Humankapitalteori 

 

För att avgöra betydelsen av inträdet på arbetsmarknaden spelar individens humankapital en 

viktig roll (Konjunkturinstitutet, 2016). Humankapital avser en individs uppsättning av 

förmågor och förvärvade kunskaper, det vill säga produktivitet. Med hjälp av 

humankapitalteorin kan löneskillnader mellan individer med olika utbildningsbakgrund och 

arbetserfarenhet analyseras. Teorin belyser att individer med olika utbildningsbakgrund gör 

dem olika produktiva och att lönen bestäms utifrån produktivitet (Björklund et al., 2014).  

 

Borjas (2010) menar att löneskillnader inte endast uppstår på grund av att arbeten är olika, 

utan även för att arbetstagare är olika på grund av dess unika uppsättning av förmågor och 

kunskaper. Den större delen av individers kunskaper förvärvas från skola samt formella- och 

informella arbetsprogram. 

 

Utbildning kan spela en viktig roll på arbetsmarknaden. Arbetstagare som innehar ett 

certifikat eller ett diplom indikerar på att vara högproduktiva arbetare. Värdet av utbildning 

hjälper företag att differentiera högproduktiva arbetare mot lågproduktiva arbetare. Borjas 

(2010) menar att förutom att utbildning ger en lägre arbetslöshetsgrad och högre löner, har 
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individer med hög utbildning förmodligen en högre produktivitet än individer med låg 

utbildning. Därtill är högutbildade individer mer kompetenta, vilket gör dem mer eftertraktade 

på arbetsmarknaden än lågutbildade.  

 

Ett resonemang kring ett problem som kan uppstå för individer som exempelvis flyr från 

utsatta förhållanden är att många certifikat eller diplom glöms bort i hemlandet, vilket kan 

medföra svårigheter vid intygande av utbildning. Detta kan innebära problem vid 

differentiering av högproduktiva arbetare mot lågproduktiva, då det blir svårt för 

arbetsgivaren att identifiera vilken utbildning en nyanländ har. Problematiken kan bidra till att 

arbetsgivaren föredrar att anställa en inrikes född, trots en vilja att rekrytera nyanlända. På 

grund av detta kan nyanlända, högproduktiva arbetstagare trängas undan från 

arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan drabba lågproduktiva arbetare som hamnar längre ifrån 

arbetsmarknaden.  

 

Lågkvalificerade arbeten med lägstalöner kan illustreras utifrån figur 2 där det framgår att 

lönen är densamma oavsett ålder för individer utan utbildning. Detta innebär att en äldre 

nyanländ kan tjäna lika mycket som en ung nyanländ, trots att den äldre kan inneha andra 

relevanta erfarenheter. 

L
ö

n

Ålder

Arbete utan utbildning

Genomsnitt

Arbete med utbildning

 

Figur 2: Löneprofiler för arbeten med olika utbildning  

 

Vid införandet av lågkvalificerade arbeten med lägstalöner för nyanlända arbetstagare kan 

resonemanget, utifrån humankapitalteorin, vara att de automatiskt klassificeras som 

lågproduktiva arbetare då dess produktivitet kan vara låg. I samband med risken som finns vid 

anställning av nyanlända kan fördomar om att individen i fråga är lågproduktiv förekomma då 

utbildning kan vara svår att verifiera. Detta kan medföra att många nyanlända som besitter 
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kompetens samt utbildning hamnar i fel grupp5 och får lägre lön än de egentligen förtjänar.  

 

Borjas (2010) konstaterar att en alternativ tankegång är att högutbildade individer innehar en 

högre lön. Detta grundar sig inte på att utbildning ökar individens produktivitet utan på att 

utbildning signalerar ett visst medfött värde. I sin tur gör detta dem mer attraktiva, vilket kan 

innebära att de blir mer efterfrågade på arbetsmarknaden. Antagandet förutsätter att utbildning 

spelar en viktig roll i analysen. Björklund et al. (2014) redogör även för den alternativa 

tankegången, det vill säga signaleringsmodellen. Grundtanken är att arbetsgivare undgår 

informationssökande för varje enskild individs produktivitet, vilket är förknippat med 

sökkostnader. Istället använder sig arbetsgivare av utbildning som utgångspunkt, där individer 

som tagit sig igenom en utbildning betraktas som produktiva. Från individens perspektiv är 

det inte en distinkt skillnad mellan humankapitalteori och signaleringsmodellen eftersom 

utbildning resulterar i en högre lön oberoende av produktivitet. Utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv förekommer däremot en tydlig skillnad mellan modellerna. 

Förutsatt att signaleringsmodellen stämmer innebär det att utbildning inte tillför vidare 

resurser till arbetsmarknaden än att fördela individer och löner på olika arbetsplatser. 

 

En hypotes kan vara att sökkostnaden kan bli större för nyanlända än för inrikes födda, vilket 

dels kan förklaras av bristande språkkunskaper och kommunikation men också av att 

referenspersoner som skulle kunna intyga kompetenser saknas. På så sätt kan arbetsgivare 

välja att grunda sina val på utbildning och certifikat som många nyanlända kan sakna. 

 

2.5 Diskrimineringsteori 

 

Björklund et al. (2014) konstaterar att arbetstagardiskriminering syftar på att arbetstagare inte 

är villiga att arbeta med individer som har utländsk bakgrund. Detta kan innebära att 

arbetsgivaren inte väljer att anställa individer med utländsk bakgrund. 

Arbetsgivardiskriminering innebär däremot att arbetsgivaren är parten som diskriminerar. 

Arbetsgivare kan exempelvis betala lägre löner till utrikes födda oavsett om dessa har samma 

produktivitet som inrikes födda. Om diskriminering förekommer kan arbetsgivare välja bort 

arbetstagare med utländsk bakgrund på grund av dess egenskaper. Segregering mellan olika 

arbetsgivare kan därför uppstå, givet att alla individer i den diskriminerade gruppen hamnar 

hos vissa särskilda arbetsgivare. Vid stort arbetsutbud uppstår även, utöver segregering, 

löneskillnader. Således finns ett samband mellan diskriminering och löneskillnader.  

 

Genom figur 3 visas efterfrågan och utbud av arbetskraft. Björklund et al. (2014) menar att 

                                                           
5 En grupp som inte är lämplig utifrån produktivitet 
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vid ett litet utbud, vilket illustreras av S1, existerar inga löneskillnader. Detta beror på att 

arbetsgivare rekryterar utan preferenser, vilket innebär att alla som riskerar att diskrimineras 

kommer att anställas. Detta kommer i sin tur leda till att segregering mellan olika arbetsgivare 

uppstår. Ett större utbud, som illustreras av S2, kommer innebära att relativlönen sänks (0,9). 

Arbetsgivare som rekryterar utan preferenser kommer i denna punkt enbart anställa personer 

som riskerar att diskrimineras. Således växer både löneskillnaden och segregeringen. S3 

illustrerar ytterligare större utbud och därmed större löneskillnad (0,8) och segregering. Detta 

innebär att ju fler nyanlända som anländer till Sverige, desto större löneskillnad och 

segregering bland arbetsgivare. 
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Figur 3: Efterfrågan på och utbud av arbetskraft för en minoritetsgrupp då arbetsgivarna har olika 

preferenser för att anställa denna arbetskraft 

 

Björklund et al. (2014) argumenterar för att diskriminering på arbetsmarknaden kan 

analyseras utifrån modeller som bygger på informationsbrister, det vill säga statistisk 

diskriminering. Detta innebär att ett insamlande av information om arbetstagares produktivitet 

innebär kostnader. Dessa typer av kostnader kan variera sett till olika typer av arbetskraft, 

vilket är applicerbart vid studerandet av utrikes födda gentemot inrikes födda. Att utvärdera 

utrikes födda individer som arbetskraft kan vara betydligt mer kostsamt än att utvärdera 

inrikes födda som arbetskraft. Arbetsgivaren kommer erhålla en större spridning i 

produktivitet bland utrikes födda individer. Dessutom kommer arbetsgivaren preferera att 

anställa inrikes födda om hypotesen att företaget inte vill att anställningen ska innebära en 

osäkerhet stämmer. 
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2.6 Teorin om lågkvalificerade arbeten med lägstalöner 

 

Enligt Konjunkturinstitutet (2016) är lågkvalificerade arbeten sådana som inte kräver någon 

gymnasial- eller högskoleutbildning. På grund av att arbetslösheten till största del utgörs av 

särskilt utsatta personer på arbetsmarknaden samt att lägsta lönenivån i Sverige är relativt hög 

och nära medianlönen har ett införande av en lägre lägstalön diskuterats. På grund av detta är 

det relevant att beakta lönerna och löneutvecklingen för att analysera varför individer med 

svag ställning hindras från att ta sig in på arbetsmarknaden. Ett införande av lägre lägstalöner 

skulle innebära att arbetsgivaren kan anställa individer som inte har någon förutbildning på ett 

för arbetsgivaren lönsamt sätt.  

 

Vidare konstaterar Konjunkturinstitutet (2016) att Sveriges löneförhandlingar avtalas mellan 

arbetsmarknadens parter medan löneförhandlingar i andra länder kan utgöras av minimilöner. 

I och med de avtalsrörelser och löneförhandlingar som idag kännetecknar arbetsmarknaden, 

har resultatet blivit att lägstalönerna i Sverige är höga sett till andelen lågkvalificerade arbeten 

som ISCO86 presenterar. Detta har i sin tur resulterat i att lågkvalificerade arbeten med 

lägstalöner eliminerats. De kortsiktiga effekterna av ett införande av lägstalöner innebär att 

lågutbildad arbetskraft inte blir ersatt av kapital i lika stor omfattning av företag samt att nya 

marknader kan etableras. 

 

Ett införande av lågkvalificerade arbeten med lägstalöner för nyanlända kan innebära att den 

svenska staten lagstadgar om en nationell minimilön. Detta innebär att politiskt stöd från 

Riksdagen behövs, samt att regeringen verkställer lagstiftningen. Ett sådant införande skulle 

betyda förändringar i den svenska modellen på så sätt att arbetsmarknadens parter inte skulle 

inkluderas i löneförhandlingarna i samma utsträckning, samt att lägstalönen blir mindre för en 

viss grupp. 

 

Spector (2014) menar i sin rapport att sysselsättningen kommer att påverkas av den initiala 

nivån på lägstalönen. I rapporten konstateras att väldigt få företag kommer att anställa 

personal om lägstalönen har ett högre värde än produktionsvärdet. Samtidigt kommer 

arbetskraften inte vara villiga att acceptera en för låg lön. Sannolikheten är därför att 

företagen kommer sätta högre löner, vilket innebär att ingen lön kommer uppgå till 

lägstalönen.  

 

                                                           
6 ISCO8 är en av FN:s arbetsorganisationer som syftar till att organisera information om arbetsmarknad och 

jobb, däribland lågkvalificerade arbeten.  
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Sverige har generellt sett en låg lönespridning, vilket påvisas genom att lönen för de med 

gymnasieutbildning och de utan gymnasieutbildning ligger på samma nivå samtidigt som de 

utan gymnasieutbildning har en mycket lägre sysselsättningsgrad (Spector, 2014). Av figur 4 

framgår medianlönen samt sysselsättningsgraden utifrån utbildningsnivå. Därutöver illustrerar 

figuren den låga lönespridningen mellan de olika utbildningsnivåerna. 

 

Figur 4: Medianlön och sysselsättningsgrad från olika utbildningsgrupper 

Källa: Spector, 2014 

 

Ett resonemang kan vara att en låg lönespridning kan leda till att lågproduktiva arbetare slås 

ut eftersom de konkurrerar om samma arbeten som högproduktiva. Vid en stor lönespridning 

kan lågproduktiva arbetare komma in på arbetsmarknaden eftersom kostnaden för dessa skulle 

minska och sysselsättningsgraden för gruppen skulle öka. Detta skulle i sin tur göra att 

arbetsmarknaden blir mer inkluderande för särskilt utsatta grupper. 

 

Ett införande av lågkvalificerade arbeten med lägstalöner kan innebära att fler arbeten som är 

anpassade till lågproduktiv arbetskraft införs. Konkret avser införandet av lågkvalificerade 

arbeten att fler arbeten som inte kräver gymnasial- eller högskoleutbildning introduceras på 

arbetsmarknaden. 
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3. Metod 

 

3.1 Studiematerial, insamling och värdering 

 

Studien är baserad på redan publicerad litteratur och all data är hämtad från publicerade 

rapporter, artiklar och monografier samt statistiska organ och forskningsinstitut. Därtill utgår 

studien från arbetsmarknadsteorier där en analys av lönestrukturen, efterfrågan- och utbud på 

arbetskraft samt nyanländas situation på arbetsmarknaden har genomförts. Dessutom har 

diskrimineringsteori, konsumentteori och humankapitalteori varit en utgångspunkt för studien 

i syfte att få förståelse för hur mikroekonomiska faktorer påverkar situationen för nyanlända. 

Valet av teorier har baserats på att erhålla en mångfasetterad bild av studieobjektet, vilket har 

uppnåtts genom att de valda teorierna täcker olika delar av arbetsmarknadens funktionssätt. På 

så sätt har ett brett omfång av perspektiv beaktats genom att hänsyn tagits till individ, 

arbetsmarknad samt indirekta faktorer så som diskriminering och humankapital. Detta har 

möjliggjort att frågeställningen kunnat besvaras utifrån olika perspektiv, vilket är nödvändigt i 

och med studiens explorativa karaktär.  

 

En litteraturstudie har genomförts då en sammanställning av vetenskapliga rapporter, artiklar 

samt böcker som behandlar ämnet använts. Samtliga material har samlats in, bearbetats och 

därefter diskuterats utifrån teorier och därmed applicerat på studiens problematik. Studien har 

baserat sig på tidigare forskning och teorier om problemet i syfte att utarbeta egna hypoteser 

som prövas. Detta har varit det mest lämpliga angreppssättet eftersom det ger utrymme för 

fler perspektiv på problemet, vilket en kvantitativ undersökning inte hade medfört. I och med 

detta forskningsmaterial kan vidare studier som inkluderar dessa perspektiv med vidare data 

utföras. På så sätt kan en kvantitativ analys av problemet med utgångspunkt i denna studie 

genomföras.  

 

De huvudsakliga sökmotorerna som har använts i syfte att erhålla vetenskapliga rapporter är 

Unisearch via Linköpings universitets hemsida samt Google Scholar. De främsta teman som 

har sökts på är arbetslöshet, sysselsättningsfrekvens, minimilöner, enkla jobb, lågkvalificerade 

arbeten, effekter samt minijobb. Dessa har använts eftersom de utgör centrala komponenter 

för studien i sin helhet. För att begränsa sökningarna ytterligare har samtliga begrepp 

kombinerats med nyanlända och lägstalöner. Begreppen har även översatts till engelska i syfte 

att öka bredden på sökningen. Elektroniska källor såsom webbsidor har använts, däribland 

Migrationsinfo, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöforum eftersom de har specifik 

information om nyanlända som grupp. Webbsidor uppdateras kontinuerligt och innehåller 

generellt beskrivande information om den nuvarande situationen. 
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Därjämte har ett värderingsperspektiv inkluderats i resultatet, vilket innebär att etiska 

komponenter har belysts. Detta anses nödvändigt då nationalekonomisk teori inte är tillräcklig 

vid bedömningen av de totala effekterna av införandet av lågkvalificerade arbeten med 

lägstalöner. För att erhålla ett objektivt perspektiv har det europeiska måttet till relativ 

fattigdomsgräns satts i relation till de lägstalöner som beräknats, vilket har utgjort 

diskussionens grund. 

 

3.2 Ansats för analys av lägstalöner i Sverige 

 

Rapporter utförda av Konjunkturinstitutet samt Konjunkturrådet har granskats i syfte att få 

förståelse för svensk arbetsmarknad och de utmaningar som finns. Konjunkturinstitutets 

Lönebildningsrapport från år 2016 har haft väsentlig betydelse i studien då dess 

sammanställning, siffror samt rekommendationer använts. Lönebildningsrapporten har 

använts i både bakgrunds- samt resultatsyfte då rapporten utvärderar de samhällsekonomiska 

förutsättningarna för lönebildningen, däribland lägstalöner. Rapporten har bidragit till 

förståelsen för den svenska arbetsmarknadens lönebildning i sin helhet samt givit analyserbart 

material som bidragit till mer praktisk omsättning av de valda teorierna. Därutöver har 

Konjunkturrådets rapport använts i bakgrundsyfte då den analyserar åtgärder för en mer 

inkluderande arbetsmarknad. Samtliga rapporter har använts i syfte att analysera material 

utifrån valda teorier för att möjliggöra nyanserade slutsatser på problemet i fråga. 

Studentlitteratur som Arbetsmarknaden (2014) av Björklund et al. samt Labor economics 

(2010) av Borjas har utgjort viktiga komponenter i studien då en stor del av den teoretiska 

referensramen baseras på litteraturen.  

 

I samband med att lågkvalificerade arbeten med lägstalöner inte förekommer i Sverige kan 

endast prediktioner på effekterna genomföras, vilket gör elasticiteter till ett lämpligt verktyg 

att använda. Egna beräkningar av elasticiteter har inte genomförts då relevant data saknas, 

istället har prediktioner utifrån befintlig forskning genomförts. Rapporter utförda av Institute 

of Labor Economics (IZA) samt Elsevier har använts i syfte att prediktera nyanländas 

elasticiteter. De rapporter som har granskats är Labor Supply Elasticities in Europé and the 

US, The Elasticity of Labor Demand and the Minimum Wage samt Estimating labour supply 

elasticities based on cross-country micro data: A bridge between micro and macro estimates? 

Dessa rapporter har skattat elasticiteter på arbetsmarknaden, vilket har möjliggjort 

diskussioner kring huruvida nyanlända som grupp är mer eller mindre känslig. De 

predikterade elasticiteterna har tagits fram som ett analysverktyg för nyanländas 

priskänslighet på arbetsmarknaden. På så sätt har nyanländas beteende vid löneförändringar 

kunnat predikteras, vilket är av vikt i studien då effekterna vid ett införande av en lägstalön 
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analyserats. För att bedöma och prediktera nyanländas priskänslighet vid löneförändringar har 

resonemang baserats på de teoretiska hypoteserna som framförts. Detta har möjliggjort en 

diskussion kring vilka möjliga utfall en lägstalön hade medfört.  

 

3.3 Ansats för internationell jämförelse 

 

För att undersöka om lågkvalificerade arbeten med lägstalöner för nyanlända är ett alternativ 

har jämförelser med Tyskland och Storbritannien, som har dessa typer av arbeten, genomförts. 

Målsättningen var att granska länder som är relativt lika Sverige i dess system, är medlemmar 

i EU samt innehar immigration. Genom detta kan resonemang om huruvida det skulle se ut 

om lågkvalificerade arbeten med lägstalöner infördes i Sverige dras. För att genomföra en 

jämförelse har data tagits fram från olika statistiska organisationer som OECD och 

EUROSTAT. Forskning som evaluerat frågan har utgjort en väsentlig del av studien. De 

huvudsakliga rapporter som har använts är Macroeconomic evaluation of labour market 

reform in Germany och The Empirics of the National Minimum Wage and Employment in the 

U.K. Rapporterna redogör för funktionssättet samt effekterna av minimilönerna som därefter 

satts i relation till Sveriges i syfte att ta fram mer precisa siffror på vad lägstalönen för 

lågkvalificerade arbeten skulle kunna uppgå till samt vilket utfall det hade genererat. 

Därigenom har införandet av lågkvalificerade arbeten med lägstalöner analyserats utifrån 

teoretiska antaganden.  

 

3.4 Metod- och källkritik 

 

I den här studien har data både samlats in och tolkats av oss. Detta kan bidra till att 

tillförlitligheten kan ifrågasättas då informationen kan vara subjektiv. Därtill har problem 

kring att inhämta data för gruppen nyanlända utefter vistelsetid förekommit, vilket medfört att 

viss generalisering har gjorts. Studiens validitet kan därför motivera valet av triangulering7. I 

syfte att motarbeta dessa problem har således triangulering använts som strategi, då högre 

informationskvalitet eftersträvats genom att analyser av flera olika datakällor utförts samt att 

hänsyn till olika intressenter på arbetsmarknaden tagits. Dessutom har använda rapporter med 

mer specifika data och information om nyanlända diskuterats med studiernas utförare. 

 

Majoriteten av den insamlade informationen har hämtats från oberoende databaser och källor, 

såsom Konjunkturinstitutet, Konjunkturrådet och SCB. Informationen har analyserats utifrån 

nationalekonomiska teorier, vilket innebär oberoende sammanställning av faktamaterial. 

Däremot kan viss inhämtade data ge en antydan på subjektivitet då exempelvis Ekonomifakta 

                                                           
7 Triangulering innebär att fler datakällor används i syfte att nå högre informationskvalitet. 
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skriver för Svenskt Näringsliv, som är intressenter på arbetsmarknaden. Samtidigt kan 

följande inhämtade data uppfattas som bristfällig då endast ett nationalekonomiskt perspektiv 

lyfts. För att erhålla en så fullständig analys som möjligt och ta fram information som 

kompletterar det nationalekonomiska perspektivet har ett värderingsperspektiv tagits hänsyn 

till. Detta anses nödvändigt vid bedömningen av den totala effekten som lågkvalificerade 

arbeten med lägstalöner kan medföra då alla potentiella effekter inte kan mätas i siffror och 

utifrån nationalekonomisk teori. Ett värderingsperspektiv riskerar dock att ge upphov till 

subjektivitet, något som läsaren bör ta hänsyn till. Detta har dock försökts motverkas genom 

att hänsyn tagits till de europeiska mått som finns för relativ fattigdom.  

 

På grund av tidsbegränsning finns viss risk att alla relevanta variabler för lågkvalificerade 

arbeten och lägstalöner inte tagits med i undersökningen. De största och mest betydande 

variablerna, enligt oss, har dock inkluderats vilket medfört att studien varit genomförbar och 

att analysen borde betraktas som fullständig. Ett alternativ till den valda metoden hade varit 

att genomföra en ekonometrisk analys över effekterna av lägstalöner. Detta har dock inte varit 

genomförbart då tillräcklig data inte finns.  

 

3.5 Etik 

 

Denna studie har tagit hänsyn till de etiska riktlinjerna samt den forskningssed som anges i 

Vetenskapsrådet (2017). Under arbetets gång har allt material och data, i största möjliga mån, 

använts från oberoende källor och forskning. Data har till största del varit hämtad från 

myndigheter och organisationer som SCB, OECD samt EUROSTAT. Då lågkvalificerade 

arbeten med lägstalöner är en aktuell politisk fråga med många intressenter har studien använt 

både information från exempelvis LO, som är en stor intressent på arbetsmarknaden, samt 

Ekonomifakta, som går under Svenskt Näringsliv. På så vis har en mångsidig bild av ämnet 

kunnat uppnås. 
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4. Resultat 

För att besvara frågeställningarna följer nedan resultat av de inhämtade data samt 

litteraturstudien. Resultaten inleds med grundläggande information om den svenska 

arbetsmarknaden, följt av data på nyanländas sysselsättningsgrad och utrikes föddas 

utbildningsnivå. Vidare presenteras arbetstagarens alternativkostnader samt nyanländas 

elasticiteter. Slutligen avslutas resultatdelen med en internationell jämförelse där effekterna av 

lagstadgade minimilöner i Tyskland och Storbritannien redogörs.  

 

4.1 Den svenska arbetsmarknaden och lönebildningen 

 

Svenska modellen utgörs av en återhållsam finanspolitik, en aktiv arbetsmarknadspolitik och 

en solidarisk lönepolitik genom samordnade löneförhandlingar (Landsorganisationen i 

Sverige, 2013). Genom avtalsrörelsen förhandlas de svenska lönerna fram av 

arbetsmarknadens parter och gäller fram till ny löneförhandling (Arbetsmarknadsnytt, 2017). 

Kollektivavtalen bestämmer löner, en minsta gemensam lönenivå och erbjuder trygghet 

genom försäkringar (Landsorganisationen i Sverige, 2012). Därtill är skydd på 

arbetsmarknaden en viktig del i den svenska modellen. Ett införande av en lägstalön skulle 

innebära lagstiftade löner och därmed förändringar i den svenska modellen. Enligt LO:s 

rapport om kollektivavtal (2015) uppgår den nuvarande lägst avtalade lönen till 16 883 SEK 

och är en del av informediaavtalet8 som fackförbundet GS avtalat fram. 

 

Konjunkturinstitutet (2016) beskriver arbetsmarknadens positiva utveckling genom 2000-talet 

i Sverige. Ur ett internationellt perspektiv har både sysselsättningsgraden och 

arbetskraftsdeltagandet stigit. Trots detta är nyanlända en grupp på arbetsmarknaden som 

möter svårigheter vid inträdet på arbetsmarknaden. Statistiken visar dessutom att etableringen 

för gruppen går långsamt. På grund av de senaste årens stora flyktingflöde har problemet för 

nyanlända, främst nyanlända födda utanför Europa, belysts. Arbetsförmedlingens statistik 

visar en positiv utveckling för inrikes födda, medan en betydligt sämre utveckling visas för 

utrikes födda.  

 

Därjämte konstaterar Konjunkturinstitutet (2016) att flyktinginvandringen under flera år har 

varit hög och att antalet asylsökande i Sverige är ett av de högsta bland EU-länderna. 

Flyktinginvandringen bidrar till en ökad befolkning och därmed till ett ökat arbetsutbud och 

en högre sysselsättningsgrad. Arbetsmarknaden, på kort sikt, bestäms av efterfrågan på 

arbetskraften, medan arbetsmarknaden på lång sikt bestäms av storleken på 

                                                           
8 Det avtal fackförbundet GS har med grafiska företagen 
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arbetskraftsutbudet.  

 

Konjunkturinstitutet (2016) redogör för att etableringen, inkomsten och sysselsättningen av 

nyanlända bestäms av konjunkturläget men tillika av gruppens utbildningsnivå och 

språkkunskaper. Inträdet på arbetsmarknaden försvåras ytterligare på grund av att många som 

immigrerar har låg utbildning. I etableringsuppdraget har omkring hälften av de inskrivna 

nyanlända högst förgymnasial utbildning. Andelen behöriga till gymnasiet är även betydligt 

lägre för utrikes födda än för inrikes födda. Vidare har andelen behöriga för utrikes födda i 

övriga världen minskat sedan 2000 med 17 procentenheter, se figur 5 nedan.  

 

 

Figur 5: Andel behöriga till gymnasiet bland avgångselever från grundskolan 

Källa: Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport 2016 

 

Konjunkturinstitutet (2016) menar att andelen behöriga till gymnasiet varierar med 

vistelsetiden. Trots att antalet behöriga till gymnasiet har minskat bland utrikes födda, visas 

ingen negativ utveckling bland utrikes födda uppdelade efter vistelsetid. Detta grundar sig 

bland annat på en ökning av antalet individer med kort vistelsetid, men också på grund av att 

andelen personer i årskurs nio som immigrerat efter skolstart har ökat från tre till åtta procent 

mellan år 2006 och år 2015. I samma grupp har andelen som saknar behörighet till gymnasiet 

samtidigt ökat från 45 till 54 procent. Förklaringen är dels att den genomsnittliga 

immigrationsåldern ökat från sju till nio år och dels att de immigrerade eleverna ökar från 

länder med lägre utvecklingsnivå. Detta innebär att tiden för att uppnå gymnasiebehörigheten 

har förkortats. Därutöver framgår en minskning av föräldrarnas genomsnittliga 

utbildningsnivå, vilket kan vara avgörande för elevernas skolresultat.  

 

Därutöver noterar Konjunkturrådet (2017) att 30 till 50 procent av nyanlända med ursprung i 
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länder som Afghanistan, Irak, Somalia och Syrien endast har förgymnasial utbildning. I vissa 

länder är dessutom den förgymnasiala utbildningen kortare än den svenska nioåriga 

grundskolan. Därtill innehar 31 procent av inskrivna i etableringsuppdraget sommaren år 

2016, förgymnasial utbildning med kortare än nio år, 19 procent innehar förgymnasial 

utbildning på nio år.  

 

Utifrån figur 6 som Konjunkturinstitutet (2016) presenterar är andelen med en arbetsinkomst 

under 100 000 SEK per år är högre för utrikes födda än för inrikes födda. Den stora skillnaden 

mellan grupperna är andelen utan arbetsinkomst, vilket även kan avläsas vid studerandet av 

utbildningsnivå. Oberoende av utbildningsnivå är gruppen som innehar en årsinkomst på 100 

000 SEK ungefär lika stor. Däremot ökar årsinkomsterna för gruppen som innehar över 250 

000 SEK vid högre utbildningsnivå. År 2013 innebar 250 000 SEK i årsinkomst ungefär ett 

heltidsarbete för en månadslön motsvarande den 10:e lönepercentilen (20 800 SEK). 

 

Figur 6: Arbetsinkomster och sysselsättning 2013 

Källa: Konjunkturinstitutet 2016 

 

Konjunkturinstitutet (2016) konstaterar att perioder av stora flyktingströmmar innebär att den 

större delen av gruppen utrikes födda skulle utgöras av nyanlända, vilket påverkar det 

genomsnittliga arbetskraftsdeltagandet, sysselsättningsgraden och arbetslösheten. Detta har 

inverkan på utrikes föddas sammansättning, bland annat genom gruppens vistelsetid. Därtill 

påverkas gruppens sammansättning på grund av att nyanlända som grupp ger en förändrad 

sammansättning för hela gruppen. Detta beror på att nyanlända har differentierade 

egenskaper. En sådan förändring försvårar utvärderingen av vad en försämrad etablering på 

arbetsmarknaden skulle kunna bero på, vilket skulle kunna förklaras av en ökande andel svaga 

individer eller av att arbetsmarknadens funktionssätt försämrats. Oavsett vilken utbildning 
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nyanlända har, kommer en arbetskraftstillväxt på kort sikt leda till en högre arbetslöshet 

eftersom anpassningen av att arbetsutbudet till arbetsmarknaden tar tid. På lång sikt skulle det 

innebära en potentiell ökad sysselsättning.  

 

Vidare skriver Finansdepartementet i Långutredningen (SOU 2011:11) att en låg arbetslöshet 

kan uppnås genom att anpassa lönekostnaderna utefter utbildning och produktivitet. Problem 

kan dock uppstå vid bristande anpassbarhet och vid höga lägstalöner. Detta eftersom individer 

med lågt humankapital kan få det svårt att finna arbete och då snabba strukturomvandlingar 

gör att efterfrågan på arbetskraft och produktivitet kan förändras. 

 

Av Konjunkturinstitutets rapport (2016) framgår att reallönerna och sysselsättningsgraden har 

ökat sedan år 1997. Lönebildningen har stärkt den sammanpressade lönestrukturen med 

tämligen höga lägstalöner. Konsekvensen blir att individer med låg utbildning har svårt att ta 

sig in på arbetsmarknaden. Anledningen beror på höga lönekostnader och att arbetsgivarens 

förväntningar på individens produktivitet understiger lägstalönen, vilket leder till en ökad 

arbetslöshet bland individer med lågt humankapital. Den höga arbetslösheten bland gruppen 

förklaras av att andelen lågkvalificerade arbeten är låg i Sverige. Andelen sysselsatta med 

arbeten utan krav på särskild utbildning utgjordes av ungefär fem procent år 2015. 

Motsvarande siffra för EU-länderna är nio procent.  

 

Ett annat förekommande problem på arbetsmarknaden är diskriminering. Enligt 

Regeringskansliets rapport (2011) har det utförts svenska studier (Arai och Skogman 

Thoursie, 2009) i syfte att studera förekomsten av diskriminering gentemot nyanlända på 

arbetsmarknaden. Studien undersöker bland annat förändringen som sker då personer med 

utländskt förnamn byter till ett svenskklingande namn. Resultatet blev att 

inkomstutvecklingen ökade snabbare. En annan studie (Åslund och Nordström Skans, 2007) 

visar att anonyma jobbansökningar bidrar till att utrikes födda i större utsträckning väljs ut för 

jobbintervju. Andra, internationella studier (Zegers de Beijl, 2000), visar att diskriminering är 

vanligt förekommande i alla tre faser av rekrytering: ansökan, intervju samt beslut. Den 

vanligaste fasen där diskriminering förekommer är dock den första.  

 

Carlsson och Rooth (2007a, 2007b) genomförde en studie med fiktiva jobbansökningar där 

likartade kvalifikationer uppgavs, skillnaden i ansökningarna var dock att den ena hade 

svenskklingande namn och den andra mellanösternklingande namn. Studien visade på 

diskriminering i 29 procent av fallen (Regeringskansliet, 2011). Diskrimineringslagen 

(2008:567) förbjuder att diskriminering i anställningsvillkor samt löner får förekomma. Enligt 

§ 8 får inga löneskillnader på grund av osakligheter finnas. 
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4.2 Nyanländas sysselsättningsgrad 

 

Av specialbeställd statistik på sysselsättningsgraden från SCB som Migrationsinfo (2016) 

använt sig av, vilket illustreras nedan av figur 7, framgår att nyanlända som vistats i Sverige i 

mindre än ett år och innehar förgymnasial utbildning har en sysselsättningsgrad på 5,6 

procent. De med gymnasial utbildning har en sysselsättningsgrad på 15,8 procent och de med 

eftergymnasial utbildning har en sysselsättning på 20 procent.  

 

De som vistats i Sverige i ett år har däremot en högre sysselsättning. För nyanlända med 

förgymnasial utbildning uppgår sysselsättningsgraden till 17,7 procent, för de med gymnasial 

utbildning uppgår sysselsättningen till 35 procent och för de med eftergymnasial är 

sysselsättningen 34,9 procent. En vistelsetid på två år visar på en ytterligare ökning i 

sysselsättningsgraden. Av de med förgymnasial utbildning är 29,1 procent sysselsatta, 

gymnasial utbildningsnivå uppgår till 46,1 och de med eftergymnasial 47 procent.  

 

Av statistiken framgår vidare att en vistelsetid på tre år ger en ytterligare ökning i 

sysselsättningsgraden. Av de nyanlända som innehar förgymnasial utbildning är 32,9 procent 

sysselsatta. Av de med gymnasial utbildning är 49,6 procent sysselsatta och de med 

eftergymnasial utbildning innehar en sysselsättningsgrad på 52,6 procent. Vidare är 

sysselsättningen efter en vistelsetid på fem år följande: förgymnasial utbildning 33,7 procent, 

gymnasial utbildning 53,3 procent och eftergymnasial utbildning 53,4 procent.  

 

Därjämte minskar sysselsättningsgraden för de utrikes födda med förgymnasial utbildning 

efter tio år och uppgår då till 47,9 procent samt för de med gymnasial utbildning till 64,9 

procent. En ökning i sysselsättningen bland utrikes födda med eftergymnasial utbildning 

förekommer dock och procentsatsen bland de sysselsatta uppgår då till 69,8 procent. 
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Figur 7: Nyanländas sysselsättningsgrad utefter vistelsetid 

Källa: Migrationsinfo 2016 

 

Det framgår av Statistiska centralbyråns statistik (2017), som illustreras i figur 8, att fler 

lågutbildade anländer till Sverige än tidigare. Därutöver konstateras även att en större andel 

uppgifter om utbildning saknas. Fram till år 1997 var det 22 procent av de utrikes födda som 

hade en eftergymnasial utbildning som var tre år eller längre, medan motsvarande siffra för år 

2007 och framåt var 28 procent. Antalet lågutbildade till och med år 1997 var 19 procent och 

motsvarande siffra för år 2007 och framåt var 20 procent. 

 

Figur 8: Utrikes föddas utbildningsnivå 

Källa: SCB (2017) 
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4.3 Arbetstagarens alternativkostnader 

 

En individ som får uppehållstillstånd i Sverige har rätt till att erhålla etableringsersättning. I 

samråd med Arbetsförmedlingen regleras ersättningen utefter Arbetsförmedlingens 

etableringsplan. Enligt Migrationsinfo (2016) förutsätter etableringsersättningen att den 

nyanlände driver någon form av studier eller innehar en praktik. Ersättningen betalas ut under 

maximalt två år. Den erhålls givet att personen i fråga har uppehållstillstånd i egenskap av 

flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande och omfattar därmed inte nyanlända som inte 

innefattas i dessa kategorier. Summan som fås ut varierar på individens etableringsplan. 

- 100 procent aktivitet hos Arbetsförmedlingen ger 308 SEK per dag 

- 75 procent aktivitet hos Arbetsförmedlingen ger 231 SEK per dag  

- 50 procent aktivitet hos Arbetsförmedlingen ger 154 SEK per dag 

- 25 procent aktivitet hos Arbetsförmedlingen ger 77 SEK per dag 

 

Enligt Försäkringskassan (2017) kan individen också ansöka om etableringstillägg, vilket är 

ett tillägg dedikerat till individer med barn som bor hemma från Försäkringskassan. 

Ersättningen utgår till maximalt tre barn och uppgår till 800 SEK för varje barn under 11 år 

och 1500 SEK för varje barn över 11 år. Således kan den sökande få maximalt 4 500 SEK i 

etableringstillägg per månad. 

 

Den som bor ensam och i en egen bostad kan få bostadsersättning. Denna uppgår maximalt 

till 3 900 SEK i månaden, förutsatt att hyran inte understiger 1 800 SEK (Försäkringskassan, 

2017). 

 

För den som omfattas av etableringsersättningen och innehar 100 procent aktivitet hos 

Arbetsförmedlingen är den maximala summan 6 160 SEK i månaden. 75 procent ger 4 620 

SEK i månaden, 50 procent 3 080 SEK i månaden och 25 procent 1 540 SEK i månaden. Om 

individen i fråga även får del av etableringstillägget och innehar 100 procent aktivitet hos 

Arbetsförmedlingen är den maximala summan 10 660 SEK, förutsatt att individen får 

fullständigt etableringstillägg och därmed har tre barn över 11 år. Om personen har maximal 

bostadsersättning uppgår den totala ersättningen till 14 650 SEK. 
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Nyanlända som inte innehar status som flykting9, kvotflykting10 eller skyddsbehövande11 och 

är arbetslösa får ekonomiskt bistånd av Socialtjänsten. Detta bistånd är densamma för alla, 

oavsett om personen är nyanländ eller infödd svensk. Grundsumman är 4 100 SEK och syftar 

till att täcka matkostnader, kläder samt sysselsättning. Utöver det kan individen erhålla tillägg 

för elkostnader, tandvård samt busskort. Personer som erhåller ett ekonomiskt bistånd 

förutsätts lösa sin egen försörjning i form av att exempelvis aktivt söka arbeten. Noterbart är 

dock att det ekonomiska biståndet bestäms utifrån individuella förutsättningar och varierar 

därmed från person till person (Schullström, 2017).  

 

Därutöver är etableringsuppdraget en alternativkostnad. Med etableringsuppdraget avses 

Arbetsförmedlingens arbete med att snabbt etablera nyanlända på arbetsmarknaden och lära 

sig språket. Planeringen av insatserna innefattar att Arbetsförmedlingen, tillsammans med den 

berörda personen, urskiljer tidigare erfarenheter och kunskap för att matcha dessa med vad 

arbetsgivare efterfrågar. Den som har uppehållstillstånd i egenskap av flykting, kvotflykting, 

skyddsbehövande eller anhörig till någon inom gruppen omfattas av uppdraget och kan under 

två års tid ta del av insatserna. Etableringsuppdraget upprättades år 2010 i samband med att 

etableringsreformen Lagen om etableringsinsatser (2010:197) började gälla 

(Arbetsförmedlingen, 2017). Den ersättning som individen kan erhålla är 231 SEK per dag, 

fem dagar i veckan under tiden en etableringsplan tas fram. Under tiden etableringsuppdraget 

genomförs uppgår dagsersättningen till 308 SEK, fem dagar i veckan. Totalt sett kan alltså en 

individ få 4 620 SEK då etableringsplanen tas fram och 6 160 SEK då etableringsuppdraget 

genomförs. 

 

4.4 Nyanländas elasticiteter 

 

Danziger (2007) menar att ett antagande beträffande lägstalönen kan göras. Antagandet 

innebär att låginkomsttagare gynnas av en ökning i dess totala löneinkomst. Den mest 

ansedda gynnsamma lägstalön för låginkomsttagare är att den befinner sig på en nivå då den 

aggregerade efterfrågan för gruppen är enhetselastisk (-1). Vidare gynnas dem av en ökning i 

lägstalönen så länge den aggregerade efterfrågan är oelastisk (0 < | e | < -1) det vill säga att 

individerna har låg priskänslighet (Goolsbee et al., 2013). Följaktligen finns det en nära 

koppling mellan önskvärdheten att höja minimilönen för att förbättra låglönearbetarnas 

välfärd och oelastisk efterfrågan på dess arbete. 

                                                           
9 Utrikes född som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl, se Genéve-

konventionen (Migrationsverket, 2015). 
10 Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen 

fastställt (Migrationsverket, 2015). 
11 Utrikes född som söker skydd och kan få uppehållstillstånd i Sverige utanför FN:s flyktingkonvention 

(Migrationsverket, 2015). 
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I och med att efterfrågekurvan är nedåtgående skulle en lagstiftning som höjer lägstalönen 

över konkurrenskraftig nivå innebära arbetsförluster för vissa arbetare. Danziger (2007) 

konstaterar dessutom att den klassiska analysen implicit antar att arbetarnas inkomst reduceras 

till noll och att dess fritid inte har något värde, det vill säga att dess alternativkostnad kommer 

att uppgå till noll. I verkligheten är det troligt att arbetare erhåller arbetslöshetsersättning och 

därmed kan komma att värdera fritid mer. Detta innebär att arbetslösas alternativkostnad är 

kan vara positiv. Analysen antar även att arbetare enbart fokuserar på förväntad inkomst, det 

vill säga inkomsten som skulle erhållas via lägstalön multiplicerat med 

sysselsättningssannolikheten.  

 

Därutöver menar Danziger (2007) att det finns ett kritiskt värde för elasticiteten i efterfrågan 

av arbetskraft. En ökning av lägstalönen innebär att låglönearbetare gynnas om de anses vara 

mindre elastiska än det kritiska värdet, men missgynnas vid högre elasticiteter än det kritiska 

värdet. Det kritiska värdet minskar vid arbetslöshetsersättningar och ökar med arbetskraftens 

riskaversion. Minimilönen har analyserats ur arbetstagarens synvinkel och det antogs att nivån 

på arbetslöshetsersättningen är oberoende av minimilönen. Sett från ett välfärdsperspektiv 

innebär både en lägstalön och en arbetslöshetsersättning överföring av resurser från resten av 

landets ekonomi till arbetare i låglönejobb och för att bestämma en optimal lägstalön bör 

hänsyn tas till detta. För en viss given mängd av den totala överföringen bör ersättningen från 

en högre lägstalön vara balanserad mot förlusten från en lägre arbetslöshet.  

 

Den svenska nettolönens elasticitet är beräknad att uppgå till 0,240 varav den faktiska 

inkomstelasticiteten uppgår till -0,267 enligt Jäntti et al. (2015)12. Bargain et al. (2011) 

beräknar att inkomstelasticiteten för den enskilda individen uppgår till -0,1. 

 

4.5 Internationell jämförelse 

 

Enligt Eurostat (2016) förekommer det stora skillnader mellan medlemsländerna i Europeiska 

unionens (EU) minimilöner. Minimilöner kan fastställas mellan arbetsmarknadens parter eller 

genom branschöverskridande överenskommelser. Nationella minimilöner är lagstadgade och 

gäller generellt sett för hela landets befolkning. Dessa löner tillkännages ofta som bruttolöner 

                                                           
12 Elasticiteterna har tagits fram enligt följande: den beroende variabel är årlig arbetstid. Cellerna är baserade på ålder, 

utbildning och kön. Celler med mindre än 50 observationer har i analysen exkluderats. Individer med inkomst lägre än 20:e 

percentilen i varje land har också exkluderats. De rapporterade uppskattningarna är elasticiteterna för arbetstimmar med 

hänsyn till (1-effektiv marginell skattenivå)*brutto timlön och faktiskt inkomst.  
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per månad, det vill säga löner inklusive inkomstskatt och sociala avgifter. Bland de länder 

som innehar lagstadgade minimilöner förekommer Tyskland och Storbritannien. 

 

4.5.1 Tyskland 

 

Konjunkturinstitutet (2016) redogör för den arbetsmarknadsreform, Hartzreformen, som 

Tyskland under år 2003-2005 introducerade i syfte att åtgärda den höga arbetslösheten. 

Reformen var en politisk åtgärd som syftade till att öka utbudet av arbetskraft, förbättra 

effektiviteten för sysselsättningstjänster och arbetsmarknadspolitiken samt att aktivera och 

utveckla efterfrågan på arbetskraft genom minskad reglering av arbetsmarknaden.  

 

Hartzreformen omfattade bland annat reglerna kring “minijobb”, en anställningsform som är 

undantagen alla sociala avgifter och där månadslönen inte skulle överstiga 450 euro. Därtill 

framfördes “midijobb”, en anställningsform med normal beskattning, i syfte att undvika 

skapandet av höga marginella effekter och där månadslönen uppgick till 450-850 euro.  

 

Fores (2015) menar att ett resultat av reformen var ökning i lönespridningen. Detta hanterades 

dock under år 2015-2016 då en lägsta timlön på 8,5 euro infördes. Minimilönen beräknades 

motsvara ungefär 50 procent av medianlönen och kom att påverka cirka 15 procent av all 

arbetskraft i Tyskland. Majoriteten av de som innehar ett minijobb i Tyskland arbetar inom 

sektorn för trafik, logistik, säkerhet och trygghet, följt av arbeten inom försäljning, handel, 

hotell och turism. 

 

Resultaten av Hartz II och därmed minijobbens effekt har varit svåra att mäta då reformen i 

sin helhet omfattade hela arbetsmarknaden. Det finns dock ett antal studier specifikt om 

minijobb som visar att arbetsfrekvensen för de arbetslösa ökade med 5 till 15 procent, 

beroende på olika yrkeskategorier (Krebs et al., 2013). Fores skriver i sin rapport (2015) att 

minijobbens påverkan på arbetslösheten har varit liten. De menar vidare att 

anställningsformen minijobb har ökat men att dessa arbeten troligen hade funnits i reguljär 

anställningsform om reformen inte genomförts. Troligtvis har dock sysselsättningen bland 

studenter, äldre samt hemmafruar ökat.  

 

Enligt WSI:s utvärdering (2016) om höjningen av minimilönerna i Tyskland har stor del av 

forskningen visat att inget direkt samband mellan minimilöner och sysselsättningsutveckling 

finns. Ett år efter införandet av den högre lagstadgade minimilönen i Tyskland har inga större 

effekter på arbetsmarknaden setts till. Tvärtom har Tyskland under år 2015 den lägsta 

arbetslösheten sedan början av 1990-talet. Därtill har flera klassiska låglönejobb, som 
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tvingades höja lönerna efter lagändringen, haft en ökning i sysselsättningen. Noterbart är dock 

att effekten även var densamma i andra sektorer.  

 

Den huvudsakliga effekten av införandet av högre minimilöner i Tyskland var att införandet 

medförde att en signifikant del av de tidigare marginellt ersatta jobben transformerades till 

reguljära anställningar. Sammanfattningsvis visar införandet av minimilöner inte på några 

indikationer att det skulle ha en negativ effekt på den tyska arbetsmarknaden. Till viss grad 

tycks införandet istället ha lett till ökad köpkraft som stärkte den inhemska efterfrågan och 

därmed bidrog till skapandet av nya anställningsmöjligheter (WSI, 2016). 

 

Utifrån statistik från OECD (2016) framgår att Tysklands arbetslöshet minskat markant sedan 

Hartz reformen infördes, vilket figur 9 illustrerar. När Hartz reformen började utformas år 

2003 låg arbetslösheten på 9,64 procent. Efter att reformen genomförts år 2005 låg 

arbetslösheten på 11,17 procent. Sedan dess har den minskat och arbetslösheten uppgår idag 

till 4,11 procent och befinner sig därmed långt under OECD-snittet som ligger på 6,32 

procent. Efter införandet av lagstadgade minimilöner under 2015 har arbetslösheten fortsatt 

minska i landet.   

 

 

Figur 9: arbetslöshet i Tyskland över tid 

Källa: OECD (2016) 

 

I Tyskland motsvarar minimilönen ungefär 50 procent av medianlönen. Enligt SCB (2015) 

beräknas medianlönen för Sverige genom att sortera samtliga svenska löner i stigande eller 

fallande ordning och därefter ta ut det mittersta värdet. Medianlön bör företrädesvis användas 

vid studier då lönerna är väldigt spridda, vilket fallet är i denna studie då samtliga löner mäts. 

I Sverige ligger medianlönen enligt SCB:s statistik (2015) för samtliga sektorer på 28 600 
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SEK, vilket skulle innebära att Sveriges lägstalön skulle ligga på 14 300 SEK. För arbetare 

inom offentlig sektor ligger medianlönen på 28 100 SEK, vilket skulle medföra en lägstalön 

på 14 050 SEK. Inom statlig sektor är medianlönen 32 300 och skulle därmed generera en 

lägstalön på 16 150 SEK.  

 

Inom kommunal sektor är medianlönen 26 900 SEK och lägstalönen skulle efter Tysklands 

mått därmed vara 13 450. Landstingssektorns medianlön låg år 2015 på 30 600, vilket skulle 

innebära en lägstalön på 15 300 SEK. Inom privat sektor är medianlönen 28 900 och 

lägstalönen skulle därmed vara 14 450 SEK. 

 

4.5.2 Storbritannien 

 

Lagstadgade minimilöner (National Minimum Wage, NMW) infördes i Storbritannien år 1999 

(Skedinger, 2006). TCO (2016) konstaterar att minimilönerna därefter ökat och att ökningen 

år 2015 ökning till 80 procent sedan införandet. Lågkommissionen har kontinuerligt 

genomfört studier och projekt i syfte att utvärdera minimilönens effekter på fattigdom, 

inkomstspridning och sysselsättning. I Lågkommissionens rapport (2015) noterades att 

sysselsättningen och ekonomin i stort sett inte påverkats negativt av en ökning av 

minimilönen. Noterbart är att de grupper som berörts av lägsta inkomsterna har haft en 

sysselsättningsutveckling som varit bättre än för genomsnittet av löntagarna (TCO, 2016).  

 

En ökad minimilön (National Living Wage, NLW) infördes våren 2016 för löntagare över 25 

år. Minimilönen är tänkt att successivt höjas fram till år 2020 då hypotesen är att minimilönen 

ska uppgå till 60 procent av medianlönen. För individer mellan 20-24 år gäller NMW. En 

konsekvens av en höjd minimilön möjliggör besparingar på olika bidrag och skatteavdrag för 

låginkomsttagare. En predikterad konsekvens av en ökning av minimilönen i Storbritannien, 

enligt Office of Budget Responsibility, är en förlust av 60 000 arbeten, vilket skulle orsaka en 

ökning av arbetslösheten med 0,2 procentenheter. Beräkningarna har baserat sig på 

aggregerade effekter, vilka var större än vad som tidigare upplevts i landet (TCO, 2016).  

 

Thomas och Luz (2016) sammanställer olika studiers slutsatser avseende effekterna av 

minimilönerna. Stewart (2002, 2004a, 2004b) redovisade att sysselsättningen i Storbritannien 

inte erhållit negativa effekter vid införandet av minimilöner år 1999 eller vid ökningen av den 

år 2000 och år 2001. Dolton et al. (2012) studerade även effekterna av minimilönen på 

sysselsättningen och jämställdheten sedan införandet år 1999. En stor del av effekterna visade 

sig vara neutrala, men med något positiv effekt. De Linde Leonard et al. (2014) genomförde 

en meta-analys på olika empiriska studier och fann ingen negativ effekt på arbetslösheten 
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totalt sett (Thomas och Luz, 2016). 

 

Däremot har forskare som Newmark et al. (2014) och Laporšek (2013) hävdat att 

minimilönernas negativa effekter först betraktas när en uppdelning av låg- och högutbildade 

arbetare görs. Dessutom har en högre minimilön en negativ inverkan på anställningen av 

lågutbildade (Thomas och Luz, 2016). 

 

I Storbritannien är minimilönen planerad att uppgå till 60 procent av medianlönen fram till år 

2020. I Sverige ligger medianlönen enligt SCB:s statistik (2015) för samtliga sektorer på 28 

600 SEK, vilket skulle innebära att Sveriges lägstalön motsvarande Storbritanniens 

procentsats skulle uppgå till 17 160 SEK. För arbetare inom offentlig sektor ligger 

medianlönen på 28 100 SEK, vilket skulle medföra en lägstalön på 16 860 SEK. Inom statlig 

sektor är medianlönen 32 300 och skulle därmed generera en lägstalön på 19 380 SEK.  

 

Inom kommunal sektor är medianlönen 26 900 SEK och lägstalönen skulle efter 

Storbritanniens mått därmed vara 16 140. Landstingssektorns medianlön är 30 600, vilket 

skulle innebära en lägstalön på 18 360 SEK. Inom privat sektor är medianlönen 28 900 och 

lägstalönen skulle därmed vara 17 340 SEK. 

 

4.6 Värderingsperspektiv 

 

Enligt EU:s mått uppgår gränsen till relativ fattigdom en månadslön efter skatt som 

understiger 60 procent av landets totala medianlön. Att leva under eller på den relativa 

fattighetsgränsen innebär att personen i fråga antas ha otillräckliga ekonomiska resurser 

(SCB, 2013). 

 

Enligt statistik från SCB (2013) finns en ökande trend av personer som har en inkomst som 

understiger 60 procent av medianlönen i Sverige. Detta förekommer särskilt bland utrikes 

födda, där födda utanför EU är överrepresenterade. Inom denna grupp erhöll nästan 30 

procent en månadsinkomst som understeg EU:s gräns för relativ fattigdom. En 

överrepresentation av lågutbildade personer som erhåller mindre än 60 procent av 

medianlönen förekommer även i Sverige.  
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5. Diskussion 

 

Nedan följer diskussion baserat på den teori och forskning som tidigare redogjorts. 

Diskussionen inleds med att diskutera den svenska lönestrukturen och den svenska modellen 

utifrån teorin om lågkvalificerade arbeten med lägstalöner. Vidare kopplas 

diskrimineringsteorin och humankapitalteorin in då produktivitet och utbildningsnivå för 

nyanlända och utrikes födda diskuteras. Därtill diskuteras arbetsgivares efterfrågan på 

arbetskraftsutbudet för att därefter resonera kring alternativkostnaden utifrån konsumentteori 

samt teorin om utbudet av arbetskraft. I detta kapitel tas det även hänsyn till nyanländas 

priskänslighet mot löneförändringar. Därutöver kommer den internationella jämförelsen med 

Tyskland och Storbritannien att redovisas i ljuset av alternativkostnad samt 

värderingsperspektiv. Slutligen har innebörden av införandet av lågkvalificerade arbeten med 

lägstalöner diskuterats. 

 

5.1 Den svenska arbetsmarknaden och förutsättningar för nyanlända 

 

Enligt grundläggande nationalekonomisk teori medför högkonjunktur ett gynnsamt läge för 

nyanlända på arbetsmarknaden. På grund av den sammanpressade lönestrukturen i 

kombination med ett stort flöde av immigranter, där många är lågutbildade, har arbetslösheten 

för de utsatta grupperna ökat. Utifrån redovisad statistik framgår att andelen lågutbildade ökat 

markant, vilket indikerar på att svårigheterna att ta sig in på arbetsmarknaden ökat ytterligare. 

Detta har i sin tur resulterat i en lägre sysselsättningsgrad för gruppen i fråga.  

 

Utifrån humankapitalteorin antas lågutbildade vara lågproduktiva, vilket medför att vissa 

nyanlända kommer att trängas undan på grund av den låga lönespridningen och bristen av 

lågkvalificerade arbeten. Ett införande av en lägstalön kan bidra till en större lönespridning. 

Detta kan förbättra situationen för nyanlända på arbetsmarknaden eftersom kostnaden att 

anställa nyanlända minskar. Därmed är risken mindre för att lågproduktiva arbetare 

konkurreras ut av högproduktiva arbetare.  

 

I enlighet med klassisk nationalekonomisk teori innebär minskade kostnader för arbetskraften 

en ökad efterfrågan på arbetskraft. I samband med att 30 till 50 procent av de som immigrerar 

till Sverige har en etnisk bakgrund från antingen MENA-regionen eller Somalia är det 

lämpligt att resonera att arbeten som klassificeras som lågkvalificerade inte ska kräva 

fullständiga språkkunskaper i svenska. Detta beror på de höga investeringskostnaderna som 

de stora språkbarriärerna innebär. Som tidigare nämnt, definieras lågkvalificerade arbeten 

inom yrken som exempelvis lokalvårdare, fastighetsskötare och lastbilsförare. Dessa kräver 
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generellt sett inte att arbetstagaren ska inneha mer än grundläggande språkkompetens, varför 

sådana arbeten kan anses vara lämpliga för nyanlända som ett första steg.  

 

I analysen är det av vikt att belysa tidigare införda åtgärder som utförts i syfte att reducera 

arbetslösheten för en särskild grupp. Under tidigare år har insatser gjorts för att minska 

ungdomsarbetslösheten. Dessa insatser bestod av en prissänkning av arbetskraft genom 

reducerad arbetsgivaravgift. Däremot gav det inte särskilt stora effekter då nya arbeten inte 

etablerades och då ungdomsarbetslösheten inte minskade (TT, 2013). Ungdomsarbetslösheten 

har tvärtom minskat då kostnaden för arbetstagare återigen höjdes år 2015 (SCB, 2015). 

Liknande effekt utspelade sig på Tysklands arbetsmarknad då minimilönen höjdes, vilket kan 

ge antydan på att en minskning av kostnaderna för en viss grupp inte nödvändigtvis behöver 

resultera i en ökad sysselsättningsgrad, minskad arbetslöshet eller fler arbeten. 

 

5.2 Nyanländas utbildningsnivå och diskriminering på arbetsmarknaden 

 

Antagandet om att utbildning signalerar ett visst värde och att det genererar högproduktiva 

arbetare är problematiskt då många nyanlända med eftergymnasial eller gymnasial utbildning 

saknar intyg. Därigenom placeras de i samma fack som lågutbildade, vilket kan resultera i en 

allokeringsförlust då bristfällig ekonomisk effektivitet uppstår. Detta kan leda till att en 

inlåsningseffekt uppstår i form av att nyanlända fastnar i lågkvalificerade arbeten och därmed 

får svårigheter att erhålla högkvalificerade arbeten. En sammanpressad lönestruktur gör det 

även svårt för nyanlända att arbeta sig uppåt efter att ha erhållit lågkvalificerade arbeten. 

Arbetsgivare som efterfrågar arbetskraft som signalerar en hög kompetensnivå genom diplom 

och certifikat gör tröskeln för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden högre. Detta grundar 

sig dels på att en stor del är lågutbildade och dels på att arbetsgivare tenderar att anställa 

inrikes födda eller personer med svenskklingande namn då det minskar sökkostnaden. 

 

Diskriminering ökar inträdesbarriärerna ytterligare för nyanlända. Tidigare forskning visar på 

att diskriminering i olika former förekommer frekvent vid rekrytering. Ett införande av 

lågkvalificerade arbeten, dedikerade till nyanlända, kan förhindra förekomsten av 

diskriminering då arbetsgivare aktivt beslutar att anställa nyanlända. Detta skulle dock kunna 

öka segregationen bland arbetsgivare då vissa kan välja att inneha lågkvalificerade arbeten 

och andra inte, vilket återigen skulle leda till diskriminering. Ett större utbud kan antas 

existera på den svenska arbetsmarknaden på grund av den stora flyktingströmmen, vilket kan 

resultera i att löneskillnaden och segregeringen växer. En lägstalön för gruppen nyanlända kan 

dessutom anses vara diskriminerande eftersom en lägre lön betalas ut till en specifik grupp 

baserat på individens personliga egenskaper samt på grund av att personerna antas ha en lägre 
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produktivitet. Utifrån Diskrimineringslagen får inga löneskillnader på grund av osakligheter 

förekomma, vilket inträffar när löner bestäms utifrån personliga egenskaper. 

 

Enligt Maslows behovspyramid kan ett resonemang kring att nyanlända befinner sig relativt 

långt ner på behovstrappan göras. I ljuset av detta kan acceptansen för låga löner och 

lågkvalificerade arbeten vara högre i denna grupp. Genom att snabbt och enkelt integrera 

nyanlända på arbetsmarknaden kan de snabbare röra sig uppåt på Maslows behovstrappa och 

därmed sträva efter mer självförverkligande mål. På så sätt kan nyanlända bidra mer i form av 

högre humankapital samt mer produktiv arbetskraft till samhällsekonomin, i och med att 

motivationen till arbete skulle öka.  

 

Sysselsättningsgraden för lågutbildade nyanlända har sedan 2000-talet ökat och är lägre än för 

andra grupper i samhället. I samma grupp är dessutom andelen utan arbetsinkomst större än 

för andra grupper och andelen med en arbetsinkomst under 100 000 SEK per år är större för 

utrikes födda än för inrikes födda. Vidare är andelen behöriga till gymnasium betydligt lägre 

för utrikes födda. Detta innebär att de trängs undan från arbetsmarknaden om inga åtgärder 

eller förbättringar görs, vilket på lång sikt kan skapa segregation och större klyftor. 

 

5.3 Löneförändringar och priskänslighet 

 

Den svenska nettolönens elasticitet har beräknats uppgå till 0,24, den faktiska 

inkomstelasticiteten till -0,267 och inkomstelasticitet för den enskilda individen till -0,1. Detta 

innebär att inrikes födda har en låg priskänslighet mot löneförändringar. För att göra en 

prediktion av nyanländas priskänslighet kan en utgångspunkt vara att jämföra nyanländas 

elasticitet med inrikes föddas elasticitet. I och med att inrikes födda generellt sett har en högre 

utbildning än utrikes födda och även i vissa fall längre utbildning (beräknat i antal år), kan det 

antas att de är mer känsliga mot löneförändringar. 

 

En möjlig hypotes vad gäller nyanlända är att dess efterfrågeelasticitet är relativt låg. Många 

av de som nyligen immigrerat till Sverige kan befinna sig under fysiska behov på Maslows 

behovspyramid och kan, som tidigare nämnt, inte ha behov av självförverkligande. Vid 

resonemanget att nyanlända innehar en relativt låg efterfrågeelasticitet skulle det innebära att 

de fyra villkoren för att en grupp ska inneha låg efterfrågeelasticitet är uppfyllda. Med andra 

ord kan nyanlända med lågt humankapital och en kort vistelsetid i Sverige med en lägstalön 

ha flera möjliga utfall. Om lågkvalificerade arbeten med lägstalöner uppfyller de fyra 

villkoren skulle det innebära att arbetstagarna kan utföra uppgifterna till det bästa priset, att 

löneökningar är oproblematiska, att den mindre delen av arbetsgivarens produktionskostnader 



41 

 

utgörs av lönekostnader samt att komplementära produktionsfaktorer minskar givet att 

nyanlända som grupp är okänslig för förändringar i lön. 

 

Ovanstående villkor är uppfyllda förutsatt resonemanget att nyanlända, på grund av 

språkbrister, kan vara mindre benägna att löneförhandla och kan ha en stark vilja att snabbt 

integreras i samhället. En låg efterfrågeelasticitet innebär således att gruppen kan gynnas vid 

en ökning av lägstalönen, så länge den aggregerade efterfrågan är oelastisk. Nyanlända kan 

däremot, vid längre vistelsetid, antas inneha högre elasticitet vilket medför större känslighet 

mot löneförändringar än nyanlända med låg elasticitet. Denna hypotes grundar sig i att 

löneförhandlingar är mer troliga att uppstå om individen i fråga har goda språkkunskaper samt 

mer kännedom om den svenska modellen. Inrikes födda har därför större 

förhandlingsutrymme eftersom de kan förhandla utifrån erfarenheter, kompetenser och intyg, 

vilket nyanlända kan ha svårare för. Därtill kan nyanlända med högre utbildning inneha högre 

priskänslighet, vilket skulle innebära att lågkvalificerade arbeten med lägstalöner inte är ett 

alternativ. Detta innebär att alternativkostnaden ses som ett bättre alternativ, vilket resulterar i 

att personerna i fråga har en hög priskänslighet och att lägstalönen därmed värderas lägre.  

 

Dessutom styr det konjunkturella läget efterfrågan. Vid högkonjunktur är efterfrågan på 

arbetskraft stor men i samband med diskriminering och rekrytering utifrån 

signaleringsmodellen kan nyanlända tendera att hamna utanför arbetsmarknaden. På grund av 

inträdesbarriärerna resoneras det att nyanlända är en grupp som inte är känsliga för 

löneförändringar. Det kan istället resoneras att det är en grupp som eftersöker gemenskap och 

därför är villiga att få ett arbete utan större krav.  

 

En annan hypotes är att upplärningen för lågkvalificerade arbeten är kortare. Detta kan 

innebära att lågutbildade, vid högkonjunktur, har större möjligheter att få arbeten eftersom 

kostnaderna kan anses vara lägre än att reducera övertidsuttag för arbetsgivarna. Det innebär 

således att arbetsgivarnas utbudselasticitet är lägre, då de generellt vill anställa till låga 

kostnader samtidigt som upplärningstiden inte är lång.  

 

5.4 Valet mellan sysselsättning och arbetslöshet 

 

Enligt teorin om arbetskraftsutbudet kan argument föras för valet mellan arbete och fritid sätts 

utifrån nyttofunktionen. Det är dock av vikt att beakta kulturella samt traditionella synvinklar 

eftersom det i många länder utanför Europa i större utsträckning förekommer 

könsdiskriminering samt ett lågt arbetskraftsdeltagande bland kvinnor. På grund av 

ekonomiska problem prioriteras kvinnors utbildning ofta bort, vilket innebär att nyanlända 
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kvinnor i högre utsträckning är lågutbildade. Nyanländas kvinnors nyttofunktion från länder 

där bristande jämställdhet råder kan därför resoneras vara annorlunda än nyanlända mäns 

nyttofunktioner på så sätt att fritid kan vara den konsumtionsvara som värdesätts högst. På 

grund av de kulturella skillnaderna samt resonemanget att allokeringen kring hushållsarbetet 

kan skiljas kan det innebära att vissa nyanlända värderar ett obetalt hemarbete högre än ett 

betalt arbete. Detta kan innebära att lågkvalificerade arbeten med lägstalöner inte behöver 

medföra en ökning av sysselsättningsgraden. Alternativkostnaden i form av ersättningar samt 

bistånd kan därför värderas betydligt högre. En restriktion för nyanlända med dessa 

värderingar kan därför antas vara kulturella faktorer. Andra restriktioner som är av vikt att 

belysa, för nyanlända i sin helhet, är de informella kontaktnäten som saknas. Lågkvalificerade 

arbeten med lägstalöner kan därför fungera som en lösning på problematiken då arbete för 

lågutbildade utan informella kontaktnät kan erbjudas.  

 

På grund av de restriktioner som existerar för nyanlända kan en hypotes om att lägstalön eller 

etableringsersättning väljs, göras. Om ersättningar som erhålls är högre, eller väldigt nära den 

lön som erbjuds kan valet att arbeta väljas bort. Den lägstalön som LO har angett är relativt 

nära den maximala etableringsersättningen som kan erhållas. Enligt LO:s rapport uppgår den 

lägst avtalade lönen till 16 883 SEK, medan den maximala etableringsersättningen (med 

bostads- samt etableringstillägg) uppgår till 14 650 SEK. Skillnaden i ersättningen blir således 

2 233 SEK. I sin nyttofunktion måste därför en individ som uppfyller villkoren för maximal 

etableringsersättning överväga huruvida differensen på 2 233 SEK ger mer nytta än 

etableringsersättningen. Detta kan antingen ge incitament att arbeta, vilket skulle innebära att 

ersättningen väljs bort, eller incitament att erhålla etableringsersättning beroende på 

individens nyttofunktion.  

 

Vad gäller etableringsuppdragets ersättning som uppgår till 6 160 SEK kan det vid en första 

anblick antas inte vara lönsamt att medverka i uppdraget. Utifrån resonemanget att en individ 

kontinuerligt strävar uppåt på Maslows behovstrappa kan etableringsuppdraget i form av 

utbildning eller arbeten bidra till en känsla av gemenskap eller självförverkligande, vilket kan 

ha ett högre egenvärde för personen i fråga än ekonomiska medel. 

 

5.5 Predikterade lägstalöner i Sverige – ett jämförande perspektiv 

 

Den predikterade lägstalönen i Sverige skulle enligt Tysklands mått uppgå till 14 300 SEK i 

månaden. Den maximala etableringsersättningen som kan beviljas är 14 650 SEK, vilket 

innebär att etableringsersättningen (inkluderat etablerings- samt bostadstillägg) är högre. Ett 

argument mot lägstalöner kan därför vara att det inte kommer vara lönsamt att inneha ett 
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heltidsarbete då högre ersättning kan beviljas utan att behöva utföra ett arbete. Noterbart är 

dock att det inte alltid kan antas att fritid genererar högre nytta än arbetstimmar. Detta 

eftersom arbete kan ha någon form av egenvärde och medföra visst självuppfyllande. 

Huruvida en nyanländ, som är behörig att ta emot fullständig etableringsersättning med dess 

tillägg, kommer välja ett arbete med lägstalön framför fritid är därmed inte självklart. 

 

Anställningsformen minijobb i Tyskland har inte visat på några större effekter för nyanlända. 

Studier visar dessutom att jobben i fråga hade funnits oavsett om anställningsformen minijobb 

fanns eller inte. Detta indikerar på att införandet av en sådan typ av anställningsform inte 

skulle behöva innebära att nya arbeten etableras på arbetsmarknaden samt att det inte hade 

förbättrat förutsättningarna för nyanlända.  

 

Som tidigare nämnt ska en månadslön efter skatt inte understiga 60 procent av medianlönen. 

Ett införande av lägstalöner i Tysklands mått skulle innebära att lägstalönen för Sverige skulle 

hamna under gränsen för relativ fattigdom. På så vis skulle införandet bidra till den ökande 

trenden av personer som erhåller en inkomst som understiger gränsen för relativ fattigdom 

och utrikes födda skulle drabbas kraftigast. En långsiktig effekt av detta kan vara att Sverige 

får en fattigare befolkning, vilket i sin tur hade påverkat den ekonomiska cykeln i och med att 

konsumtionen hade minskat.  

 

Därutöver har ekonomin i stort och sysselsättningen inte påverkats negativt av ökningarna av 

minimilönerna i Storbritannien. Dessutom har de grupper som berörts av lägstalönerna haft en 

sysselsättningsutveckling som varit bättre än för genomsnittet av löntagarna, vilket talar emot 

teorin om att högre minimilöner har en negativ påverkan på ekonomin och sysselsättningen. 

Däremot skulle en lägstalön med Storbritanniens mått för minimilöner för samtliga sektorer 

överstiga den maximala etableringsersättningen med 2 510 SEK. Detta innebär att den 

aktuella procentsatsen inte understiger fattighetsgränsen och därför kan anses vara ett 

gynnande alternativ för den nyanlände som dels erhåller en högre månadslön och dels klättrar 

upp på Maslows behovspyramid. 

 

Sett till Tyskland och Storbritanniens effekter av ett införande av minimilön har minimilönen 

haft små effekter på sysselsättningsgraden. Samtidigt som en ökning av lägstalönen 

presenterar en förlust av tusentals arbeten visas inga större konsekvenser av sysselsättningen. 

På grund av tudelad forskning och resultat kan bedömningen av effekterna anses vara 

komplex. Forskning visar exempelvis att negativa effekter först visas när en uppdelning av 

låg- och högutbildade arbetare görs och framför att effekterna främst drabbar lågutbildade.  
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5.6 Innebörden av lågkvalificerade arbeten med lägstalöner i Sverige 

 

Ett införande av lågkvalificerade arbeten med lägstalöner skulle, utifrån ett klassiskt 

nationalekonomiskt perspektiv, bidra till att fler sätts i arbete och därmed till en högre 

sysselsättningsgrad för nyanlända. Införandet kan även anses vara ekonomiskt lönsamt då det 

öppnar upp för fler arbetstillfällen. Detta medför således att arbetstillfällen för lågproduktiva 

arbetare uppstår, vilket i sin tur kan förenkla integrationen för nyanlända i samhället. 

Lågkvalificerade arbeten med lägstalöner kan förbättra nyanländas situation på 

arbetsmarknaden eftersom det kan fungera som ett första steg i integrationen, där exempelvis 

språkkunskaper och erfarenheter kan utvecklas. Likaväl kan införandet av lågkvalificerade 

arbeten med lägstalöner för nyanlända skapa segregation mellan utrikes- samt inrikes födda. 

Denna hypotes grundar sig på att lågkvalificerade arbeten omfattar en viss typ av tjänster och 

därmed kan det leda till att samtlig arbetskraft utgörs av individer som inte talar svenska eller 

har kännedom om det svenska samhället. I samband med att arbetsplatsen kan ses som ett 

forum för integration där nyanlända har möjlighet att möta inrikes födda eller väl integrerade 

utrikes födda kan ett införande av dessa typer av arbeten därför hindra dem från att komma in 

i det svenska samhället.  

 

Ett införande av lågkvalificerade arbeten med lägstalöner kan innebära inlåsningseffekter i 

form av att nyanlända “nöjer sig” med lågkvalificerade arbeten med en lägstalön. Detta är 

problematiskt då de därigenom förhindras vidare kompetensutveckling. Om ovanstående 

hypotes, om segregering, stämmer innebär det dessutom att steget till det svenska samhället 

blir stort. 

 

Att lagstadga om lägstalöner skulle dessutom innebära förändringar i den svenska modellen. 

Detta kan medföra risker då den svenska modellen hittills fungerat bra med positiv 

utveckling. Den svenska modellen består bland annat av solidarisk lönepolitik, något som 

skulle försvinna vid införandet och är därmed viktigt att överväga i slutsatsen.  
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6. Slutsats 

 

Utifrån den utförda studien är det tydligt att det finns både för- och nackdelar med ett 

införande av lågkvalificerade arbeten med lägstalöner. Det nationalekonomiska perspektivet 

pekar på att fler arbetstillfällen för lågproduktiv arbetskraft och en större lönespridning 

skapas. Därigenom konkurreras inte lågproduktiv arbetskraft ut, vilket bidrar till en mer 

inkluderande arbetsmarknad. Därmed kan införandet anses vara lönsamt då det medför att fler 

sätts i arbete, vilket generar en högre sysselsättningsgrad för nyanlända. För att säkerställa att 

det är ett steg in på arbetsmarknaden, kan ett alternativ vara tidsbegränsade anställningar inom 

arbeten som klassificeras som lågkvalificerade arbeten med lägstalöner. Däremot har 

tidsbegränsade tjänster som exempelvis subventionerade anställningar ansetts vara 

problematiska då nyanlända efter anställningen återigen hamnat i arbetslöshet. Därför kan en 

lösning på detta vara att lågkvalificerade arbeten med lägstalöner bör garantera att nyanlända 

får relevanta kvalifikationer och erfarenheter som kan förbättra förutsättningarna för att få ett 

reguljärt arbete. Alternativt kan införandet innebära att lågkvalificerade arbeten med 

lägstalöner senare ska övergå till reguljära arbeten med fler kvalificerade arbetsuppgifter och 

normal lönesättning. Viktigt är dock, oberoende av lösning, att nyanlända inte åter blir 

arbetslösa under en längre period.  

 

Sett till Tyskland mått, skulle en 50 procentig minimilön bidra till att Sveriges lägstalön 

skulle understiga Europas mått för relativ fattigdom, vilket skulle innebära att en del av 

befolkningen hade haft låg ekonomisk standard. Vidare har minijobben i Tyskland inte 

genererat mer anställningar för nyanlända. Det har heller inte resulterat i att fler 

arbetstillfällen skapats. Tvärtom minskade arbetslösheten då minimilönen återigen höjdes 

under år 2015. Dessutom förekom inga större effekter på ungdomsarbetslösheten i Sverige vid 

en minskad kostnad av att anställa gruppen i fråga. Detta indikerar på att samma effekt hade 

kunnat visas av minskade kostnader vid anställning av nyanlända i Sverige. Därtill har 

ökningar av Storbritanniens minimilön inte visat på större effekter på ekonomin i stort eller på 

sysselsättningsgraden. Detta pekar på att en minskad lönekostnad för en viss grupp inte 

nödvändigtvis behöver ge positiva effekter på arbetsmarknaden. Dessutom är det viktigt att 

ifrågasätta om det är rätt att sänka lönerna för en specifik grupp. I enlighet med gällande 

Diskrimineringslag ska löner inte sänkas på grund av osakligheter, vilket blir fallet vid ett 

införande av lågkvalificerade arbeten med lägstalöner.  

 

Slutligen rekommenderas det, vid en övervägning av införandet av lågkvalificerade arbeten 

med lägstalöner, att kombinera nationalekonomisk teori med det empiriska material som 

finns. Exempelvis kan studier av vilka effekter lågkvalificerade arbeten med lägstalöner har 
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genererat i länder med liknande system som Sverige användas. Vid införandet av 

lågkvalificerade arbeten med lägstalöner är det även viktigt att se till att lägstalönen inte 

understiger EU:s gräns för relativ fattigdom samt att lönesättningen inte går emot 

Diskrimineringslagen. Tillika är det av vikt att lägstalönen är högre i den mån att mer nytta 

genereras än de ersättningar som kan erhållas. Studien öppnar dessutom upp för att bedriva 

vidare forskning i och med att exakt empiriska data inte finns. Förslagsvis kan en 

samhällsekonomisk kalkyl som undersöker utfallet av lågkvalificerade arbeten med 

lägstalöner genomföras där nyttor och kostnader kan vägas mot varandra.  
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