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Nya perspektiv på lägstalöner

 

Diskussionen om lägstalöner har i huvudsak handlat om de kortsiktiga effekter-
na på sysselsättningen. Den empiriska forskningen tyder på att dessa är små och 
negativa. Det finns dock flera aspekter som hittills har varit förbisedda i debat-
ten. Nyare forskning fokuserar i större utsträckning på hur sammansättningen 
av de anställda påverkas när lägstalönerna höjs. Likaså har många förbisett att 
de kortsiktiga effekterna och de långsiktiga effekterna inte behöver vara desam-
ma. Många studier har visat att arbetsutbudet påverkas när lägstalönerna höjs, 
vilket innebär att både arbetslösheten och sysselsättningen kan öka samtidigt. 
Ytterligare aspekter rör hur lägstalöner påverkar inkomster och produktivitet. 

Trots en stark sysselsättningsutveckling i Sverige under de senaste åren 
har arbetslösheten samtidigt ökat och ligger på en historiskt hög nivå. Det 
blir allt svårare att matcha de arbetslösa och de lediga jobben. Dessutom 
är arbetslösheten mycket ojämnt fördelad mellan olika grupper. Unga och 
lågutbildade är överrepresenterade bland de arbetslösa, och dessa grupper 
har också en betydligt lägre sysselsättningsgrad än andra grupper. Konjunk-
turinstitutet (2013) varnar för att lönebildningen inte tar dessa gruppers 
behov i beaktande. 

Lönespridningen är låg, och de senaste åren har flera fackföreningar dri-
vit på för ännu högre lägstalöner och mer sammanpressade löner. Gottfries 
(2010) visar att det finns ett lönegolv i Sverige. Detta innebär att personer 
utan gymnasieutbildning har en medianlön som ligger nära medianlönen 
för personer med gymnasieutbildning, samtidigt som deras sysselsättnings-
grad är betydligt lägre (se figur 1). Ur en arbetsgivares perspektiv är det 
naturligt att välja den med mest meriter givet samma lön.

Samtidigt har Sverige högst lägstalöner inom EU (se figur 2).1 I den-
na artikel diskuteras forskningen kring hur förändringar av lägstalönerna 
påverkar sysselsättning, arbetslöshet, inkomster, fattigdom och produktivi-
tet. Majoriteten av studierna undersöker USA. Den lagstadgade federala läg-
stalönen i USA är 7,25 dollar, vilket motsvarar en timlön på ungefär 45 kr.2  
I Sverige ligger de flesta avtalade lägstalönerna mer än dubbelt så högt. Natur-
ligtvis spelar nivån på lägstalönerna och andra arbetsmarknadsinstitutioner 

1 Lägstalöner avser oftast lagstadgade lägstalöner. De flesta länder har en lagstadgad mini-
minivå som är densamma för alla branscher. I Sverige har de flesta kollektivavtal avtalade läg-
stalöner. I praktiken fungerar de som branschspecifika lägstalöner. För en mer djupgående 
översikt om lägstalöner i olika länder, se t ex Skedinger (2008).
2 Den höjning som har diskuterats avser en höjning till 10,10 dollar, vilket motsvarar ungefär 
65 kr per timme.
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roll för hur lägstalönerna påverkar exempelvis sysselsättningen. Däremot är 
det troligt att mänskliga beteenden och beslut är mer lika över länder. Därför 
fokuserar denna artikel på mekanismer snarare än magnituder.

1. Ett teoretiskt perspektiv
Om lägstalönerna är betydligt högre än värdet av vad som kan produceras 
vill få företag anställa eller behålla sin personal. Om lägstalönerna i stället är 

Figur 1
Lönegolvet – median-
lön efter olika utbild-

ningsnivå, kronor 
per månad före skatt, 

2012  

Anm: Mönstret ser snarlikt ut om man tittar på åldersintervallet 25–64 år.
Källa: SCB (specialbeställda data). 

Figur 2
Lägstalön i procent 

av medellön, 2011

Anm: * Beräknat värde av genomsnittlig minimilön i Sverige; ** avser 2012; *** avser 2010.
Källa: Svenskt Näringsliv (2013). 
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för låga kommer de flesta inte att vilja jobba till de lönerna. Med stor sanno-
likhet kommer då företagen att själva sätta högre löner – ingen kommer att 
ha en så låg lön i detta fall. Hur sysselsättningen påverkas beror alltså både 
på den initiala nivån på lägstalönerna och på nivån efter höjningen.

Från ett teoretiskt perspektiv finns det framför allt två modeller som 
används för att diskutera hur lägstalöner påverkar sysselsättning och arbets-
löshet.3 I den enklaste modellen förutsätts att företagen verkar på en perfekt 
konkurrensmarknad. Priset på arbetskraft, lönen w, sätts då så att utbud och 
efterfrågan möts. Om en lägstalön mw införs sätts priset på en för hög nivå, 
vilket innebär att fler vill jobba samtidigt som färre företag vill anställa. 
Sysselsättningen minskar och arbetslösheten ökar (se figur 3). Notera att 
arbetslösheten ökar mer än vad sysselsättningen minskar.

I den andra modellen, med imperfekt konkurrens, har företag möjlig-
het att påverka lönesättningen. Då kan lönen sättas på en nivå som är lägre 
än lönen på en perfekt konkurrensmarknad. I sådana fall kan införandet av 
en lägstalön öka arbetsutbudet och således höja sysselsättningen så länge 
som den införda lägstalönen ligger under lönen på en perfekt konkurrens-
marknad. Om lönen sätts på en högre nivå än denna lön kommer syssel-
sättningen återigen att minska och arbetslösheten att öka – som i figuren 
ovan. 

Om lägstalönen ligger på en för låg nivå så finns det således utrymme 
för ökad sysselsättning genom ett ökat arbetsutbud vid en höjning av läg-
stalönen. Om lägstalönen däremot ligger på en för hög nivå minskar sys-
selsättningen om lägstalönen höjs. Den nivå på lägstalönen som innebär 
att sysselsättningen ökar är med största sannolikhet lägre än lägstalönen i 
många europeiska länder (Cahuc och Zylberberg 2004). 

3 För en mer djupgående genomgång av de olika modellerna, se t ex Cahuc och Zylberberg 
(2004) eller Giuliano (2013).

Figur 3
 Lägstalöner på en 
marknad med perfekt 
konkurrens

Källa: Egen illustration.
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2. Empirisk kontrovers
Få ämnen har motiverat så mycket forskning som hur sysselsättningen 
påverkas av förändringar av lägstalönerna.4 Neumark och Wascher (2007) 
konstaterar exempelvis i sin forskningsöversikt att två tredjedelar av 102 
studier (varav majoriteten fokuserar på USA) finner en negativ men inte 
alltid signifikant effekt av höjda lägstalöner på sysselsättningen, medan 
endast åtta studier ger en konsekvent indikation på positiva effekter. Debat-
ten fortsätter om hur lägstalöner påverkar den samlade sysselsättningen i 
USA.5 

Det teoretiska ramverket visar att högre lägstalöner kan leda till en högre 
sysselsättning om lägstalönerna är låga i ursprungsläget. I takt med att läg-
stalönerna höjs minskar denna möjlighet. Utifrån detta är det extra intres-
sant att studera Sverige, som har bland de högsta lägstalönerna i världen.6

Skedinger (2006, 2011) är två svenska studier som visar att höjda lägsta-
löner har en negativ effekt på sysselsättningen eller sannolikheten att bli av 
med sitt jobb. Skedinger (2006) undersöker de höjda avtalade lägstalönerna 
inom hotell- och restaurangbranschen i Sverige mellan 1979–1999 och drar 
slutsatsen att dessa medförde att sysselsättningen i branschen minskade. 
Skedinger (2011) följer de individer som berördes av höjda lägstalöner i 
detaljhandeln under perioden 2001–05. De som låg närmast lägstalönen 
hade lägre chans att ha kvar sitt jobb efter höjningen, medan chansen ökade 
för dem som låg en bit över lägstalönen. Detta var särskilt tydligt för ungdo-
mar och personer utan särskilda kvalifikationer.

Egebark och Kaunitz (2013) visar i stället att när arbetsgivaravgifterna 
för unga under 26 år sänktes i Sverige ökade sysselsättningen för upp till 
10 000 personer under de första två åren. Författarna menar att en viktig 
förklaring till att reformen inte fick fullt genomslag handlar om att löne-
kostnaden för unga är för hög i förhållande till deras förväntade produktivi-
tet – även efter sänkningen. Detta stöds av att sysselsättningen ökade mest 
hos unga med kvalificerad yrkesutbildning. 

3. De anställdas sammansättning förändras
Vad många dock har bortsett från är att lägstalönerna påverkar vem som 
får jobb. Även om forskare fortfarande diskuterar hur stor effekten på sys-
selsättningen är, råder konsensus om att de anställdas sammansättning för-
ändras när lägstalönen höjs. Arbetsgivare ersätter lågproduktiva personer 
till förmån för personer med högre observerbar produktivitet. 

Giuliano (2013) är den första studie som på ett övertygande sätt visar vad 

4 Se t ex Brown m fl (1982), Card and Krueger (1995), Neumark och Wascher (2008) och 
Cahuc m fl (2013). 
5 Se t ex Neumark och Wascher (2002), Addison m fl (2009), Dube m fl (2010), Addison m fl 
(2013) samt Neumark m fl (2013).
6 Det finns få studier på svenska förhållanden. Förutom studierna som följer visar också Edin 
och Holmlund (1994) att de kraftiga ökningarna under 1970-talet minskade efterfrågan på 
ungdomars arbetskraft. 
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som händer inom ett företag. Hon har registerdata över alla anställda i en 
kedja med över 700 arbetsplatser inom handeln i USA. Genom att använda 
skillnader mellan olika delstater kan hon bestämma hur sysselsättningen 
påverkades av höjda lägstalöner år 1996. Den samlade effekten är negativ 
men inte statistiskt signifikant. 

Hennes resultat visar dock att sysselsättningen för vuxna alltid mins-
kade, medan ungas sysselsättning ökade i vissa delstater och minskade 
i andra delstater. När lönespridningen var låg påverkades både unga och 
vuxna av höjningen av lägstalönen. I detta fall minskade sysselsättningen 
för båda grupperna. När ungas lön före höjningen i stället var låg jämfört 
med medellönen ökade sysselsättningen genom att arbetskraftsdeltagandet 
för framför allt unga från välbärgade områden ökade. Hon finner också ett 
visst stöd för att mer produktiva unga klev in på arbetsmarknaden samt att 
unga vuxna kan ha trängts ut av yngre personer. 

Forslund m fl (2014) bekräftar hennes resultat för Sverige. De visar att fler 
personer med låga betyg och färre personer med höga betyg skiljs från sina 
anställningar efter en höjning av lägstalönerna. De studerar också framtida 
arbetsmarknadsutfall för anställda inom kommuner och landsting och visar 
att arbetsinkomsterna till och med minskade med två procent året efter höj-
ningarna av lägstalönerna. En tänkbar förklaring är att personer med höga 
betyg låses inne i jobb av lägre kvalitet (de söker sig inte vidare), medan de 
med låga betyg får lägre inkomster eftersom de har blivit av med sina jobb.

Flera studier bekräftar samma bild. Efter höjningar är det personer med 
bättre förutsättningar som är kvar. Pereira (2003) visar att sysselsättningen 
och arbetade timmar för tonåringar i Portugal gick ned efter en höjning av 
lägstalönerna. Lang och Kahn (1998) bekräftar att lågproduktiva arbetare 
förlorade utan att de högproduktiva vann någonting. Neumark och Wascher 
(2004) och Skedinger (2011) visar att de som hade en lön nära lägstalönen 
fick lägre sysselsättning eller högre sannolikhet att bli av med jobbet efter en 
höjning av lägstalönen jämfört med personer med något högre lön. 

4. Potentiellt större effekter på lång sikt
Det har också funnits en tendens i debatten att likställa reformers kortsik-
tiga och långsiktiga effekter. Den mest använda studien i debatten kring 
lägstalönerna, Card och Krueger (1994), mäter sysselsättningen bara sju 
månader efter höjningen, trots att det tar tid för företag att förändra sin 
personalstyrka. 

Alla företag står inte och väntar på att nyanställa. De kan inte omedel-
bart ersätta personal med ny teknik. Men när de väl ska ta beslut om att 
investera och expandera är kostnaderna avgörande. 

Två undantag från tendensen att inte beakta det längre tidsperspektivet 
är Hyslop och Stillman (2007) och Dube m fl (2010). Medan Hyslop och 
Stillman bekräftar att sysselsättningseffekterna blir större över tid i Nya 
Zeeland hittar Dube m fl inte det mönstret i USA.
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Neumark och Nizalova (2007) studerar istället hur lägstalöner för ton-
åringar och unga vuxna påverkar deras arbetsmarknadsutfall senare i livet. 
Hypotesen är att jobberfarenhet som tonåring har betydelse för etablering-
en på arbetsmarknaden som vuxen. De använder skillnader i lägstalöner 
mellan olika amerikanska delstater. Slutsatsen är att de som växte upp i 
delstater med höga lägstalöner hade lägre lön och lägre sysselsättningsgrad 
i åldern 25–29 år. De finner en mer negativ effekt för afroamerikanska ung-
domar.  

En svensk studie av Hensvik och Nordström Skans (2013) bekräftar hur 
viktigt det första jobbet är för inträdet på den svenska arbetsmarknaden. 
Unga på yrkesprogram hade betydligt större chans att få sitt första varak-
tiga jobb på samma ställe som de hade sommarjobbat på. Dessutom spelar 
kontakter roll – om kollegorna från det tidigare sommarjobbet hade arbete 
ökade chansen till ett varaktigt jobb.

5. De enkla jobbens betydelse
De moderna ekonomierna karaktäriseras också allt mer av jobbpolarise-
ring. Detta innebär att det blir högre andel enkla jobb och högre andel 
högkvalificerade jobb och lägre andel jobb däremellan. Åberg (2013) och 
Adermon och Gustavsson (2015) bekräftar ett liknande mönster för Sve-
rige, även om tillväxten av de högkvalificerade jobben är störst. En konse-
kvens av att jobben i mitten försvinner är att konkurrensen om de enkla 
jobben hårdnar. 

Lägstalöner påverkar både vem som får jobb och vilka jobb som skapas. 
Sverige är det land inom EU som har lägst andel jobb utan krav på särskild 
yrkesutbildning (se figur 4). Den största andelen jobb utan krav på särskild 
yrkesutbildning finns inom företagstjänster, hotell och restaurang samt 
handeln. 

Nästan tre av fyra jobb utan krav på särskild yrkesutbildning innehas 
i dag av personer med gymnasie- eller universitetsutbildning (SCB olika 
år). Små löneskillnader gör att högutbildade väljer dessa jobb samtidigt som 
företag hellre vill ha högutbildad personal om kostnaden är densamma. 
Matchningsproblem för högutbildade spiller därmed över och försvårar 
situationen för lågutbildade. 

LO:s solidariska lönepolitik går ut på att slå ut de enkla jobben för att 
driva på strukturomvandlingen i ekonomin. LO har själva visat att en för-
utsättning för detta är att de personer som förlorar jobbet snabbt kan hitta 
nya, bättre jobb (Andersson och Kainelainen 2004).

Acemoglu (2001) visar dock att höjda lägstalöner bara höjer produkti-
viteten om det finns en icke-optimalt stor andel enkla jobb i ekonomin. I 
detta fall kan en skatt på de enkla jobben göra det mer kostsamt för företag 
att skapa enkla jobb och på så vis få fler företag att investera i den högkvali-
ficerade jobben. Gustman och Steinmeier (1988) visar i stället att det skapas 
fler kvalificerade jobb när dörren till arbetsmarknaden öppnas. En del unga 
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behöver arbetslivserfarenhet för att ackumulera humankapital och kunna 
gå vidare till mer kvalificerade jobb som vuxna. 

Många arbetslösa utvecklas och går vidare om de bara får chansen att 
komma in på arbetsmarknaden. Lazear och Shaw (2008) bekräftar att det 
sker en betydande inlärning på jobbet under det första året. 

Sammanfattningsvis tyder således forskningen på att även enkla jobb 
behövs i en modern ekonomi. Jobbpolarisering och en mycket låg andel 
enkla jobb i Sverige innebär att den solidariska lönepolitiken inte längre är 
klok politik. 

6. Men fördelningspolitiskt då?
Att sysselsättningseffekterna har varit omdebatterade har en del tagit som 
intäkt för att lägstalöner ska användas som ett fördelningspolitiskt verk-
tyg. Om sysselsättningen inte påverkas kan högre lägstalöner vara ett sätt 
att höja inkomsten för personer med relativt låga löner. Card och Krueger 
(1995) argumenterar för att höjda lägstalöner minskar andelen working 
poor men att de inte minskar den totala fattigdomen i samhället. Därför 
konstaterar de att lägstalöner är ett trubbigt instrument för omfördel-
ning.

Eftersom högre lägstalöner riskerar att tränga ut just de personer som 
man vill hjälpa kan högre lägstalöner skada just dessa personer. Samtidigt 
försvåras inträdet för de arbetslösa. Even och MacPherson (2004) visar att 
personer med lägstalön har fem gånger så hög sannolikhet att vara nyin-
trädda på arbetsmarknaden. Eftersom lägstalönerna påverkar lågutbilda-
des sysselsättningsgrad, och eftersom lågutbildade har svårast att komma 

Figur 4
Andel jobb utan krav 
på särskild yrkes-
utbildning, 2012, 
procent

Källa: Eurostat (2013).
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tillbaka in på arbetsmarknaden, är detta problematiskt ur ett fördelnings-
politiskt perspektiv.

Det är också väl belagt att arbetslöshet i sig leder till lägre inkomster och 
lägre framtida jobbchanser.7 Eriksson och Lagerström (2006) har dessut-
om visat att svenska arbetsgivare hellre anställer en person som har ett jobb 
framför en identisk person som är arbetslös. Eriksson och Roth (2014) visar 
att svenska arbetsgivare dessutom väljer bort personer med längre pågå-
ende arbetslöshetsperioder även om personerna i övrigt är identiska.

Om lönerörligheten är hög spelar lägstalönerna liten roll för livsinkoms-
ten för de personer som får en lägstalön. Forslund m fl (2012) har visat att de 
flesta med låga löner snabbt går vidare till högre lönenivåer. I deras studie 
följs svenska låglönetagare under elva år från 2000. Andelen som är kvar i 
låglönejobb har nästan halverats efter ett år, och efter elva år är endast 3,6 
procent av de som hade låg lön år 2000 fortfarande kvar i låglönejobb. Löne-
rörligheten är något lägre i offentlig sektor, men författarna konstaterar att 
lönerörligheten på den svenska arbetsmarknaden är hög. Lönerörligheten 
är dock mindre för personer med kort utbildning och låga betyg, vilket är 
samma grupp som löper störst risk att bli av med jobbet vid en höjning. 
Detta innebär att det är svårt att hjälpa denna grupp via högre lägstalöner 
eftersom risken är att dessa då blir av med sina jobb. 

7. Vad innebär resultaten?
Lägstalöner har betydelse för samhällsekonomin. Lägstalöner kan fylla en 
funktion om lönenivåerna är låga och arbetstagarna har en svag förhand-
lingsposition. Med stor sannolikhet finns en optimal nivå på lägstalönerna, 
som kan variera mellan olika länder. Det är möjligt att lägstalönen är för låg 
i USA samtidigt som den är för hög i Sverige. 

Även om forskare är oense om hur sysselsättningen i USA påverkas av 
höjda lägstalöner är forskningen överens om att lägstalöner påverkar vem 
som får jobb. Höga lägstalöner försvårar inträdet på arbetsmarknaden sam-
tidigt som de som förlorar jobbet vid en höjning än de personer som har 
svagast anknytning till arbetsmarknaden. Med tanke på att arbetslöshet i 
sig minskar möjligheten att hitta ett nytt jobb är detta problematiskt ur ett 
fördelningspolitiskt perspektiv.

Politiker försöker hjälpa till och kompensera för höga lägstalöner 
genom olika typer av subventioner. Att dessa åtgärder inte är särskilt effek-
tiva har vissa tagit som intäkt för att kostnaderna för att anställa inte spelar 
någon roll. Men det är svårt att överblicka de olika stöden för företag. I det 
politiska klimat som finns är det också svårt för företag att ta långsiktiga 
beslut, när risken för att stöden tas bort i nästa mandatperiod är över-
hängande. Stöd kan också vara stigmatiserande. En del företag vill inte 
anställa personer som inte kan få jobb på den reguljära arbetsmarknaden.  

7  Det finns en stor litteratur om scarring eller ärreffekter av arbetslöshet – se t ex Arulampalam 
(2001) och Shimer (2008). 
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Det är dyrt att subventionera in människor på arbetsmarknaden. 
Mycket av den kunskap som behövs på arbetsmarknaden finns just på 

arbetsmarknaden. Forskning tyder på att det kan bli fler högkvalificerade 
jobb om dörren till arbetsmarknaden öppnas. Jobbpolarisering och en låg 
andel enkla jobb i Sverige innebär att den solidariska lönepolitiken i sin 
nuvarande form har spelat ut sin roll. Om lönespridningen ska öka måste 
lägstalönerna öka i en långsammare takt jämfört med medellönerna framö-
ver. Låglönesatsningar stänger ute svaga grupper från arbetsmarknaden. 
Lägre trösklar och starkare löneutveckling skulle kunna ge fler chansen 
samtidigt som den samlade livsinkomsten blir lika stor eller större.
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