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Abstract  
The foreign-born population has generally a lower employment rate and a higher 

unemployment rate compared to the native-born population in the OECD countries. Today, 26 

out of 34 OECD countries have a statutory minimum wage, while the minimum wage in the 

other countries is differentiated between the sectors and determined by the labour market parties. 

In the countries with a statutory minimum wage, there is a great variation between the minimum 

wage share of the median wage, which is believed to have an effect on employment and 

unemployment. The aim of this thesis is to study whether an increase of the quotient between 

the median wage and the minimum wage increases the foreign-born population employment 

and decreases the foreign-born unemployment. In order to control this effect in all OECD 

countries despite wage formation system, the wage dispersion measure 50/10-ratio is used since 

it measures the ratio of the median wage and the ten percent of the population with the lowest 

wages. This study runs over 11 years, during the period 2001 to 2011, and includes all OECD 

countries except for Japan and Korea. The method used is quantitative regression analysis, 

Ordinary Least Squares (OLS). The results show that an increase of the wage dispersion in the 

bottom half of the wage distribution has no effect on the foreign-born population employment 

rate but has a negative effect on the foreign-born population unemployment rate in both relative 

and absolute terms. On the other hand, it is not possible to see any effect of an increased quotient 

between the median wage and the minimum wage on foreign-born population employment or 

unemployment over time if only OECD countries with a statutory minimum wage is analysed.  
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1. Inledning  
Diskussionen om effekterna av nivån på minimilöner är mångfacetterad. Nivåförändringar av 

minimilöner och dess effekter på sysselsättning och arbetslöshet är ett ständigt återkommande 

ämne i den politiska debatten inom såväl OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) som inom EU (European Union). Även i den svenska kontexten pågår en 

intensiv politisk diskussion om huruvida en sänkning av de lägsta lönerna skulle kunna skapa 

positiva sysselsättningseffekter eller ej. Detta har lett till att en rad kritiska röster höjts från 

såväl politiskt håll som från fackliga organisationer som menar att en sänkning av de lägsta 

lönerna inte skulle bidra till några fler jobb utan enbart leda till ökade löneskillnader. Huruvida 

en hög eller låg minimilön som andel av medianlönen leder till fler antal människor i arbete, är 

även en forskningsfråga som inte fått något entydigt svar. Samtidigt pågår en debatt om 

skillnaderna mellan inrikes föddas och utrikes föddas sysselsättningsgrad och arbetslöshet i de 

industrialiserade länderna (OECD) och vad som kan tänkas förklara dessa skillnader på 

arbetsmarknaden. I många OECD-länder är arbetslösheten generellt sett högre och 

sysselsättningen lägre för utrikes födda än för inrikes födda (OECD/European Union 2016, 

s.82). Är det möjligen så att nivån på minimilönen har ett samband med skillnaderna mellan 

utrikes föddas och inrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet på arbetsmarknaden?   

 

År 2012 var en tiondel av OECD:s befolkning utrikes födda och antalet har ökat med ungefär 

30 procent sedan år 2000 (OECD/European Union 2015, s.11). Samtidigt är i dag över 43 

miljoner (7,1 procent) människor arbetslösa inom OECD, vilket är ungefär 11 miljoner fler än 

antalet arbetslösa innan finanskrisen år 2008 (OECD Employment Outlook 2015, s.20). 

Globaliseringen, den ökade rörligheten och växande flyktingströmmar ställer allt högre krav på 

politiska beslutsfattare att instifta lagar och införa reformer för att möta de utmaningar som den 

globala arbetsmarknaden står inför. Detta är nödvändigt för att öka människors möjligheter att 

få ett arbete, inte minst för de grupper med en svag förankring på arbetsmarknaden, däribland 

utrikes födda. Att kunna förklara skillnaderna mellan utrikes- och inrikes föddas situation på 

arbetsmarknaden är därför en viktig samhällspolitisk fråga och en förutsättning för att kunna 

implementera effektiva åtgärder i syfte att vidhålla högt välstånd, ökat arbetskraftsdeltagande 

bland alla grupper och fortsatt välutvecklade ekonomier även i framtiden.  

 

Det råder dock stor oenighet mellan såväl forskare som ekonomer om vilka effekter en 

förändrad nivå av minimilönen har på sysselsättningen. En majoritet av studierna visar på 
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negativa sysselsättningseffekter av en höjd minimilön (Brown et al. 1982, Neumark & Wascher 

2007, Edin & Holmlund 1994, Skedinger 2006) men det finns även studier som visar på det 

motsatta utfallet. En studie av Card & Krueger (1994) visar att sysselsättningseffekten var 

positiv till följd av en höjd minimilön, även om resultatet senare kom att få stor kritik och 

slutsatsen reviderades till att minimilönshöjningen inte hade särskilt stor effekt på 

sysselsättningen trots allt. Detta är även i linje med OECD:s (Employment Outlook 2015) egna 

policyrekommendationer om att moderata höjningar av minimilöner varken i de 

industrialiserade länderna eller utvecklingsländerna skulle ge några betydande 

sysselsättningsförändringar, även om vissa utsatta grupper på arbetsmarknaden kan komma att 

påverkas negativt. Det förefaller dock rimligt att anta att en höjd minimilön som ger upphov till 

en mer sammanpressad lönestruktur kommer att bidra till större sysselsättningseffekter än om 

den höjda minimilönen enbart skiftar den generella lönefördelningen proportionellt uppåt. 

 

I de flesta industriländer finns i dag någon form av lag eller avtal gällande fastställda 

minimilöner och lägstalöner även om själva lönebildningsinstitutionernas utformning skiljer 

sig åt mellan länderna. Nivån på minimilöner och lägstalöner fastställs antingen genom 

lagstiftning eller avtal som förhandlas mellan arbetsmarknadens parter. I dag har 26 av 34 

länder inom OECD en lagstadgad minimilön och mellan den högsta och den lägsta minimilönen 

som andel av medianlönen är variationen stor mellan dessa länder, från ungefär 40 procent till 

60 procent av medianlönen (OECD 2015, s.1).1  En lagstadgad minimilön är en regerings 

främsta verktyg för att kunna påverka lönebildningen, framförallt för de grupper som befinner 

sig i en svag förhandlingsposition i den nedre halvan av lönefördelningen. En lägsta- eller 

minimilön definieras som ”den lägsta nivån en lön inte får sjunka under” (Skedinger 2007, 

s.41). Generellt sett så är avtalsenliga lägstalöner högre än lagstadgade minimilöner då de 

förutsätter en differentierad lönesättning beroende på bransch och sektor medan en lagstadgad 

minimilön inte kan vara för ”hög” då den ska motsvara en rimlig lägstalön i alla branscher och 

sektorer (Forslund et al. 2012, s.14-15). Sammantaget leder detta till att det finns en stor 

variation mellan nivåer på lägstalöner och minimilöner inom OECD. Härefter kommer såväl 

lägstalöner som minimilöner definieras som minimilöner.  

 

Att nivån på minimilönen har en effekt på lönespridningen är tämligen vedertaget inom 

forskningen (Machin & Manning 1994, s.322-23, OECD Employment Outlook 2015, s.49). Det 

                                                
1	Medianlönen är den lön som ligger i mitten av lönespannet.  
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är dock förhållandevis svårt att jämföra nivån på minimilöner över alla OECD-länder eftersom 

avtalsenliga minimilöner som förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter varierar även 

inom ett land. Till följd av detta finns ingen jämförbar statistik om nivån på minimilöner som 

andel av medianlönen i de länder med detta system, till skillnad från länder med lagstadgade 

minimilöner. Det är dock rimligt att anta att om den lägsta tillåtna lönen är låg i ett land eller i 

en bransch, i förhållande till andra länders lagstadgade minimilöner eller andra branschers 

minimilöner, så kommer även lönespridningen i den nedre delen av lönefördelningen 

(skillnaden mellan medianlönen och de lägsta lönerna) att vara betydligt större till skillnad från 

i ett land eller i en bransch där den lägsta tillåtna lönen som andel av medianlönen är hög. Att 

mäta lönespridningen i den nedre halvan av lönefördelningen kan således vara ett relevant sätt 

att mäta hur många minimilöner som krävs för att motsvara en medianlön.    

 

Den här studien omfattar alla OECD-länder med undantag för Japan och Korea (se lista i 

Appendix), under en tidsperiod om elva år mellan åren 2001 och 2012. Studiens huvudsakliga 

fokus är att undersöka huruvida en ökad skillnad mellan medianlönen och minimilönen leder 

till positiva sysselsättningseffekter för utrikes födda på arbetsmarknaden eller ej. I en tid av 

ökad globalisering och ökad migration, är det därför av stort intresse att undersöka sambandet 

mellan nivån på lönespridningen i den nedre halvan av lönefördelningen och utrikes föddas 

sysselsättning och arbetslöshet. Även om tidigare studier inte har kunnat visat på något tydligt 

samband mellan lönespridning och sysselsättningsgrad inom OECD finns det ändå anledning 

att tro att en mer sammanpressad lönestruktur kommer ha effekter i den nedre delen av 

lönefördelningen för de med lägst produktivitet och utbildningsnivå (Konjunkturinstitutet 2010, 

s.63-64). Är det möjligen så att höga minimilöner, vilket ger upphov till en mer sammanpressad 

lönespridning, försvårar för utrikes födda att ta sig in på arbetsmarknaden? För att undersöka 

detta kommer en kvantitativ undersökningsmetod att användas, närmare bestämt en Ordinary 

Least Squares (OLS) regression, för att mäta sambandet mellan medianlönen och de lägsta 

lönerna med utrikesföddas sysselsättning och arbetslöshet på arbetsmarknaden.  

 

 Forskningsproblem och syfte  
Inom OECD ökar inkomstskillnaderna i en majoritet av länderna och skillnaderna är i dag på 

sin högsta nivå på över 30 år i de flesta av länderna. I genomsnitt så tjänar de rikaste tio 

procenten av befolkningen 9,5 gånger mer än de fattigaste tio procenten av befolkningen inom 
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OECD (Employment Outlook 2015, s.65).2 Samtidigt växer sysselsättningsgraden långsamt 

och arbetslösheten, inte minst långtidsarbetslösheten, förblir generellt sett hög i de 

industrialiserade länderna. En höjning av minimilönen kan därmed komma att höja lönerna för 

de som tjänar allra minst. Samtidigt finns det också en risk att höga minimilöner och en mer 

sammanpressad lönespridning skapar höga trösklar in på arbetsmarknaden för de som redan är 

arbetslösa och därmed riskerar att cementera ett utanförskap. OECD-ländernas olika nivåer på 

minimilöner kan således vara en tänkbar förklaring till att utrikes föddas sysselsättning och 

arbetslöshet är lägre respektive högre än för inrikes födda.  

 

Trots att forskningen kommit fram med så olika resultat står frågan om minimilöner och 

lönespridningens effekter högt upp på den politiska agendan, vilket legitimerar fortsatta 

undersökningar i syfte att kunna besvara huruvida en hög eller låg minimilön skapar positiva 

eller negativa sysselsättningseffekter. Många tidigare studier har redan belyst detta 

forskningsproblem men de flesta studier som genomförts har varit fall-studier och 

kontextbaserade, främst i USA. Dessutom har nästan all empirisk forskning som gjorts på ämnet 

studerat lagstadgade minimilöner. Den här studien genomför istället en komparativ analys över 

lönespridningen i den nedre halvan av lönefördelningen i stort sett alla OECD-länder och 

innefattar system med såväl lagstadgade minimilöner samt system där lönesättningen sker via 

avtal mellan arbetsmarknadens parter. Studien ämnar vara ett bidrag till forskningen gällande 

minimilöners och lönespridningens effekter på utrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet, 

en grupp som generellt sett har en svagare förankring på arbetsmarknaden än inrikes födda.  

 

 Avgränsningar  
Studien ämnar huvudsakligen undersöka sambandet mellan medianlönen och de lägsta lönerna 

i lönefördelningen med utrikes föddas arbetslöshet och sysselsättning. Detta samband kommer 

även att jämföras med sambandet mellan inrikes föddas arbetslöshet och sysselsättning för att 

kunna dra några slutsatser om hur nivån på minimilöner påverkar utrikes födda och inrikes 

födda olika. Utifrån ett teoretiskt perspektiv kommer nivåförändringar av minimilöner att 

belysas som betydande för sysselsättningen och arbetslösheten. Dock kommer 

minimilönsnivåer för varje enskilt land inte att analyseras närmare inom ramen för den här 

studien. Detta beror på att nivån på minimilöner varierar inom de länder där minimilöner sätts 

                                                
2 När inkomstskillnader mäts utgör rimligtvis de fattigaste tio procenten av befolkningen de som helt saknar arbete. Dessa utgör 
nödvändigtvis inte de tio procent av befolkningen som befinner sig längst ned i lönefördelningen och erhåller en lön.  
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via avtal mellan arbetsmarknadens parter vilket försvårar en trovärdig komparativ analys på 

nationell nivå mellan länder, till skillnad från länder med lagstadgade minimilöner. Det är dock 

rimligt att anta att länder med en hög lönespridning, det vill säga stor skillnad i lön mellan de 

tio procent av befolkningen med de lägsta lönerna och medianlönen, också har en låg 

minimilönsnivå. Med hjälp av lönespridningsmått är det därmed möjligt att undersöka vad för 

effekt en hög eller låg lönespridning i den nedre halvan av lönefördelningen (som ett mått för 

nivån på minimilönens andel av medianlönen) har för effekt på utrikes föddas sysselsättning 

och arbetslöshet.  

 

En rad kontrollvariabler kommer att inkluderas i studien för att utesluta ett eventuellt spuriöst 

samband mellan nivån på lönespridning och utrikesföddas arbetslöshet och sysselsättning, det 

vill säga att sambandet framstår som mer positivt eller mer negativt än vad det facto är. De 

kontrollvariabler som kan förväntas påverka såväl nivån på lönespridningen som de 

huvudsakliga beroende variablerna utrikes föddas sysselsättning, utrikes föddas arbetslöshet 

samt utrikesföddas relativa sysselsättning och arbetslöshet är: andel av befolkningen med 

eftergymnasial utbildning, BNP per capita, asylsökande per capita samt andelen löntagare som 

är medlem i en fackförening. Om ett eventuellt samband mellan huvudvariablerna går att utläsa 

även efter kontroll för dessa variabler är det rimligt att anta att lönespridningen i den nedre 

halvan av lönefördelningen har vissa effekter på utrikes föddas situation på arbetsmarknaden. 

Andra kontrollvariabler som möjligen kan tänkas ha en effekt på huvudvariablerna är utrikes 

föddas sammansättning, det vill säga från vilka länder den utlandsfödda befolkningen kommer 

ifrån samt orsak till inflyttning till ett OECD-land.3 Brist på tillgänglig data gällande den utrikes 

födda populationens sammansättning samt orsak till inflyttning gör det dock inte möjligt att 

inkludera dessa variabler i studien, men de kommer ändå att diskuteras i studiens metodavsnitt 

som rimligtvis betydande faktorer till varför utrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet 

skiljer sig åt från inrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet i olika länder.  

 

 Frågeställningar  
Hypotesen som ligger till grund för den här studien är att desto större skillnad det är mellan 

medianlönen och minimilönen i ett land (desto högre lönespridning i den nedre halvan av 

lönefördelningen) desto högre sysselsättning och lägre arbetslöshet för utrikes födda. Detta 

                                                
3	Inflyttning till ett OECD-land kan bero på en rad olika anledningar bland annat på grund av humanitära skäl, arbetskraftsinvandring eller 
anhöriginvandring.   
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grundar sig på antagandet om att desto lägre minimilönen är i förhållande till medianlönen desto 

lägre är trösklarna in på arbetsmarknaden, vilket påverkar utrikes föddas möjligheter på 

arbetsmarknaden positivt.  

 

Därmed är studiens två huvudsakliga frågeställningar: 

1. Finns det ett samband mellan en högre lönespridning i den nedre halvan av 

lönefördelningen och högre sysselsättningsgrad för utrikes födda på arbetsmarknaden? 

Kvarstår ett eventuellt samband under kontroll för andra relevanta kontrollvariabler? 

2. Finns det ett samband mellan en högre lönespridning i den nedre halvan av 

lönefördelningen och lägre arbetslöshet för utrikes födda på arbetsmarknaden? Kvarstår 

ett eventuellt samband under kontroll för andra relevanta kontrollvariabler? 

 

Den här studien består av totalt sex avsnitt, inklusive introduktionskapitlet. Först kommer 

undersökningens teoretiska ramverk att redogöras för. Därefter presenteras den mest betydande 

forskningen på området gällande minimilöners sysselsättningseffekter och minimilöners 

effekter på lönespridningen. En kort sammanfattning för att belysa skillnaderna mellan inrikes 

föddas och utrikes föddas förankring på arbetsmarknaden kommer även att presenteras. Den 

kvantitativa metoden som används för att undersöka detta samband är OLS-regressioner och 

kommer att beskrivas i metodavsnittet, därefter kommer undersökningens resultat att redovisas. 

Avslutningsvis presenteras studiens analys och slutsats.  
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2. Teoretiskt ramverk  
Utifrån ett teoretiskt perspektiv förekommer främst två teorier som diskuterar sambandet 

mellan minimilöner och dess effekter på sysselsättning och arbetslöshet. I det här avsnittet 

kommer de nationalekonomiska teorierna om perfekt konkurrens och monopolistisk konkurrens 

att redogöras för. Dessa två teorier utgör det teoretiska ramverk som ligger till grund för 

studiens empiriska undersökning gällande sambandet mellan minimilöner, lönespridning och 

utrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet. Fokus är att förklara med hjälp av teorierna om 

perfekt konkurrens och monopolistisk konkurrens hur en nivåförändring av minimilönen skulle 

kunna påverka utrikes födda på arbetsmarknaden. 

 

 Perfekt konkurrens  
I en marknadsjämvikt med perfekt konkurrens råder full sysselsättning vid den jämviktslön som 

bestäms av utbud och efterfrågan på arbetskraft. Rent teoretiskt innebär detta att alla 

arbetsgivare är villiga att anställa personal till den lön som personalen är villig att arbeta för 

(Forslund et al. 2012, s.12). Detta innebär att varken en enskild arbetsgivare, fackförening eller 

stat har något inflytande över lönebildningen i utgångsläget. Denna teori förutsätter att 

arbetsgivare är vinstmaximerare och således anställer till den lön som motsvarar de anställdas 

marginella bidrag till produktionen. I en marknadsjämvikt kommer därmed arbetsgivare enbart 

att anställa personer med produktionskapacitet som motsvarar lönekostnaderna för de anställda. 

Om en minimilön införs som är högre än jämviktslönen vid perfekt konkurrens kommer 

arbetsgivares efterfrågan på arbetskraft att minska. Det skulle då innebära att kostnaden för att 

anställa blir för hög i förhållande till värdet på den produktion som den anställde utför. En 

konsekvens av detta är att det då blir ett utbudsöverskott på arbetskraft och antalet sysselsatta i 

arbetskraften minskar och arbetslösheten ökar. Vid perfekt konkurrens och full sysselsättning 

skulle ett införande av en minimilön under jämviktslönen inte ge några sysselsättningseffekter 

eftersom full sysselsättning redan råder vid jämviktslönen, det vill säga där utbud och 

efterfrågan möts.  
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FIGUR 1. MINIMILÖN PÅ EN MARKNAD MED PERFEKT KONKURRENS  

 
Kommentar: En minimilön som ligger över jämviktslönen leder till en sysselsättningsminskning på en marknad med perfekt 
konkurrens.  
Källa: Spector, S. (2014). Lägstalöner och lönespridning – Effekter på samhällsekonomin.  
 

Hur pass stor sysselsättningseffekterna blir på grund av en förändrad minimilönsnivå beror på 

hur många personer som har tillräckligt hög produktionskapacitet för att motsvara de ökade 

lönekostnaderna som följer med den höjda minimilönen. Storleken på själva 

sysselsättningsminskningen beror på hur mycket minimilönen höjs över jämviktslönen samt 

hur pass känslig arbetsgivares efterfrågan på arbetskraft är för löneförändringar (Skedinger 

2012, s.289-90). De grupper vars löneläge som direkt påverkas av minimilönen kommer 

antingen att förlora sitt arbete alternativt erhålla en löneökning om deras produktionskapacitet 

motsvarar den nya lönen. Enligt teorin om perfekt konkurrens skulle därmed en introduktion 

av en minimilön alternativt en höjning av minimilönen främst påverka de grupper som befinner 

sig inom spannet för de lägsta lönerna. Grupper som oftast befinner sig längst ned i 

lönefördelningen är till exempel ungdomar, lågutbildade och nyanlända invandrare (Skedinger 

2007, s.41). 

 

  Monopolistisk konkurrens  
Vid monopolistisk konkurrens har arbetsgivare till skillnad från vid perfekt konkurrens 

möjlighet att påverka lönesättningen. Detta skulle kunna inträffa då arbetsgivare besitter en 

dominerande situation på arbetsmarknaden, vid ett så kallat monopson. På grund av 

arbetsgivarens marknadsmakt kan denne sätta en lägre lön än den som råder på en perfekt 

marknad och därmed minskar sysselsättningen. Om en minimilön skulle införas vid en nivå 

som är högre än den ”artificiella” lönen men lägre än den lön som råder på marknaden skulle 
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ett införande av en minimilön rent teoretiskt kunna skapa positiva sysselsättningseffekter. 

Skulle däremot minimilönen vid införandet uppgå till en högre nivå än den lön som råder på 

marknaden så skulle sysselsättningen minska, liksom i fallet med perfekt konkurrens. Det är 

dock inte helt självklart att sysselsättningen på marknaden generellt sett kommer att öka 

eftersom företag vid monopolistisk konkurrens kan riskera att konkurreras ut och därmed 

behöva lämna marknaden (Bhaskar & To 1999). Den monopolistiska konkurrensteorin ger 

därför inga entydiga svar huruvida sysselsättningseffekterna på marknaden är positiva eller 

negativa av en höjd minimilön eftersom båda utfallen är potentiellt möjliga.  

 

I teorin används den monopolistiska modellen ofta som stöd för en höjning av minimilönen. 

Om minimilönen sätts vid en nivå som är lägre än jämviktslönen på arbetsmarknaden men 

högre än den lön som den marknadsdominerande arbetsgivaren sätter, skulle det såväl kunna 

leda till höjda minimilöner som till ökad sysselsättning. Detta skulle inte minst vara positivt för 

de grupper som befinner sig längst ned i lönefördelningen, däribland utrikes födda, eftersom 

deras löner skulle höjas samtidigt som fler personer som tidigare var arbetslösa skulle anställas. 

Det är viktigt att betona att den minimilön som införs inte får överstiga den nivå som balanserar 

utbud och efterfrågan för att sysselsättningen ska bli positiv. Det mest klassiska exemplet inom 

forskningen för att beskriva den traditionella monopolistiska marknaden är ett begränsat 

geografiskt område med en dominerande eller några få arbetsgivare. Ett konkret exempel skulle 

kunna vara en stad med enbart ett sjukhus där alla sjuksköterskor anställs av en och samma 

arbetsgivare (Machin & Manning 1994, s.326-27).  

 

På den moderna arbetsmarknaden finns det branscher som präglas av såväl en eller få 

arbetsgivare men även branscher med många och konkurrerande arbetsgivare. Den offentliga 

sektorn har till exempel en dominerande arbetsgivare - staten. Den något mer moderna 

versionen av monopolistiska modellen, den så kallade dynamiska monopolistiska modellen, är 

däremot mer relevant för att beskriva en marknad med konkurrerande arbetsgivare. Teorin 

innebär att när arbetsgivare betalar högre löner så kommer de också i högre utsträckning att 

behålla sin arbetskraft. Detta förutsätter dock, till skillnad från vid perfekt konkurrens, att de 

anställda inte erhåller perfekt information om andra arbetsgivares mer fördelaktiga 

jobbmöjligheter på arbetsmarknaden och därmed väljer att arbeta kvar. Detta scenario är därför 

mer sannolikt att inträffa på en arbetsmarknad som präglas av många små arbetsgivare, 

eftersom en sådan marknad försvårar för de anställda ett erhålla perfekt information om 
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alternativa jobbmöjligheter till skillnad från om marknaden dominerades av en eller några få 

arbetsgivare.  

 

FIGUR 2. MINIMILÖN PÅ EN MARKNAD MED MONOPOLISTISK KONKURRENS   

 
 
Kommentar: En minimilön som ligger under jämviktslönen men över den artificiella lönen leder till en sysselsättningsökning 
på en marknad med monopolistisk konkurrens.  
Källa:  Spector, S. (2014). Lägstalöner och lönespridning – Effekter på samhällsekonomin.  
 
 

 Minimilöners effekter på lönespridningen   
Den teoretiska utgångspunkten för den här studien är att förändrade nivåer av minimilönen som 

andel av medianlönen påverkar lönefördelningen. Brown (1999, s.2150) menar att en höjning 

av minimilönen kommer leda till att de personer som tidigare tjänade mindre än den nya 

minimilönen antingen kommer förlora sina jobb eller bli tvungna att arbeta färre timmar. Detta 

skulle då leda till att antalet lågavlönade jobb blir färre och som ett resultat av detta blir då 

lönespridningen mer sammanpressad. En annan möjlighet är också att lönerna för de personer 

som tidigare tjänade mindre än minimilönen, kommer att pressas uppåt på grund av en höjning 

av minimilönen. Detta kommer då att leda till en ansamling av individer med en minimilön i 

lönefördelningen vid den så kallade ”spiken” (Skedinger 2007, s.44-45). När lönen ökar för de 

lägst betalda på arbetsmarknaden genom en höjning av minimilönen så minskar även 

lönespridningen. Detta sker dock under förutsättningen att en höjning av minimilönen inte ger 

sådana spridningseffekter att det också höjer lönerna för den gruppen högre upp i 

lönefördelningen som minimilönen jämförs med, till exempel den andel av befolkningen som 

får en lön motsvarande medianlönen.  
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På en marknad med perfekt konkurrens råder full sysselsättning. Ett införande av en minimilön 

över jämviktslönen vid perfekt konkurrens skulle därmed leda till att lönerna pressas samman 

eftersom minimilönen pressar den lägsta lönen uppåt i lönefördelningen. Detta skulle som det 

redan redogjorts för, leda till att sysselsättningen minskar och arbetslösheten ökar. Detta skulle 

då kunna leda till negativa konsekvenser för gruppen utrikes födda som generellt sett både har 

en lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet än inrikes födda i OECD-länderna. På en 

imperfekt marknad med monopolistisk konkurrens är det däremot inte lika självklart vad 

utfallet blir när minimilönen höjs då det potentiellt skulle kunna ha en effekt av att både öka 

men också minska sysselsättningen.  
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3. Tidigare forskning  
Forskningslitteraturen gällande minimilöners effekter är omfattande. Den tidigare forskningen 

har främst försökt att förklara eventuella sysselsättningseffekter, men inte särskilt många 

studier har fokuserat på effekterna på lönestrukturen (Skedinger 2007, s.46). Dessutom har 

forskningen nästan helt uteslutande fokuserat på lagstadgade minimilöner, främst i USA. Detta 

kan antas bero på svårigheterna med att dra några generella slutsatser om minimilönerna som 

sätts via avtal mellan arbetsmarknadens parter eftersom lönesättningen är differentierad 

beroende på bransch och sektor.  

 

I det här avsnittet kommer den betydande forskningen som bygger på teorierna om perfekt och 

monopolistisk konkurrens och har undersökt sambandet mellan minimilöner och sysselsättning 

att redogöras för. Forskningen som kommer att presenteras har främst fokuserat på ungdomar 

och arbetskraft med låg utbildningsnivå, för att kunna förstå vilka effekter nivån på 

minimilönen har för en grupp med svag förankring på arbetsmarknaden. De få studier som även 

analyserat sambandet mellan minimilön och lönespridning kommer tillika att presenteras. Att 

belysa de långt ifrån entydiga resultat som kommit fram på området är nödvändigt för att förstå 

det samband som råder mellan nivån på minimilöner, hög respektive låg lönespridning och 

olika sysselsättningseffekter. Avslutningsvis kommer skillnaderna i sysselsättning och 

arbetslöshet mellan utrikes födda och inrikes födda att belysas.  

 

 Minimilöners effekter på sysselsättningen för lågavlönade grupper  
Frågan om minimilöners effekter på sysselsättningen har under flera decennier varit en 

omdiskuterad och omtvistad fråga. Redan 1977 tillsatte den amerikanska kongressen den så 

kallade ”The Minimum Wage Study Commission” för att försöka bilda en slags likalydande 

uppfattning om den federala minimilönen som under en tid hade präglats av en rad 

kontroversiella problem (Neumark & Wascher 2007, s.2).  År 1982 presenterades en studie som 

etablerade grunden för det konsensus som sedan kom att råda bland såväl forskare och 

ekonomer under en lång tid framöver – introduktion av eller höjning av minimilönen ger 

negativa effekter på sysselsättningen (Brown et al. 1982). Resultatet i studien visade att en 

höjning av minimilönen med 10 procent skulle minska ungdomars sysselsättning med en till tre 

procent. Inom forskningen har ungdomar i regel varit den grupp på arbetsmarknaden som 

analyserats av effekterna av minimilöner eftersom de ofta har en svagare förankring på 

arbetsmarknaden än många andra grupper (Skedinger 2007, s.47). Anledningen till detta kan 
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antas bero på att ungdomar generellt sett har en lägre utbildningsnivå samt lägre produktivitet 

än andra grupper och därmed befinner sig inom det lönespann där en minimilön direkt skulle 

kunna komma att påverka lönenivån.   

 

Samstämmigheten inom forskningen gällande minimilöner och sysselsättningen kom dock att 

utmanas av Card & Kruegers (1994) naturliga experiment inom en lågavlönad bransch -  

restaurangbranschen. Undersökningen jämförde sysselsättningsförändringar i form av antalet 

anställda mellan ett hundratals snabbmatsrestauranger i New Jersey 1992 som påverkades av 

en minimilönshöjning till skillnad från de restauranger i grannstaten Pennsylvania vars 

minimilöner förblev oförändrade. Resultaten visade att sysselsättningen ökade, vilket då stod i 

motsats till vad tidigare studier kommit fram till. Studien kom dock att motta stor kritik, inte 

minst från Neumark & Wascher (2000) som replikerade samma experiment och kunde påvisa 

att Card & Kruegers (1994) insamling av data visade på ett för positivt resultat på 

sysselsättningen eftersom data samlats in vid telefonintervjuer istället för faktiska löneuppgifter. 

Resultatet visade att Card & Kruegers (1994) resultat var tre gånger så stort jämfört med det 

resultat som framkom från data av löneuppgifterna. Efter kritiken kom Card & Krueger (1994) 

att modifiera sitt resultat och menade att den höjda minimilönen troligen inte hade så stor effekt 

på sysselsättningen trots allt.  

 

Neumark & Washer (2007) genomförde själva en sammanställning på 102 olika studier som 

alla hade undersökt sambandet mellan minimilöner och sysselsättning. De konstaterade att 

bristen på samstämmighet gällande minimilöners effekter på lågavlönades sysselsättning 

kvarstod. I genomgången av dessa studier framkom att nästan två tredjedelar av studierna 

uppvisade ett negativt samband mellan minimilöner och sysselsättning, även om inte alla 

resultat var statistiskt signifikanta (2007, s.163-67). Detta samband visade sig vara extra starkt 

i de studier där man fokuserat på minimilöners effekter på lågavlönade gruppers sysselsättning. 

Här menar Neumark & Wascher (2007) att det sker en så kallad substitution, där arbetsgivare 

ersätter den lågkvalificerade arbetskraften (som i många studier utgjordes av tonåringar) med 

arbetskraft med en något högre produktionskapacitet för att motsvara den nya lönenivån. 

Forskarna konstaterar att det finns anledning att vidare analysera huruvida minimilöners 

effekter på den lågkvalificerade arbetskraften bäst kan förklaras av teorin om perfekt eller 

monopolistisk konkurrens. För att tillägga, så uppvisade endast åtta studier av 102 stycken 

positiva sysselsättningseffekter till följd av minimilöner. Dock så fokuserade dessa studier på 

bredare grupper till skillnad från exempelvis lågkvalificerade grupper.   
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 Minimilöner och lönespridning   
Under de senaste fyra decennierna går det att observera en trend i ökad lönespridning i ett antal 

länder, inte minst i USA (Skedinger 2007, s.50). Den empiriska forskningen visar på att det 

finns en rad tänkbara förklaringar till detta. En vanligt förekommande förklaring är den 

teknologiska utvecklingen och att efterfrågan på högutbildad arbetskraft har ökat samtidigt som 

allt för få kan svara upp mot denna typ av arbetskraft. I Card & DiNardos (2002) studie finner 

dock denna hypotes inte särskilt stort stöd utan visar istället på att en minskad real minimilön 

var en viktig förklaring till den ökade lönespridningen. År 1979 uppgick den federala 

minimilönen till 2,90 dollar per timme. Fem år senare hade konsumentprisindex (KPI) ökat med 

48 procent medan minimilönen enbart ökat med 15 procent. Även Lee (1999) fann att regionala 

skillnader mellan den relativa nivån på minimilöner påverkade lönespridningen i USA under 

1980-talet. Av studien framkom att den ökade lönespridningen i den lägre lönefördelningen till 

stor del berodde på en sänkning av den federala minimilönen.  

 

Antagandet om att en sänkning av den reala minimilönen var anledningen till den ökade 

lönespridningen i USA på 1980-talet kom dock att ifrågasättas. Autor et al. (2008) menade att 

sedan 1990-talet och framåt så har den ökade lönespridningen till större delen skett i den övre 

halvan av lönefördelningen, över medianlönen. Att den reala sänkningen av minimilönen då 

skulle vara huvudorsak till den ökade lönespridningen för de som tjänar över medianlönen och 

uppåt, var därför orimligt. Man kom istället fram till att den ökade lönespridningen berodde på 

en ökad polarisering mellan den låg-kvalificerade och hög-kvalificerade arbetskraften, vilket 

gjorde att skillnaden mellan de högsta och de lägsta lönerna ökade.  

 

I Storbritannien infördes en minimilönslag år 1999. Det har därför gjorts en rad undersökningar 

på huruvida införandet av en minimilön har påverkat lönestrukturen inom lågavlönade sektorer 

i Storbritannien. Två studier av Machin et al. (2003) och Dickens & Manning (2004) visade att 

ungefär 30 till 40 procent av de anställda inom äldreboenden och vårdhem hade löner som 

understeg nivån på minimilönen innan den infördes. Som ett resultat av detta fick ungefär 30 

procent av de anställda en lön lika med minimilönen när den infördes vilket resulterade i en 

ansamling av anställda vid minimilönen, vid den så kallade ”spiken”. Undersökningarna visade 

dock att spridningseffekterna på den övre halvan av lönefördelningen var nästintill obetydliga. 

Detta överensstämmer även väl med en studie av Card & Krueger (1995 s.295) där man kom 

fram till att en höjd minimilön påverkar lönerna i den 5:e och 10:e percentilen men ger väldigt 

små effekter på lönerna i den 25:e percentilen. Detta är också något som bekräftas av Wicks-
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Lim (2006, s.5-6) då man konstaterar att effekterna av en höjd minimilön mellan perioden 1983-

2002 gav som starkast effekt på lönerna i den 5:e percentilen, vilket motsvarar minimilönen, 

men även påverkade lönerna upp till den 15:e percentilen i lönefördelningen. Det är därför 

möjligt att hävda att det inom forskningen inte heller råder någon konsensus om huruvida 

minimilöner har några spridningseffekter även på den övre halvan av lönefördelningen.  

 

Sammanfattningsvis är det möjligt att konstatera att det råder oenighet inom forskningen 

gällande såväl minimilöners effekter på sysselsättningen som lönestrukturen. Det finns dock 

relativt många studier som visar på att en introduktion av eller höjning av en minimilön främst 

skulle påverka de grupper som befinner sig i den nedre delen av lönefördelningen, däribland 

ungdomar och utrikes födda, som till skillnad från många andra grupper har en svagare 

förankring på arbetsmarknaden.  

 

 Skillnader mellan utrikes- och inrikes födda på arbetsmarknaden  
Enligt en rapport från OECD och Europeiska Unionen (2015, s.11.) visar att  utrikes föddas 

genomsnittliga sysselsättningsgrad var endast en procent lägre än inrikes föddas 

sysselsättningsgrad åren 2012-2013, 64,4 procent respektive 65,5 procent. Däremot så uppgick 

skillnaden till tre procent om man mäter skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan utrikes födda 

och inrikes födda inom EU, 62 procent respektive 65 procent. Utbildningsnivå samt arbetsför 

ålder framhålls som två huvudsakliga anledningar till skillnaderna, då utrikes födda är 

överrepresenterade bland ekonomiskt aktiva grupper samt grupper med låg eller inga 

kvalifikationer. Rapporten framhåller även att utrikes födda trots hög utbildningsnivå har 

svårare att ta sig in på arbetsmarknaden i jämförelse med inrikes födda (2015, s.82). Det går 

även att urskilja stora skillnader mellan länderna. I ungefär hälften av OECD-länderna som ej 

tillhör EU så är utrikes föddas förankring på arbetsmarknaden starkare än inrikes födda 

samtidigt som utrikes föddas ställning är svagare i de OECD-länder som tillhör EU. 

Arbetslösheten för utrikes födda är generellt sett högre än för inrikes födda inom OECD (2015, 

s.88). Även om arbetslösheten generellt sett är högre bland grupper med relativt låg eller ingen 

utbildning så är även gruppen utrikes födda med examen i eftergymnasial utbildning i högre 

utsträckning mer arbetslösa än inrikes födda i de flesta OECD- och EU-länder (2015, s.90).  
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4. Metod  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens metod och material. Här redogörs för den statistiska 

undersökningens tillvägagångssätt och dess empiriska material samt en beskrivning av de 

beroende-, oberoende- samt kontrollvariabler som ingår i studien för att mäta sambandet mellan 

nivån på lönespridningen i den nedre halvan av lönefördelningen och utrikes föddas 

sysselsättning samt arbetslöshet.   

 

 Tillvägagångssätt 
Studiens frågeställningar kommer att besvaras med hjälp av en statistisk analys med paneldata. 

Programmet som används för att utföra denna statistiska analys är STATA. Statistik har 

inhämtats och sammanställts för samtliga OECD-länder, med undantag för Japan och Korea. 

Den här studien definieras som en undersökning av förklarande karaktär då lönespridningens 

effekter på utrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet, som ett mått på nivån av minimilöner, 

kommer förklaras utifrån teorierna om perfekt konkurrens respektive monopolistisk konkurrens. 

Med hjälp av Ordinary Least Squares (OLS) regressioner är det möjligt att utläsa hur stark eller 

svag lönespridningens effekter är på utrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet. Studien har 

därmed två huvudsakliga beroende variabler: utrikes föddas sysselsättning och utrikes föddas 

arbetslöshet. Detta kommer sedan att jämföras med inrikes föddas sysselsättning och inrikes 

föddas arbetslöshet. I studien kommer även utrikes föddas relativa sysselsättning och 

arbetslöshet att undersökas. Detta görs för att kunna mäta den relativa skillnaden mellan utrikes 

föddas och inrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet utan att ta hänsyn till de facto nivåerna 

av utrikes föddas och inrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet. Dessa utgör tillsammans 

sex olika beroende variabler och kommer redovisas i respektive regressioner. Det 

lönespridningsmått som används i den här studien är 50/10-kvoten och mäter skillnaden mellan 

medianlönen och de lägsta lönerna.  

 

Det är rimligt att anta att ett införande av eller en höjning av minimilönen kommer leda till en 

löneökning för de med tillräckligt hög produktionskapacitet för att motsvara den nya 

minimilönen. Detta skulle således kunna leda till en mer sammanpressad lönespridning. På en 

marknad med perfekt konkurrens skulle de som ej har en produktionskapacitet motsvarande 

den nya minimilönen bli arbetslösa. På en imperfekt marknad med monopolistisk konkurrens 

är dock utfallet inte helt självklart. Ett införande av en minimilön skulle kunna leda till såväl 

löneökning som sysselsättningsökning men kan också resultera i en sysselsättningsminskning. 
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Dock är det inte helt självklart att en mer sammanpressad lönespridning beror på att 

minimilönen är hög i jämförelse med andra länder eller branscher utan kan bero på att lönerna 

högre upp i lönefördelningen är lägre än i andra länder eller branscher. För att kunna dra några 

slutsatser om relationen mellan minimilönen som andel av medianlönen och lönespridningen i 

den nedre halvan av lönefördelningen är det viktigt att kontrollera för om förändrade nivåer av 

minimilönen som andel av medianlönen har ett samband med 50/10-kvoten. Det är nämligen 

rimligt att tro att de som får en lön motsvarande minimilönen också tillhör de tio procent av 

befolkningen som befinner sig längst ned i lönefördelningen, det vill säga i den 10:e percentilen. 

För att kontrollera för detta samband har data för minimilönen som andel av medianlönen för 

alla OECD-länder med lagstadgade minimilöner samlats in.4  Om det är möjligt att se ett 

samband mellan inversen av minimilönen som andel av medianlönen och 50/10-kvoten i de 

länder med lagstadgade minimilöner, är det möjligt att hävda att 50/10-kvoten är ett lämpligt 

mått för att mäta effekterna av olika minimilöners nivåer på utrikes föddas sysselsättning och 

arbetslöshet i den nedre halvan av lönefördelningen.  

 

Även om den här studiens huvudsakliga syfte är att jämföra nästan alla OECD-länder med både 

lagstadgade minimilöner samt system med avtalslöner så kommer även en analys att göras för 

att mäta sambandet mellan lagstadgade minimilöner och effekterna på utrikes föddas 

sysselsättning och arbetslöshet. Eftersom 50/10-kvoten är den här studiens huvudsakliga 

oberoende variabel och används som ett mått för att mäta nivån på medianlönen relativt till 

minimilönen i alla OECD-länder är det även relevant att kontrollera för sambandet mellan 

medianlönen relativt till minimilönen och utrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet i de 

länder där det är möjligt, det vill säga för de länder som har en lagstadgad minimilön. Denna 

analys skiljer sig således från övriga analyser eftersom den oberoende variabeln är medianlönen 

relativt till minimilönen istället för 50/10-kvoten och det är enbart länder med lagstadgade 

minimilöner som ingår i analysen. Detta samband kommer att redovisas i resultatavsnittets 

avslutande del.    

 

Med hjälp av OLS-regressioner är det möjligt att studera fler oberoende variablers 

förklaringskraft på den beroende variabeln samtidigt, med hjälp av en så kallad multivariat 

regressionsanalys.5 Det förefaller dock rimligt att anta att en ökad lönespridning inte är ensam 

                                                
4 Data om minimilönen som andel av medianlönen är enbart tillgängligt för de länder med lagstadgade minimilöner.  
5 Positiv b-koefficient tolkas som ett positivt samband mellan lönespridning och utrikesföddas sysselsättning samt arbetslöshet. För att kunna 
förkasta noll-hypotesen, det vill säga att b-koefficienten är skild från noll, krävs att t-värdet är högre än +1,96 eller -1,96 på signifikansnivån 
p<0,05, vilket motsvarar en signifikansnivå på 95 procent säkerhet. 
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förklaringsfaktor till att förklara skillnaderna mellan utrikes föddas sysselsättning- och 

arbetslöshetsnivå i jämförelse med inrikes föddas sysselsättning- och arbetslöshetsnivå. 

Därmed är det nödvändigt att inkludera en rad andra kontrollvariabler för att säkerställa att 

huvudsambandet inte är spuriöst och egentligen orsakas av att variabler utelämnats i den 

statistiska analysen. Övriga variabler som kan tänkas påverka såväl lönespridningen som 

utrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet är: BNP per capita (amerikanska dollar), 

eftergymnasial utbildning (% av befolkningen), asylsökande per capita (antal) samt andelen 

löntagare som är medlem i en fackförening (%).  

 

Studien löper över en tidsperiod om elva år, från 2001 till 2012, och omfattar alla 

medlemsländer i OECD under den angivna tidsperioden (se lista i Appendix) med undantag för 

Japan och Korea som har exkluderats ur undersökningen på grund av bristfällig data för de 

beroende variablerna, utrikes föddas sysselsättning och utrikes föddas arbetslöshet. I de fall där 

data saknas för enskilda år kommer så kallade imputeringar av variablerna att genomföras med 

hjälp av STATA.6 Att mäta alla OECD-länder samt över en längre tidsperiod, till skillnad från 

en viss tidpunkt, gör det möjligt att dra mer generella slutsatser om förändringar av 

lönespridningen och dess effekter för olika grupper på arbetsmarknaden. Dock så bör en 

generalisering tas med stor försiktighet då studien omfattar enbart länder inom OECD och är 

därmed inget totalurval av alla länder i världen.  

 

För att minimera risken att sambandet mellan lönespridning och utrikes föddas sysselsättning 

och arbetslöshet egentligen orsakas av uteslutna variabler så kommer så kallade fixed-effects att 

inkluderas i studien. Det är möjligt att anta att det finns en rad oobserverbara egenskaper som 

det inte går att kontrollera för men som de facto skulle kunna påverka såväl nivån på 

lönespridning som skillnaderna mellan utrikes föddas och inrikes föddas situation på 

arbetsmarknaden. Med hjälp av fixed-effects är det därmed möjligt att minimera risken för att 

sådana faktorer som är konstanta över tid inte har ett inflytande på utfallet. Genom att inkludera 

fixed-effects i studien kvarstår enbart den variation som finns inom ett land över tid. En 

förutsättning för att använda fixed-effect är att inom-grupps variationen är tillräckligt stor för 

att variationen ska vara möjlig att fångas upp. Skulle å andra sidan fixed-effects inte 

kontrolleras för ökar chanserna för att utfallet blir missvisande då huvudsambandet egentligen 

                                                
6 För de variabler där data saknas för ett särskilt år men finns tillgängligt för året innan och året efter så räknar STATA ut medelsnittet för det 
år där data saknas. Med hjälp av imputeringar är det därmed möjligt att öka antalet observationer i urvalet. För att säkerställa att resultatet 
inte skiljer sig avsevärt med imputerade variabler genomförs regressionerna såväl med som utan imputeringar.  
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beror på sådana konstanta faktorer som inte kunnat uteslutas. Regressioner såväl med som utan 

fixed-effects kommer att redogöras för i resultatet.  

 

I resultatavsnittet kommer b-koefficienten, standardfelet, justerade R2-värdet, signifikansnivån 

samt hur många analysenheter och observationer som ingår i analysen att redovisas. B-

koefficienterna för de oberoende variablerna visar vilken effekt de oberoende variablerna har 

på den beroende variabeln medan standardfelen visar hur tillförlitlig skattningen av b-

koefficienten är, det vill säga hur pass stor den genomsnittliga avvikelsen är för de olika 

mätpunkterna gentemot medelvärdet, den så kallade regressionslinjen. För att visa på hur stor 

förklaringskraft de oberoende variablerna har på den beroende variabeln kommer det justerade 

R2-värdet att redogöras för. För att kunna förkasta noll-hypotesen, det vill säga att de 

observerbara mätvärdena för sambandet som undersöks är avskilt från noll, redovisas 

signifikansnivån. Vid en signifikansnivå om högst p<0.05 innebär att sambandet är statistiskt 

signifikant med 95 procents säkerhet.7  

 

 Material  
Det empiriska materialet i den här studien har inhämtats från OECD Statistik databas, OECD 

Data samt Quality of Governance (QoG) OECD databas från Göteborgs universitet. All statistik 

som inhämtats från OECD:s databas har manuellt sammanställts i Excel för att sedan importeras 

till statistikprogrammet STATA. Den statistik som samlats in från QoG:s databas har sedan 

sammanfogats med övriga variabler i STATA. Valet av mätperiod, 2001 till 2012, baseras på 

tillgänglig data för de angivna variablerna. Genom att mäta över en längre tidsperiod är det 

möjligt att kunna utläsa eventuella effekter av lönespridning på arbetslöshet och sysselsättning 

på lite längre sikt. Det är rimligt att anta att förändringar i lönespridning är tämligen liten år till 

år, men lättare att urskilja över en längre tidsperiod. Förändringar i sysselsättning och 

arbetslöshet fluktuerar rimligtvis mer än lönespridningsnivån. Det är även möjligt att anta att 

effekten av förändringar i lönespridning inte ger en direkt effekt på sysselsättning och 

arbetslöshet, eftersom de rimligen tar tid för arbetsgivare att anställa alternativt dra ned på sin 

personal vid förändrade nivåer av minimilönen.  

 

                                                
7 Vid en signifikansnivå där p<0,01 är effekten av den oberoende variabeln på den beroende variabeln statistiskt signifikant med 99 procents 
säkerhet. Vid p<0,001 är sambandet statistiskt signifikant vid mer än 99 procents säkerhet.  
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 Beroende variabler  
Studiens beroende variabler är: utrikes föddas sysselsättning samt utrikes föddas arbetslöshet. 

Utrikes föddas sysselsättning definieras enligt OECD (Data 2016a) som ”andelen sysselsatta 

utrikes födda 15-64 år av den totala andelen utrikes födda i befolkningen mellan 15-64 år”. 

Sysselsatta avser alla som som uppgivit att de arbetat minst en timme eller har ett jobb men var 

frånvarande från arbetet under referensveckan. Andelen sysselsatta utrikes födda räknas i 

procent av andelen utrikes födda i befolkningen. Utrikes föddas arbetslöshet definieras 

som ”andelen arbetslösa utrikes födda mellan 15-64 år av den totala utrikes födda 

arbetskraften mellan 15-64 år” (summan av antalet utrikes födda sysselsatta och arbetslösa 

mellan 15-64 år) (OECD Data 2016b). Arbetslösa avser alla som uppger att man saknade arbete 

under referensveckan, är tillgängliga för arbete och aktivt letat arbete fyra veckar innan 

tidpunkten för undersökningen. Andelen arbetslösa räknas i procent av den totala utrikes födda 

arbetskraften.  

 

För att kunna utläsa eventuella skillnader mellan lönespridningens effekter på utrikes föddas 

respektive inrikes födda kommer även beroende variablerna: inrikes föddas sysselsättning samt 

inrikes föddas arbetslöshet att analyseras. Inrikes föddas sysselsättning definieras 

som ”andelen sysselsatta inrikes födda 15-64 år av den totala andelen inrikes födda i 

befolkningen mellan 15-64 år” (OECD Data 2016c). Andelen sysselsatta inrikes födda räknas 

i procent av andelen inrikes födda i befolkningen. Inrikes föddas arbetslöshet definieras 

som ”andelen arbetslösa inrikes födda mellan 15-64 år av den totala inrikes födda 

arbetskraften mellan 15-64 år” (OECD Data 2016d). Andelen arbetslösa räknas i procent av 

den totala inrikes födda arbetskraften.  

 

I den här studien kommer även de beroende variablerna utrikes föddas relativa sysselsättning 

och utrikes föddas relativa arbetslöshet att analyseras. Detta för att kunna uttala sig om hur 

många enheter utrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet förändras relativt till inrikes 

föddas sysselsättning och arbetslöshet vid en ökad lönespridning i den nedre halvan av 

lönefördelningen. Fördelen med att mäta effekterna på den relativa sysselsättningen och relativa 

arbetslösheten är att det inte tar hänsyn till exempelvis stora förändringar av själva nivåerna på 

sysselsättning och arbetslöshet för de båda grupperna utan vad som är intressant är själva 

skillnaden mellan nivåerna mellan grupperna.  
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Dessa beroende variabler kommer att undersökas och analyseras i separata regressioner, där 

såväl de beroende variablernas bivariata samband med 50/10-kvoten, multivariata samband 

med 50/10-kvoten (inklusive kontrollvariabler) samt det multivariata sambandet med fixed-

effects och 50/10-kvoten kommer att redovisas. Imputeringar av alla beroende variabler har 

genomförts.    

 

 Oberoende variabler   
Studiens huvudsakliga oberoende variabel är lönespridningsmåttet 50/10-kvoten, vilket mäter 

kvoten mellan medianlönen och de tio procent av befolkningen med de lägsta lönerna. Data för 

detta lönespridningsmått har samlats in från OECD:s statistikdatabas (OECD.Stat 2016a) och 

avser skillnader i löntagares bruttolöner. Eftersom det finns en variation mellan minimilönen 

som andel av medianlönen i OECD-länderna (mellan 40 till 60 procent av medianlönen) är det 

även rimligt att anta att det finns en variation i lönespridning såväl mellan länderna som inom 

länderna över tid. Imputeringar har genomförts för lönespridningsvariabeln.   

 

FIGUR 3. MODELL ÖVER LÖNEFÖRDELNINGEN      

 
Källa: Granqvist, L. (red.). (2013). Lönespridning.   
 

Det är dock viktigt att klargöra skillnaden mellan inkomstskillnad och löneskillnad. Medan 

inkomstskillnader i ett land avser skillnaden i inkomst mellan såväl löntagare som de som inte 

deltar i arbetskraften (får ersättning via till exempel arbetslöshetsersättning, sjukpenning och så 

vidare) så mäter lönespridning skillnaden i lön för enbart löntagare. Lönespridning definieras 

därför som ”skillnaden mellan en hög och en låg lönenivå inom en viss population av löntagare” 

(Granqvist (red.) 2013, s.39). Gruppen som omfattas av studier gällande lönespridning är 

därmed mindre än om inkomstskillnader skulle mätas. Lönespridning mäts enklast genom att 

dela upp populationen i olika procentintervaller beroende på lönenivå, så kallade percentiler 

(en percentil motsvarar en hundradel av populationen). På så vis är det möjligt att jämföra till 

exempel de tio procent av befolkningen med de lägsta lönerna med de tio procent av 

befolkningen som har en lön motsvarande medianlönen. Uppgår kvoten till två betyder det att 
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medianlönen är dubbelt så hög som lönen vid den 10:e percentilen. Detta mått är användbart 

när långa tidsserier ska analyseras då den inte tar hänsyn till skillnader i lönenivåer mellan olika 

år.  

 

I resultatets avslutande del kommer även sambandet mellan medianlönen relativt till 

minimilönen och utrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet att mätas i de länder som har 

lagstadgade minimilöner. Den oberoende variabeln i dessa regressioner är således medianlönen 

relativt till minimilönen istället för 50/10-kvoten. Variabeln har räknats fram genom att ta 

inversen av minimilönen som andel av medianlönen. Data har inhämtats från OECD:s 

statistikdatabas (OECD.Stat 2016c).   

 

 Kontrollvariabler  
Utbildningsnivån i ett land påverkar rimligtvis såväl nivån på lönespridning som befolkningens 

sysselsättning och arbetslöshet. Det finns anledning att tro att i de länder där den utrikes födda 

befolkningen till stor del består av arbetskraftsinvandrare så kommer nivån på utbildning vara 

högre än i andra länder där till exempel asyl- och humanitära skäl är den främsta anledningen 

till en stor inflyttning av utrikes födda. Fördelaktigt hade därmed varit att kontrollera 

fördelningen av utbildningsnivå mellan inrikes födda och utrikes födda. Dock så saknas 

tillgänglig data om denna variabel i många av OECD-länderna vilket gör att det inte är möjligt 

att kontrollera för detta. Dock är det rimligt att anta att om det finns en stor andel av 

befolkningen med eftergymnasial utbildning så kommer såväl lönerna som sysselsättningen att 

pressas uppåt då fler personer arbetar till en högre lön. Detta borde således i sin tur också skapa 

en spill-over effekt på den utrikes födda befolkningen om den generella utbildningsnivån i ett 

land är hög. Å andra sidan, om utbildningsnivån skiljer sig så pass mycket mellan utrikes födda 

och inrikes födda finns det även en risk att lönerna pressas upp så pass mycket att den 

lågkvalificerade arbetskraften inte kan motsvara den produktionskapacitet som den högre 

utbildnings- och lönenivån kräver. I den här studien kommer utbildningsnivån att mätas som 

andel av befolkningen i procent med eftergymnasial utbildning. Data har samlats in från OECD 

Data (2016e) för åren 2001 till 2012. En imputering av utbildningsvariabeln har genomförts.    

 

När BNP ökar i ett land innebär det att tillväxten ökar. En tillväxtökning beror på att värdet av 

den totala produktionen av varor och tjänster i ett land ökar. Om det till exempel sker en snabb 

befolkningsökning ökar också BNP tillväxten eftersom fler personer står för produktionen. För 
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att kunna utläsa om det skett en förändring i BNP på individnivå, så delas landets totala BNP 

på antalet personer i befolkningen, det vill säga BNP per capita. När BNP per capita ökar i ett 

land, det vill säga landets totala produktion per capita, så finns det anledning att tro att 

sysselsättningen ökar samt att arbetslösheten minskar. Detta borde framförallt spela en stor roll 

för de grupper som generellt sett har en svagare förankring på arbetsmarknaden, däribland 

utrikes födda, eftersom arbetsgivare rimligtvis bör anställa fler till en lön som befinner sig i den 

nedre delen av lönefördelningen. Statistik för variabeln BNP per capita har inhämtats från 

QoG:s databas 2016 (Teorell et al. 2016, OECD Data 2016g).8 Statistik för BNP per capita har 

inhämtats för åren 2001 till 2012.  

 

Orsak till inflyttning av utrikes födda kan bero på en rad olika anledningar exempelvis 

arbetskraftsinvandring, humanitära skäl, anhöriginvandring med mera. Detta beror till stor del 

på från vilka länder den utrikes födda befolkningen kommer ifrån. Är arbetskraftsinvandring 

anledningen till inflyttning kommer detta rimligtvis att påverka sysselsättningen för utrikes 

födda positivt men skulle dock inflyttningen bero på humanitära skäl finns det anledning att tro 

att det kommer vara svårare för den utrikes födda befolkningen att ta sig in på arbetsmarknaden 

eftersom nyanlända till stor del befinner sig i den nedre delen av lönefördelningen. I OECD:s 

databas saknas dock tillgänglig statistik över den utrikes födda befolkningens sammansättning 

baserat på födelseland och orsak till inflyttning för många av de OECD-länder som inkluderas 

i den här studien. För att på något vis kunna kontrollera för den utrikes födda befolkningens 

sammansättning kommer istället antalet asylsökande per capita (antal) i det inflyttade landet att 

tas med som en kontrollvariabel. Det är rimligt att anta att länder som tar emot många 

asylsökande per capita också har en lägre sysselsättning respektive högre arbetslöshet för 

utrikes födda. Å andra sidan är det möjligt att länder med högre sysselsättning också väljer att 

ta emot fler asylsökande. Data över antalet asylsökande har manuellt samlats in från OECD 

International Migration databas (2016) för åren 2001-2012. Denna variabel har sedan delats på 

antalet personer i befolkningen för samma land (OECD Data 2016h). Även om asylsökande ej 

räknas in i befolkningsstatistiken förrän uppehållstillstånd erhållits, ger detta ändå en god 

indikation om anledningen till inflyttning.  

 

Enligt Bergh (2013) har länder med hög kollektivavtalstäckning, det vill säga där löner i stor 

utsträckning fastställs via avtal mellan arbetsmarknadens parter, också en större skillnad mellan 

                                                
8 Data för variabeln har inhämtats från QoG:s OECD databas under rubriken ”Public economy” med förkortningen ”oecd_sizegdp_t2”. 
Variabeln mäts i amerikanska dollar.  
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utrikes föddas och inrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Det är därför rimligt att anta 

att i länder med hög kollektivavtalstäckning så är också en större andel av löntagarna i en 

befolkning medlemmar i en fackförening. I länder med starka fackföreningar finns det en risk 

att det skapas en så kallad ”insider-outsider” problematik där de som redan befinner sig på 

arbetsmarknaden har möjlighet att pressa upp sina löner, vilket bidrar till att trösklarna in på 

arbetsmarknaden höjs, samtidigt som de grupper som redan stod utanför arbetsmarknaden får 

det än svårare att ta sig in (Spector 2014, s.5). På så vis skulle en mer sammanpressad 

lönestruktur kunna bildas samtidigt som arbetslösheten för de grupper med svag förankring på 

arbetsmarknaden ökar. Därmed skulle sambandet mellan lönespridning och utrikes föddas 

sysselsättning och arbetslöshet kunna förklaras med hur pass stora fackföreningarna är i ett land 

och därmed bör denna variabel kontrolleras för i studien. Data för andelen löntagare i 

fackföreningar (%) har samlats in från OECD.Stat (2016b).   
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5. Resultat  
I detta avsnitt redovisas undersökningens resultat. Först kommer sambandet mellan 

minimilönen som andel av medianlönen och lönespridningsmåttet 50/10-kvoten att redogöras 

för. Sedan har en uppdelning gjorts för att besvara studiens två frågeställningar: 1) Finns det ett 

samband mellan en högre lönespridning i den nedre halvan av lönefördelningen och högre 

sysselsättningsgrad för utrikes födda på arbetsmarknaden? 2) Finns det ett samband mellan en 

högre lönespridning i den nedre halvan av lönefördelningen och lägre arbetslöshet för utrikes 

födda på arbetsmarknaden? Även sambandet mellan utrikes föddas relativa sysselsättning samt 

relativa arbetslöshet och 50/10-kvoten kommer att presenteras. Avslutningsvis kommer även 

sambandet mellan lagstadgade minimilöner och utrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet 

att redogöras för.  

 

 Samband mellan medianlön relativt till minimilön och lönespridning  
Då det enbart finns tillgänglig data om minimilönen som andel av medianlönen för de länder 

inom OECD med lagstadgade minimilöner och ej för de länder med avtalsenliga minimilöner, 

är det nödvändigt att kontrollera för om det finns en korrelation mellan inversen av minimilönen 

som andel av medianlönen och 50/10-kvoten.  

 

GRAF 1. MEDIANLÖN RELATIVT TILL MINIMILÖN OCH 50/10-KVOT 

 
 

I graf 1 är det möjligt att utläsa ett positivt samband mellan kvoten av medianlönen och 

minimilönen samt 50/10-kvoten. Resultatet för det bivariata sambandet mellan medianlönen 

relativt till minimilönen och 50/10-kvoten redovisas i tabell 1. Vid en enhets ökning av 50/10-

kvoten ökar kvoten mellan medianlönen och minimilönen med ungefär 1,08 enheter. Det skulle 

vid en ökning från minimum- (1,354) till maximumvärdet (2,5) på 50/10-kvoten leda till en 
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ökning av kvoten mellan medianlönen och minimilönen med 1,23 enheter. Samtidigt uppgår 

50/10-kvotens förklaringskraft på den beroende variabeln till 29,3 procent, vilket visar på ett 

mycket starkt samband mellan dessa variabler. Sambandet är tillika statistiskt signifikant med 

99 procents säkerhet. Det är därmed möjligt att hävda att 50/10-kvoten är ett lämpligt mått för 

att mäta hur pass mycket större medianlönen är i förhållande till minimilönen i alla OECD-

länder, även i de länder där data för minimilönen som andel av medianlönen saknas.9  

 

 

 Lönespridning och utrikes föddas sysselsättning  
I detta avsnitt är utrikes föddas sysselsättning den huvudsakliga beroende variabeln men för att 

jämföra skillnaden mellan utrikes födda och inrikes födda kommer även sambandet mellan den 

beroende variabeln inrikes föddas sysselsättning och lönespridning att presenteras i samma 

tabell.  

 

I tabell 2 (modell 1) är det möjligt att utläsa ett negativt samband mellan en ökad lönespridning 

i den nedre halvan av lönefördelningen och utrikes föddas sysselsättning. Vid en enhets ökning 

av 50/10-kvoten, minskar utrikes föddas sysselsättning med ungefär 0,27 procentenheter. Då 

minimum- och maximumvärdet på 50/10-kvoten uppgår till 1,354 respektive 2,5 så skulle en 

ökning från minimum till maximum minska utrikes föddas sysselsättning med ungefär 0,31 

procentenheter. Då maximum- och minimumvärdet på den beroende variabeln utrikes föddas 

                                                
9 Länder med avtalsenliga minimilöner under den aktuella mätperioden 2001 till 2012 är: Danmark, Finland, Island, Italien, Norge, Sverige, 
Schweiz, Tyskland och Österrike (totalt 9 stycken). Tyskland introducerade en lagstadgad minimilön år 2015, så i dag uppgår länder med 
lagstadgade minimilöner till 26 stycken medan 8 länder har avtalsenliga minimilöner.  

TABELL 1. BIVARIAT REGRESSIONSANALYS: MEDIANLÖN RELATIVT TILL MINIMILÖN & 50/10-KVOT    
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes.    
 
       
50/10-kvot  1,078*** 
  (0,105) 
  
    
 
Intercept  0,286    
  (0,187) 
 
N  25    
n  249    
R2 (justerat)  0,296     
*** = p<0,001 ** = p<0,01 * = p<0,05  
 
Kommentar: Enbart länder med lagstadgade minimilöner ingår i analysen. 
Källa: OECD.Stat.  
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sysselsättning uppgår till 87,9 respektive 27,2 procentenheter så är effekten av en ökad 

lönespridning i den nedre halvan av lönefördelningen tämligen liten. Dessutom är det bivariata 

sambandet ej statistiskt säkerställt, då det uppvisar en signifikansnivå högre än p<0,05.  

 

Till skillnad från utrikes föddas sysselsättning uppvisar sambandet mellan inrikes föddas 

sysselsättning och 50/10-kvoten ett betydligt starkare negativt samband med p<0,001 (tabell 2 

– modell 2). Vid en lönespridningsökning med en enhet mellan medianlönen och de lägsta 

lönerna så minskar inrikes föddas sysselsättning med 9,64 procentenheter. Detta skulle vid en 

ökning från minimum- (1,354) till maximumvärdet (2,5) på 50/10-kvoten leda till en 

sysselsättningsminskning för inrikes födda med 11,05 procentenheter. Detta är en relativt stor 

effekt på den beroende variabeln som mäter ett minimum- respektive maximumvärde till 27,2 

och 87,9 procentenheter.  

 

 

I tabell 3 redovisas den multivariata regressionsanalysen av såväl utrikes föddas sysselsättning 

som inrikes föddas sysselsättning och lönespridning. Här inkluderas 50/10-kvoten men även 

övriga kontrollvariabler som kan tänkas påverka sambanden. Till skillnad från det bivariata 

sambandet mellan utrikes föddas sysselsättning och 50/10-kvoten visar här den multivariata 

regressionen att en ökad lönespridning i den nedre halvan av lönefördelningen har ett positivt 

samband med utrikes föddas sysselsättning. Vid en enhets ökning i lönespridning mellan 

medianlönen och de lägsta lönerna ökar sysselsättningen för utrikes födda med 3,10 

procentenheter. Då minimum- och maximum värdet på 50/10-kvoten uppgår till 1,354 

TABELL 2. BIVARIAT REGRESSIONSANALYS: UTRIKES FÖDDAS & INRIKES FÖDDAS  
SYSSELSÄTTNING OCH 50/10-KVOT 
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes.    
 
  Modell 1. Modell 2.      
50/10-kvot  -0,268 -9,646*** 
  (2,045) (2,027) 
  
 
    
Intercept  63,96 83,04    
  (3,493) (3,461) 
 
N  32 32   
n  307 307   
R2 (justerat)  -0,003 0,066    
*** = p<0,001 ** = p<0,01 * = p<0,05  
 
Kommentar: Modell 1: utrikes föddas sysselsättning (%). Modell 2: inrikes föddas sysselsättning (%).  
Källa: OECD Data, OECD.Stat.  
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respektive 2,5 enheter skulle en ökning från minimum till maximum i lönespridning ge en ökad 

sysselsättning för utrikes födda med ungefär 3,56 procentenheter. Detta är varken en stor eller 

liten effekt då minimum- respektive maximum värdet på utrikes föddas sysselsättning uppgår 

till 27,2 respektive 87,9 procentenheter. Sambandet är dock inte statistiskt signifikant. BNP per 

capita är den enda variabeln som uppvisar en signifikans med utrikes föddas sysselsättning. Det 

är rimligt att anta att när BNP per capita ökar i ett land kommer även fler utrikes födda in i 

sysselsättning eftersom produktionstillväxten ökar.  

 

 

I motsats till det positiva sambandet mellan utrikes föddas sysselsättning och en ökad 

lönespridning i den nedre halvan av lönespridningen visar sambandet mellan inrikes föddas 

sysselsättning och 50/10-kvoten på ett negativt samband (tabell 3 – modell 2). Vid en enhets 

ökning av 50/10-kvoten minskar inrikes föddas sysselsättning med 2,24 procentenheter. Vid en 

ökning från minimum- (1,354) till maximumvärdet (2,5) på 50/10-kvoten minskar inrikes 

föddas sysselsättning med ungefär 2,57 procentenheter. Dock så försvinner den statistiska 

signifikansen för sambandet mellan inrikes föddas sysselsättning och 50/10-kvoten vid kontroll 

TABELL 3. MULTIVARIAT REGRESSIONSANALYS: UTRIKES FÖDDAS & INRIKES FÖDDAS 
SYSSELSÄTTNING OCH 50/10-KVOT 
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes.    
 
   Modell 1. Modell 2.     
50/10-kvot   3,105 -2,241 
   (2,279) (2,094) 
  
BNP per capita (US dollar)  0,0003*** 0,00009* 
   (0,00004) (0,00003) 
 
Eftergymnasial utbildning (%)  0,083 0,294*** 
   (0,051) (0,047) 
 
Asylsökande per capita (antal)  -1011 1137* 
   (534,2) (490,8) 
 
Medlem i fackförening (%)  0,012 0,063** 
   (0,025) 0,022) 
 
 
 
Intercept   47,25 56,44  

    (4,351) (3,997) 
   
N   32 32  
n   301 301  
R2 (justerat)   0,21 0,34   
*** = p<0,001 ** = p<0,01 * = p<0,05  
 
Kommentar: Modell 1: utrikes föddas sysselsättning (%). Modell 2: inrikes föddas sysselsättning (%). 
Källa: OECD Data, OECD.Stat.   
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för andra variabler. Resultatet visar dock på positiva samband mellan inrikes föddas 

sysselsättning och variablerna BNP per capita, eftergymnasial utbildning, asylsökande per 

capita samt andelen löntagare som är medlem i fackföreningar. Det är därmed rimligt att anta 

att det är främst andra variabler än en ökad lönespridning i den nedre halvan av 

lönefördelningen som leder till en högre sysselsättning för inrikes födda.  

 

 Lönespridning och utrikes föddas sysselsättning med fixed-effects  
Vid kontroll för så kallade fixed-effects förändras sambandet från positivt till negativt mellan 

en ökad lönespridning av 50/10-kvoten och utrikes föddas sysselsättning (tabell 4 – modell 1). 

När 50/10-kvoten ökar med en enhet så minskar utrikes föddas sysselsättning med 1,86 

procentenheter. En ökning från minimum- (1,354) till maximumvärde (2,5) på 50/10-kvoten 

leder till en minskad sysselsättning för utrikes födda med 2,13 procentenheter. Detta är en 

relativt liten effekt då minimum- respektive maximumvärdet på utrikes föddas sysselsättning 

uppgår till 27,2 respektive 87,9 procentenheter. Sambandet är ej heller statistiskt signifikant. 

Vid kontroll för fixed-effects uppvisar BNP per capita och asylsökande per capita ett positivt 

samband med utrikes föddas sysselsättning. Det är rimligt att anta att när BNP per capita ökar 

så ökar också utrikes föddas chanser till sysselsättning, då efterfrågan på arbetskraft ökar när 

produktionen i ett land ökar. I motsats till förväntat uppvisar dock en ökning av antalet 

asylsökande per capita ett positivt samband med utrikes föddas sysselsättning. Det skulle 

möjligen kunna bero på att när befolkningen ökar så ökar också efterfrågan på arbetskraft inom 

till exempel välfärdstjänster eller att när sysselsättningen är högre så tar man också emot fler 

asylsökande. Som förväntat visar resultatet ett negativt samband mellan andelen löntagare som 

är medlem i fackföreningar och utrikes föddas sysselsättning. Alla tre sambanden mellan utrikes 

föddas sysselsättning och kontrollvariablerna är statistiskt signifikanta.  

 

Till skillnad från det negativa sambandet mellan utrikes föddas sysselsättning och 50/10-kvoten 

vid kontroll för fixed-effects så uppvisar en ökad lönespridning och inrikes föddas 

sysselsättning ett positivt samband vid kontroll för fixed-effects (tabell 4 – modell 2). Vid en 

enhets ökning av 50/10-kvoten så ökar inrikes föddas sysselsättning 0,147 procentenheter men 

sambandet visar ej statistisk signifikans. En ökning från minimum- (1,354) till maximumvärde 

(2,5) på 50/10-kvoten leder till en ökad sysselsättning för inrikes födda med ungefär 0,17 

procentenheter, vilket motsvarar en mycket liten effekt på den beroende variabeln vars 

minimum- respektive maximumvärde uppgår till 27,2 respektive 87,9 procentenheter. Vid 
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kontroll för fixed-effects framträder liksom här ett positivt samband mellan såväl BNP per 

capita som asylsökande per capita och inrikes föddas sysselsättning. Samtidigt visar sambandet, 

liksom för utrikes föddas sysselsättning, att när andelen löntagare i fackföreningar ökar minskar 

också inrikes föddas sysselsättning. Alla tre sambanden mellan inrikes föddas sysselsättning 

och kontrollvariablerna är statistiskt signifikanta.  

 

 

 Lönespridning och utrikes föddas arbetslöshet  
I detta avsnitt är utrikes föddas arbetslöshet den huvudsakliga beroende variabeln men för att 

jämföra skillnaden mellan utrikes födda och inrikes födda kommer även sambandet mellan den 

beroende variabeln inrikes föddas arbetslöshet och lönespridning att presenteras.    

 

I tabell 5 redovisas det bivariata sambandet mellan såväl utrikes föddas arbetslöshet som inrikes 

föddas arbetslöshet och 50/10-kvoten. När lönespridningen ökar med en enhet mellan 

medianlönen och de lägsta lönerna så minskar utrikes föddas arbetslöshet med ungefär 5 

TABELL 4. MULTIVARIAT REGRESSIONSANALYS MED FIXED-EFFECTS: UTRIKES FÖDDAS &  
INRIKES FÖDDAS SYSSELSÄTTNING OCH 50/10-KVOT  
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes.    
 
   Modell 1.  Modell 2.    
50/10-kvot   -1,866 0,147 
   (4,178) (1,950) 
  
BNP per capita (US dollar)  0,0004*** 0,0002** 
   (0,0001) (0,00005) 
 
Eftergymnasial utbildning (%)  -0,035 -0,115 
   (0,165) (0,077) 
 
Asylsökande per capita (antal)  1406** 997,5*** 
   (526,9) (245,9) 
 
Medlem i fackförening (%)  -0,841*** -0,329*** 
   (0,137) (0,064) 
 
 
 
Intercept   77,27 77,38  

    (8,878) (4,144) 
   
N   32 32  
n   301 301  
R2 (justerat)   0,804 0,958   
*** = p<0,001 ** = p<0,01 * = p<0,05 .  
 
Kommentar: Modell 1: utrikes föddas sysselsättning (%). Modell 2: inrikes föddas sysselsättning (%).  
Källa: OECD Data, OECD.Stat.   
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procentenheter (se även graf 2). Detta ger vid en ökning från minimum- (1,354) till 

maximumvärdet (2,5) på 50/10-kvoten en arbetslöshetsminskning för utrikes födda med 5,80 

procentenheter. Detta är en relativt stor effekt på utrikes föddas arbetslöshet då minimum- 

respektive maximumvärdet på den beroende variabeln uppgår till 1,2 till 35,4 procentenheter. 

Resultatet är statistiskt säkerställt med en signifikansnivå p<0,001.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

GRAF 2. UTRIKES FÖDDAS ARBETSLÖSHET OCH 50/10-KVOT 

 
 

I motsats till det negativa sambandet mellan en ökad lönespridning i den nedre halvan av 

lönefördelningen och utrikes föddas arbetslöshet så uppvisar det bivariata sambandet mellan 

inrikes föddas arbetslöshet och en ökad 50/10-kvot ett positivt utfall. Ökar 50/10-kvoten med 

en enhet så ökar inrikes föddas arbetslöshet med 3,73 procentenheter. Vid en ökning från 

minimum- (1,354) till maximumvärde (2,5) på 50/10-kvoten ger detta en arbetslöshetsökning 
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TABELL 5. BIVARIAT REGRESSIONSANALYS: UTRIKES FÖDDAS & INRIKES FÖDDAS 
ARBETSLÖSHET OCH 50/10-KVOT  
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes.    
 
  Modell 1. Modell 2.     
50/10-kvot  -5,065*** 3,732*** 
  (1,358) (0,987) 
  
 
    
Intercept  19,00 1,016   
  (2,318) (1,686) 
 
N  32 32   
n  307 307   
R2 (justerat)  0,04 0,04    
*** = p<0,001 ** = p<0,01 * = p<0,05  
 
Kommentar: Modell 1: utrikes föddas arbetslöshet (%). Modell 2: inrikes föddas arbetslöshet (%).  
Källa: OECD Data, OECD.Stat.    
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för inrikes födda med 4,27 procentenheter. Sambandet är statistiskt säkerställt med en 

signifikansnivå p<0,001.  

 

I tabell 6 är det möjligt att utläsa att den negativa effekten av en ökad lönespridning i den nedre 

halvan av lönefördelningen och utrikes föddas arbetslöshet kvarstår, trots kontroll för övriga 

variabler som kan tänkas påverka sambandet. Vid en enhets ökning av 50/10-kvoten minskar 

utrikes föddas arbetslöshet med 5,69 procentenheter. Vid en ökning från minimum- (1,354) till 

maximumvärdet (2,5) så minskar utrikes föddas arbetslöshet med 6,52 procentenheter, vilket 

är en större effekt på utrikes föddas arbetslöshet i jämförelse med det bivariata sambandet 

mellan variablerna (jämför med tabell 5 – modell 1). Resultatet visar också att när BNP per 

capita ökar så minskar även arbetslösheten för utrikes födda. Vid en ökning från minimum 

(8619) till maximumvärdet (97 272) på BNP per capita minskar utrikes föddas arbetslöshet med 

10,82 procentenheter. Sambandet är statistiskt signifikant.  

 

 

TABELL 6. MULTIVARIAT REGRESSIONSANALYS: UTRIKES FÖDDAS & INRIKES FÖDDAS 
ARBETSLÖSHET OCH 50/10-KVOT  
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes.    
 
   Modell 1.  Modell 2.    
50/10-kvot   -5,694** 0,191  
   (1,659) (1,107) 
  
BNP per capita (US dollar)  -0,0001*** -0,0001*** 
   (0,00003) (0,00002) 
 
Eftergymnasial utbildning (%)  0,027 -0,012 
   (0,037) (0,025) 
 
Asylsökande per capita (antal)  -99,87 -604,3* 
   (388,9) (259,4) 
 
Medlem i fackförening (%)  0,034 -0,006 
   (0,018) (0,012) 
 
 
 
Intercept   22,48 11,93  

    (3,168) (2,113) 
   
N   32 32 
n   301 301  
R2 (justerat)   0,098 0,235   
*** = p<0,001 ** = p<0,01 * = p<0,05  
 
Kommentar: Modell 1: utrikes föddas arbetslöshet (%). Modell 2: inrikes föddas arbetslöshet (%).  
Källa: OECD Data, OECD.Stat.   
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Effekten av en ökad lönespridning i 50/10-kvoten på inrikes föddas arbetslöshet visar till 

skillnad från utrikes födda på ett positivt samband, vid kontroll för andra variabler (tabell 6 – 

modell 2). Vid en enhets ökning av 50/10-kvoten ökar inrikes föddas arbetslöshet med 0,91 

procentenheter, vilket skulle ge en ökning från minimum- (1,354) till maximumvärdet (2,5) en 

arbetslöshetsökning för inrikes födda med ungefär 0,22 procentenheter. Dock har den statistiska 

signifikansen för sambandet försvunnit vid kontroll för andra variabler (jämför med tabell 5 – 

modell 2). Här uppvisar såväl BNP per capita som asylsökande per capita ett negativt samband 

med inrikes föddas arbetslöshet. Båda sambanden är tillika statistisk signifikanta. Den 

multivariata regressionsanalysen i tabell 6 visar därmed att störst effekt av en ökad 

lönespridning i den nedre halvan av lönefördelningen under kontroll för andra variabler sker på 

gruppen utrikes födda. 

 

 Lönespridning och utrikes föddas arbetslöshet med fixed-effects 
Vid kontroll för fixed-effects och övriga kontrollvariabler så minskar utrikes föddas arbetslöshet 

ytterligare med ungefär 3,5 procentenheter när 50/10-kvoten ökar med en enhet (tabell 7). Vid 

en enhets ökning av kvoten mellan medianlönen och de lägsta lönerna minskar utrikes föddas 

arbetslöshet med 9,26 procentenheter, till skillnad från 5,69 procentenheter utan fixed-effects 

(jämför med tabell 6). Vid en ökning från minimum- (1,354) till maximumvärdet (2,5) på 50/10-

kvoten minskar utrikes föddas arbetslöshet med 10,61 procentenheter, vilket motsvarar en 

tämligen stor effekt på den beroende variabeln där lägsta respektive högsta värdet uppgår till 

1,2 respektive 35,4 procentenheter.  

 

När 50/10-kvoten ökar med en enhet minskar inrikes föddas arbetslöshet med 5,23 

procentenheter (tabell 7 – modell 2). Vid en ökning från minimum- (1,354) till maximumvärdet 

(2,5) på 50/10-kvoten minskar arbetslösheten för inrikes födda med ungefär 6 procentenheter. 

Det är därmed möjligt att konstatera att det finns ett negativt samband mellan en ökad 

lönespridning och arbetslöshet för såväl utrikes födda som för inrikes födda, det är dock inte 

möjligt att dra slutsatsen att effekten är större för utrikes födda än för inrikes födda.10 Resultaten 

visar tillika att när BNP per capita och asylsökande per capita ökar så minskar såväl utrikes 

föddas som inrikes föddas arbetslöshet. Däremot så ökar utrikes föddas och inrikes föddas 

arbetslöshet när andelen löntagare i fackföreningar ökar.  

                                                
10 Konfidensintervallet för utrikes föddas arbetslöshet är +/- 7,456 och för inrikes föddas arbetslöshet +/- 4,811. Då det övre värdet på utrikes 
föddas konfidensintervall -1,80 (-9,26-7,46=-1,80) överlappar det nedre värdet på inrikes föddas konfidensintervall -10,04 (-5,23-4,81=-
10,04) är det inte möjligt att konstatera att b-koefficienterna är statistiskt skilda från varandra även om de är skilda från 0.   
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 Lönespridning och utrikes föddas relativa sysselsättning & relativa 
arbetslöshet 

I detta avsnitt redovisas resultaten om sambanden mellan en ökad lönespridning av 50/10-

kvoten samt utrikes föddas relativa sysselsättning och relativa arbetslöshet. Här mäts alltså den 

relativa skillnaden mellan utrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet i jämförelse med 

inrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet. Genom att studera detta tas inte nivåerna av 

utrikes föddas- och inrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet i hänsyn utan enbart den 

relativa skillnaden mellan de båda grupperna som en effekt av en ökad lönespridning.  

 

Av tabell 8 framgår att det enbart är det bivariata sambandet mellan 50/10-kvoten och utrikes 

föddas relativa sysselsättning som ger någon effekt med statistisk signifikans. Vid en enhets 

ökning av 50/10-kvoten ökar utrikes föddas relativa sysselsättning med ungefär 0,12 enheter. 

Vid en ökning av 50/10-kvoten från sitt minimum- (1,354) till maximumvärde (2,5) ökar utrikes 

föddas sysselsättning med ungefär 0,14 enheter. Det är en relativt stor effekt på den beroende 

TABELL 7. MULTIVARIAT REGRESSIONSANALYS MED FIXED-EFFECTS: UTRIKES FÖDDAS &  
INRIKES FÖDDAS ARBETSLÖSHET OCH 50/10-KVOT  
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes.    
 
   Modell 1. Modell 2.    
50/10-kvot   -9,260* -5,232*  
   (3,786) (2,442) 
  
BNP per capita (US dollar)  -0,0003*** -0,0003*** 
   (0,00009) (0,00006) 
 
Eftergymnasial utbildning (%)  0,119 0,131 
   (0,149) (0,096) 
 
Asylsökande per capita (antal)  -1395** -1167*** 
   (477,4) (308,0) 
 
Medlem i fackförening (%)  0,564*** 0,284*** 
   (0,124) (0,080) 
 
 
 
Intercept   16,52 13,41  

    (8,044) (5,190) 
   
N   32 32 
n   301 301  
R2 (justerat)   0,654 0,725   
*** = p<0,001 ** = p<0,01 * = p<0,05  
 
Kommentar: Modell 1: utrikes föddas arbetslöshet (%). Modell 2: inrikes föddas arbetslöshet (%).  
Källa: OECD Data, OECD.Stat.  
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variabeln vars minimum- respektive maximumvärde uppgår till 0,528 respektive 1,2 enheter. 

Under kontroll för övriga variabler (modell 2) minskar effekten av en ökad lönespridning på 

utrikes föddas relativa sysselsättning. Vid en enhets ökning av 50/10-kvoten ökar utrikes föddas 

relativa sysselsättning enbart med ungefär 0,06 enheter. Detta skulle vid en ökning från 

minimum- (1,354) till maximumvärdet (2,5) på 50/10-kvoten leda till en ökning av utrikes 

föddas relativa sysselsättning med 0,068 enheter. Vid kontroll för fixed-effects blir sambandet 

mellan utrikes föddas relativa sysselsättning och 50/10-kvoten negativt och uppvisar en 

sysselsättningsminskning för utrikes födda med 0,04 enheter. 50/10-kovten uppvisar ej någon 

statistisk signifikans i varken modell två eller tre i tabell 7. I den multivariata regressionen är 

sambandet mellan BNP per capita och utrikes föddas relativa sysselsättning positivt, medan 

övriga kontrollvariabler uppvisar ett negativt samband. I regressionen med fixed-effects är det 

enbart kontrollvariabeln andelen löntagare och medlem i fackförening som visar på statistisk 

signifikans.  

 

 

TABELL 8. UTRIKES FÖDDAS RELATIVA SYSSELSÄTTNING OCH 50/10-KVOT   
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes.    
 
   Modell 1. Modell 2.  Modell 3.    
50/10-kvot   0,119*** 0,059 -0,041 
   (0,029) (0,034) (0,610) 
 
BNP per capita (US dollar)   2,91e-06*** 3,07e-06* 
    (6,07e-07) (1,54e-06) 
 
Eftergymnasial utbildning (%)   -0,003*** 0,0009 
    (0,0007) (0,0024)  
 
Asylsökande per capita (antal)   -31,71*** 4,517 
    (8,138) (7,695) 
 
Medlem i fackförening (%)   -0,0008* -0,0092*** 
    (0,0004) (0,002) 
  
 
    
Intercept   0,756 0,892 1,066 

    (0,505) (0,066) (0,129) 
 
N   32 32 32 
n   307 301 301 
R2 (justerat)   0,047 0,158 0,80  
*** = p<0,001 ** = p<0,01 * = p<0,05  
 
Kommentar: Bivariat samband (modell 1), multivariat samband (modell 2) samt multivariat samband med fixed-
effects (modell 3).  
Källa: OECD Data, OECD.Stat.  
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I tabell 9 redovisas effekten av en ökad lönespridning av 50/10-kvoten och utrikes föddas 

relativa arbetslöshet. Här uppvisar sambandet mellan 50/10-kvoten och utrikes föddas relativa 

arbetslöshet i såväl den bivariata- som i den multivarita regressionsanalysen på statistisk 

signifikans. Vid en enhets ökning av 50/10-kvoten minskar utrikes föddas relativa arbetslöshet 

med 1,58 enheter (modell 1). Vid en ökning från minimum- (1,354) till maximumvärdet (2,5) 

på 50/10-kvoten så minskar utrikes föddas relativa arbetslöshet med 1,81 enheter. Detta är en 

ganska stor effekt på den beroende variabeln vars minimum- respektive maximumvärde uppgår 

till 0,50 samt 3,23 enheter. Under kontroll för övriga variabler minskar effekten av en ökad 

lönespridning i 50/10-kvoten på utrikes föddas relativa arbetslöshet (modell 2). Vid en enhets 

ökning av 50/10-kvoten minskar utrikes föddas relativa arbetslöshet med ungefär 0,77 enheter. 

Vid en ökning från minimum- (1,354) till maximumvärde (2,5) på 50/10-kvoten minskar utrikes 

föddas relativa arbetslöshet med 0,88 enheter. Vid kontroll för fixed-effects (modell 3) kvarstår 

det negativa sambandet mellan ökad lönespridning och utrikes föddas relativa arbetslöshet, 

dock utan statistisk signifikans.  

 

 

TABELL 9. UTRIKES FÖDDAS RELATIVA ARBETSLÖSHET OCH 50/10-KVOT  
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes.    
 
   Modell 1. Modell 2.  Modell 3.    
50/10-kvot   -1,582*** -0,769*** -0,271 
   (0,133) (0,139) (0,292) 
 
BNP per capita (US dollar)   0,00001*** 0,00001 
    (2,44e-06) (7,38e-06) 
 
Eftergymnasial utbildning (%)   -0,00009 -0,0078 
    (0,0031) (0,011) 
 
Asylsökande per capita (antal)   219,1*** -14,35 
    (32,69) (36,79) 
 
Medlem i fackförening (%)   0,004** 0,024* 
    (0,001) (0,009) 
  
 
    
Intercept   4,229 2,198 0,714 

    (0,228) (0,266) (0,619) 
 
N   32 32 32 
n   307 301 301 
R2 (justerat)   0,31 0,52 0,84  
*** = p<0,001 ** = p<0,01 * = p<0,05  
 
Kommentar: Bivariat samband (modell 1), multivariat samband (modell 2) samt multivariat samband med fixed-
effects (modell 3).  
Källa: OECD Data, OECD.Stat.    
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 Minimilöners effekter på utrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet  
I tabell 10 redovisas resultaten av en ökad kvot mellan medianlönen relativt till minimilönen 

och effekten på utrikes föddas sysselsättning i länder med lagstadgade minimilöner. Den här 

analysen skiljer sig således från övriga analyser utifrån två aspekter, dels för att att medianlönen 

relativt till minimilönen används som oberoende variabel istället för 50/10-kvoten men också 

för att det enbart är länder med lagstadgade minimilöner som inkluderas i analysen. Eftersom 

50/10-kvoten och medianlönen relativt till minimilönen är så starkt korrelerade samt att en ökad 

50/10-kvot visar på ett negativt samband med utrikes föddas arbetslöshet är det relevant att 

även undersöka om sambanden visar på liknande resultat när enbart länder med lagstadgade 

minimilöner analyseras och vad för effekt en ökad skillnad mellan medianlönen relativt till 

minimilönen har på utrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet.  

 

 

Sambandet visar att en enhets ökning av kvoten mellan medianlönen och minimilönen i länder 

med lagstadgade minimilöner ökar utrikes föddas sysselsättning med 0,041 procentenheter. Det 

ger vid en ökning från minimum- (1,34) till maximumvärdet (3,26) på medianlönen relativt till 

minimumlönen en sysselsättningsökning för utrikes födda med 0,078 procentenheter. Dock är 

sambandet ej statistiskt signifikant. Även om resultatet går i motsats riktning till studiens första 

frågeställning så överensstämmer det med det resultat som framkom i tabell 2 - att en ökad 

lönespridning i den nedre halvan av lönefördelningen inte leder till en ökad sysselsättning för 

utrikes födda. I länder med lagstadgade minimilöner är det inte heller möjligt att utläsa en effekt 

på inrikes föddas sysselsättning när medianlönen relativt till minimilönen ökar med en enhet, 

TABELL 10. BIVARIAT REGRESSIONSANALYS: UTRIKES FÖDDAS & INRIKES FÖDDAS  
SYSSELSÄTTNING OCH MEDIANLÖN RELATIVT TILL MINIMILÖN  
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes.    
 
  Modell 1. Modell 2.     
Medianlön/minimilön 0,041 1,959 
  (1,299) (1,154) 
  
    
 
Intercept  62,42 59,76  
  (2,797) (2,486) 
 
N  25 25  
n  247 247   
R2 (justerat)  -0,004 0,007    
*** = p<0,001 ** = p<0,01 * = p<0,05  
 
Kommentar: Modell 1: utrikes föddas sysselsättning (%). Modell 2: inrikes föddas sysselsättning (%). Enbart 
länder med lagstadgade minimilöner ingår i analysen. 
Källa: OECD Data, OECD.Stat.    
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vilket är i motsats riktning till det negativa samband mellan 50/10-kvoten och inrikes föddas 

sysselsättning som framkom när även system utan lagstadgade minimilöner inkluderades (se 

tabell 2 – modell 2).  

 

I tabell 11 redovisas resultaten effekten på utrikes föddas arbetslöshet i länder med lagstadgade 

minimilöner när medianlönen relativt till minimilönen ökar. I motsats till förväntat är det inte 

möjligt att utläsa någon effekt på utrikes föddas arbetslöshet när kvoten mellan medianlönen 

och minimilönen ökar (se graf 3). Det här resultatet går således i motsatt riktning till det resultat 

som framkom i tabell 5, där det är möjligt att utläsa ett starkt negativt samband på utrikes föddas 

arbetslöshet när 50/10-kvoten ökar med en enhet. Detta trots att 50/10-kvoten och medianlönen 

relativt till minimilönen är så starkt korrelerade (se tabell 1). Gällande resultatet för inrikes 

föddas arbetslöshet är sambandet positivt men ej statistiskt signifikant. Resultatet i länder med 

lagstadgade minimilöner och medianlönen relativt till minimilönen som oberoende variabel 

skiljer sig därmed från det resultat som framkom i tabell 5, där en enhets ökning av 50/10-

kvoten ökar inrikes föddas arbetslöshet och tillika visar på statistisk signifikans.  

 

 

  

TABELL 11. BIVARIAT REGRESSIONSANALYS: UTRIKES FÖDDAS & INRIKES FÖDDAS  
ARBETSLÖSHET OCH MEDIANLÖN RELATIVT TILL MINIMILÖN  
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes.    
 
  Modell 1. Modell 2.     
Medianlön/minimilön 0,933 1,117 
  (0,898) (0,668) 
  
    
 
Intercept  8,187 5,609  
  (1,934) (1,439) 
 
N  25 25  
n  247 247   
R2 (justerat)  0,0003 0,007    
*** = p<0,001 ** = p<0,01 * = p<0,05  
 
Kommentar: Modell 1: utrikes föddas sysselsättning (%). Modell 2: inrikes föddas sysselsättning (%). Enbart 
länder med lagstadgade minimilöner ingår i analysen.  
Källa: OECD Data, OECD.Stat.    
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GRAF 3. UTRIKES FÖDDAS ARBETSLÖSHET OCH MEDIANLÖN RELATIVT TILL MINIMILÖN 

 
 
 

 Minimilöners effekter på utrikes föddas relativa sysselsättning & 
relativa arbetslöshet  

Det bivariata sambandet mellan utrikes föddas relativa sysselsättning och medianlönen relativt 

till minimilönen visar på ett negativt samband i länder med lagstadgade minimilöner (tabell 12 

– modell 1). Vid en enhets ökning av medianlönen relativt till minimilönen minskar utrikes 

föddas relativa sysselsättning med 0,041 enheter. Det ger vid en ökning från minimum- (1,34)  

till maximumvärdet (3,26) en minskning av utrikes föddas relativa sysselsättning med ungefär 

0,08 enheter, vilket är en relativt liten effekt på den beroende variabeln vars minimum- 

respektive maximumvärde uppgår till 0,52 samt 1,2 enheter. Sambandet är dock statistiskt 

säkerställt på en signifikansnivå p<0,05. Detta resultat visar således i motsatt riktning än 

förväntat, då det förväntade resultatet borde ge en positiv effekt på utrikes föddas relativa 

sysselsättning när kvoten mellan medianlönen och minimilönen ökar (minimilönen som andel 

av medianlönen minskar). Detta bör även jämföras med resultatet i tabell 8 där det bivariata 

sambandet mellan utrikes föddas relativa sysselsättning och 50/10-kvoten uppvisar ett positivt 

resultat. Effekten på utrikes föddas relativa sysselsättning skiljer sig därmed från varandra 

beroende på om det är 50/10-kvoten eller medianlönen relativt till minimilönen som används 

som oberoende variabel och om analysen inkluderar alla OECD-länder eller enbart de länder 

med lagstadgade minimilöner.   
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I modell 2 (tabell 12) är det även möjligt att utläsa en negativ effekt på utrikes föddas relativa 

arbetslöshet, även om sambandet inte är statistiskt signifikant. Vid en enhets ökning av 

medianlönen relativt till minimilönen minskar utrikes föddas relativa sysselsättning med 0,128 

enheter. Även då minimilönens andel av medianlönen minskar ger det inte några effekter på 

utrikes föddas relativa arbetslöshet, vilket går i motsatt riktning än förväntat. Detta resultat 

skiljer sig även från det resultat som framkom när effekten av en ökad 50/10-kvot på utrikes 

föddas relativa arbetslöshet visade på ett starkt negativt samband med statistisk signifikans (se 

tabell 9 modell 1). Även här är det möjligt att hävda att resultaten skiljer sig åt beroende på om 

den ökade skillnaden sker mellan medianlönen och den 10:e percentilen eller mellan 

medianlönen och minimilönen samt om alla OECD-länder inkluderas eller enbart länder med 

lagstadgade minimilöner.  

 

  

TABELL 12. BIVARIAT REGRESSIONSANALYS: UTRIKES FÖDDAS RELATIVA SYSSELSÄTTNING & 
RELATIVA ARBETSLÖSHET OCH MEDIANLÖN RELATIVT TILL MINIMILÖN  
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes.    
 
  Modell 1. Modell 2.     
Medianlön/minimilön -0,041* -0,128 
  (0,019) (0,083) 
  
    
 
Intercept  1,071 1,626  
  (0,042) (0,181) 
 
N  247 247   
n  25 25  
R2 (justerat)  0,014 0,005    
*** = p<0,001 ** = p<0,01 * = p<0,05  
 
Kommentar: Modell 1: utrikes föddas relativa sysselsättning. Modell 2: utrikes föddas relativa arbetslöshet. 
Enbart länder med lagstadgade minimilöner ingår i analysen.  
Källa: OECD Data, OECD.Stat.  
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6. Analys och slutsats  
Resultaten i föregående avsnitt visar att en ökad lönespridning i den nedre halvan av 

lönefördelningen har en effekt på utrikes föddas arbetslöshet men inte på utrikes föddas 

sysselsättning. En ökad lönespridning mellan medianlönen och de lägsta lönerna ger inga 

effekter på varken utrikes föddas sysselsättning eller inrikes föddas sysselsättning. Det är dock 

möjligt att utläsa ett starkt negativt samband mellan inrikes föddas sysselsättning och 50/10-

kvoten, men eftersom den statistiska signifikansen försvinner vid kontroll för såväl andra 

variabler som för kontroll av fixed-effects är det inte möjligt att tillskriva detta samband någon 

större betydelse. När det gäller utrikes föddas sysselsättning går det inte att finna några effekter 

av en ökad lönespridning i den nedre halvan av lönefördelningen i varken det bivariata eller det 

multivariata sambandet, ej heller det multivariata sambandet med fixed-effects. Detta resultat 

går således i motsats riktning till den hypotes som ligger till grund för den här studien om att 

en ökad lönespridning i den nedre halvan av lönefördelningen, det vill säga en ökning av antalet 

minimilöner som krävs för att motsvara en medianlön, leder till positiva sysselsättningseffekter 

för utrikes födda på arbetsmarknaden. Studiens första frågeställning går därmed inte att bekräfta.  

 

Av resultatet framkommer dock att såväl utrikes föddas arbetslöshet som inrikes föddas 

arbetslöshet påverkas av en ökad lönespridning i den nedre halvan av lönefördelningen. Då 

sambandet mellan medianlönen relativt till minimilönen och 50/10-kvoten är signifikant, är det 

möjligt att hävda att desto fler minimilöner som motsvarar medianlönen desto lägre blir 

arbetslösheten för såväl utrikes födda som för inrikes födda. Det är dock inte möjligt att 

konstatera att effekten av en ökad lönespridning skulle vara större på utrikes föddas arbetslöshet 

än på inrikes föddas arbetslöshet, då sambanden inte är statistiskt skilda från varandra. Dock så 

bekräftar detta resultat den här studiens andra frågeställning då en ökad lönespridning i den 

nedre halvan av lönefördelningen leder till en minskning av utrikes föddas arbetslöshet, även 

då det också är möjligt att utläsa en effekt på inrikes föddas arbetslöshet.  

 

Det framkommer också i resultatet att en ökad lönespridning i den nedre halvan av 

lönefördelningen även har en effekt på utrikes föddas arbetslöshet i relativa termer. När 50/10-

kvoten ökar minskar utrikes föddas relativa arbetslöshet även under kontroll för andra variabler. 

Oavsett nivå på utrikes föddas och inrikes föddas arbetslöshet är det möjligt att utläsa att den 

relativa skillnaden mellan utrikes föddas och inrikes föddas arbetslöshet minskar när 

lönespridningen i den nedre halvan av lönefördelningen ökar. Å andra sidan, kvarstår inte det 
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negativa sambandet mellan en ökad lönespridning och utrikes föddas relativa arbetslöshet vid 

kontroll för sådana faktorer som är konstanta över tid. Det är också möjligt att utläsa en liten 

positiv effekt på utrikes föddas relativa sysselsättning vid en ökning av 50/10-kvoten, dock 

kvarstår inte sambandet vid kontroll för andra variabler.  

 

I motsats till dessa ovannämnda resultat framträder dock en annan bild när enbart länder med 

lagstadgade minimilöner mäts och medianlönen relativt till minimilönen används som 

oberoende variabel istället för 50/10-kvoten. I resultatet går det inte att utläsa någon effekt på 

varken utrikes föddas- eller inrikes föddas sysselsättning eller arbetslöshet när kvoten mellan 

medianlönen och minimilönen ökar. Dock går det att utläsa en liten negativ effekt på utrikes 

föddas relativa sysselsättning. Det här resultatet är således inte alls i linje med vad som 

framkommer när alla OECD-länder mäts och 50/10-kvoten används som ett mått på 

medianlönen relativt till minimilönen. Det finns däremot några potentiella orsaker till varför 

det inte går att utläsa någon effekt på sysselsättningen och arbetslösheten när lagstadgade 

minimilöner mäts. Dels skulle det kunna bero på att den lagstadgade minimilönen i länder med 

denna typ av lönebildningssystem är så pass låg att det i praktiken inte är särskilt många 

individer som faktiskt erhåller en minimilön, vilket gör att effekten av en förändrad 

minimilönsnivå inte ”biter” på utrikes föddas sysselsättning eller arbetslöshet. 50/10-kvoten 

skulle därmed kunna vara ett ”bättre” mått på de faktiska minimilönerna i ekonomin eftersom 

det mäter de tio procent av befolkningen med de lägsta lönerna. En annan orsak skulle också 

kunna vara att en del av observationerna faller bort när enbart lagstadgade minimilöner mäts, 

ungefär tjugo procent av alla observationer försvinner, i jämförelse med när 50/10-kvoten 

används som variabel. Eftersom observationerna då blir färre, är risken för slumpmässa 

variationer desto större.   

 

På en marknad med perfekt konkurrens förutsätts att en minimilön måste vara högre än nivån 

på jämviktslönen för att det ska ge en negativ effekt på sysselsättningen. Detta perspektiv utgår 

från att utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden befinner sig i perfekt balans. I teorin innebär 

detta att en minimilön högre än jämviktslönen riskerar att såväl slå ut människor från 

arbetsmarknaden men också minimera chanserna för de arbetslösa att få ett arbete, det vill säga 

sysselsättningen minskar medan arbetslösheten ökar. I praktiken är det dock ingen marknad 

som präglas av perfekt konkurrens. Det är därför rimligt att anta att en sänkning av minimilönen 

under den marknadslön som råder också har vissa sysselsättningseffekter. Eftersom den här 

studien kan fastställa att det finns ett samband mellan medianlönen relativt till minimilönen och 
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50/10-kvoten är det också möjligt att konstatera att när lönespridningen i den nedre halvan av 

lönefördelningen ökar så krävs det också fler minimilöner för att motsvara en medianlön, det 

vill säga att minimilönen som andel av medianlönen sjunker. Resultatet i den här studien kan 

dock inte bekräfta att det sker en sysselsättningsökning för vare sig utrikes födda eller inrikes 

födda när lönespridningen i den nedre halvan av lönefördelningen ökar. Detta kan dels bero på 

att det i praktiken inte finns några marknader med perfekt konkurrens men också för att det 

finns andra faktorer som spelar större roll för utrikes föddas sysselsättningsgrad på 

arbetsmarknaden än just en ökad lönespridning exempelvis när BNP tillväxten per capita ökar, 

hur stor andel av löntagarna som är medlem i en fackförening eller hur hög utbildningsnivån är 

för de utrikes födda i ett land. Även om det är möjligt att anta att en låg minimilön som andel 

av medianlönen sänker kostnaderna för arbetsgivare att anställa, behöver det inte nödvändigtvis 

betyda att arbetsgivare väljer att anställa fler utan istället använder löneutrymmet till att höja 

lönerna för anställda vars lön befinner sig högre upp i lönefördelningen, vilket gör att 

sysselsättningen för utrikes födda inte ökar även om lönespridningen gör det.  

 

Å andra sidan visar resultatet att utrikes föddas arbetslöshet minskar när lönespridningen i den 

nedre halvan av lönefördelningen ökar. Detta skulle kunna bero på att när minimilönen som 

andel av medianlönen sjunker, sänks trösklarna in på arbetsmarknaden om arbetsgivare väljer 

att anställa fler till den lägre lönekostnaden. Eftersom gruppen arbetslösa i högre utsträckning 

utgörs av utrikes födda än inrikes födda i OECD-länderna skulle detta kunna komma att ge en 

positiv effekt på gruppen utrikes födda. Detta resultat stämmer ganska väl överens med Brown 

et al. (1982) studie som visade ett en höjning av minimilönen med 10 procent minskade 

ungdomssysselsättningen med en till tre procentenheter. Det är mycket troligt att en stor del av 

dessa ungdomar gick ut i arbetslöshet när sysselsättningen minskade, vilket då skulle kunna 

bekräfta att en sänkning av de lägsta lönerna i jämförelse med medianlönen skulle ge motsatt 

effekt. Att utrikes föddas arbetslöshet påverkas är också i enlighet med en stor del av de studier 

som tidigare genomförts där man undersökt hur särskilt utsatta grupper påverkas vid en 

förändrad minimilön. I Neumark & Waschers (2007) sammanställning av 102 olika studier 

konstaterades att det finns ett starkt samband mellan minimilöners effekt på lågavlönades 

gruppers sysselsättning, eftersom arbetsgivare väljer att ersätta den lågkvalificerade 

arbetskraften när lönekostnaderna stiger. I en motsatt situation, är det därmed möjligt att anta 

att arbetsgivare skulle anställa fler personer som tidigare var arbetslösa när lönekostnaderna 

sjunker.   
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I likhet med en stor del av den övriga forskningen, visar inte heller den här studien på några 

entydiga svar gällande minimilöners effekter. På en marknad med monopolistisk konkurrens är 

det inte lika självklart vad utfallet blir när minimilönsnivån förändras och vad för 

sysselsättningseffekter det ger, inte minst för de grupper som har en svag förankring på 

arbetsmarknaden och direkt skulle påverkas av en förändrad minimilön. Det är potentiellt 

möjligt att sysselsättningen både skulle kunna öka och minska men även förbli oförändrad när 

skillnaden mellan medianlönen och minimilönen ökar beroende på hur stor marknadsmakt 

arbetsgivare besitter, vad för information personalen erhåller om alternativa jobbmöjligheter på 

arbetsmarknaden och hur hög produktionskapacitet den efterfrågade arbetskraften har. Det 

stärker inte minst Card & Kruegers (1994) forskning om en förändrad minimilönsnivå för ett 

hundratals snabbmatsrestauranger i New Jersey och dess slutsats om att en förändrad 

minimilönsnivå inte hade särskilt stor effekt på sysselsättningen.  

 

Fördelaktigt med att inkludera alla OECD-länder i den här undersökningen är att det det gör 

det möjligt att dra slutsatser om lönespridningen i den nedre halvan av lönefördelningen oavsett 

typ av lönebildningssystem. Det är å andra sidan ingen slump att tidigare studier enbart valt att 

fokusera på lagstadgade minimilöner eftersom det möjliggör enklare jämförelser till skillnad 

från studier där avtalsbestämda minimilöner undersöks. Den här studien är därmed ett försök 

att bilda en mer övergripande uppfattning om effekterna på en marginaliserad grupp på 

arbetsmarknaden av en förändrad minimilön och därmed lönespridningen i den nedre halvan 

av lönefördelningen. Studien har dock kunnat bekräfta att effekten på utrikes föddas 

arbetslöshet skiljer sig åt, beroende på om man mäter en ökad lönespridning i den nedre halvan 

av lönefördelningen i alla OECD-länder eller om man mäter medianlönen relativt till 

minimilönen i länder med lagstadgade minimilöner, vilket inte är helt oproblematiskt för de 

sammantagna resultaten.   

 

En policydiskussion som också bör belysas med anledning av den här studiens resultat är vad 

en ekonomi, med mål om högt resursutnyttjande, bör eftersträva - hög sysselsättning eller låg 

arbetslöshet? Om en ökad lönespridning i den nedre halvan av lönefördelningen inte leder till 

en ökad sysselsättning för vare sig utrikes födda eller inrikes födda, men minskar deras 

arbetslöshet, är detta något som bör tas i beaktande? Bör då en sänkning av minimilönen i 

förhållande till medianlönen användas som ett politiskt och ekonomiskt redskap för att minska 

skillnaderna mellan utrikes föddas- och inrikes föddas arbetslöshet? Svaret är inte självklart, 

inte minst för att det inte är möjligt att bekräfta att effekterna av en ökad lönespridning är större 
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på utrikes föddas arbetslöshet än på inrikes föddas arbetslöshet men också av den anledningen 

att det inte är helt självfallet att det är en lägre arbetslöshet som är det mest ändamålsenliga för 

att få in fler människor på arbetsmarknaden. Samtidigt som det finns det en rad 

samhällsekonomiska vinster av en lägre arbetslöshet är det trots allt när fler personer kommer 

in i sysselsättning som produktionen ökar och därmed BNP tillväxten. Arbetslöshetsnivån kan 

dessutom komma att sänkas på grund av en rad andra faktorer som till exempel att fler 

människor tar del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller förtidspensioneras. En sänkning av 

arbetslösheten skulle därmed kunna uppstå ändå även om det sker en ökad lönespridning i den 

nedre halvan av lönefördelningen.  

 

Den omdiskuterade frågan om förändrade nivåer av minimilönen och lönespridningen, och dess 

effekter på arbetsmarknaden kvarstår. För den framtida forskningen vore det därför relevant att 

fortsätta studera om en ökad lönespridning i den nedre halvan av lönefördelningen har någon 

effekt på utrikes föddas situation på arbetsmarknaden, i syfte att minska skillnaderna mellan 

utrikes födda och inrikes födda. En fortsättning av denna studie skulle därmed kunna 

kategorisera OECD-länderna utifrån lönebildningssystem och undersöka vad för effekt en ökad 

50/10-kvot skulle få på utrikes föddas sysselsättning och arbetslöshet i de olika systemen.  
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Appendix  
 
Lista över OECD-länder (34 stycken)  
 
Australien  
Belgien 
Chile  
Danmark  
Estland 
Finland  
Frankrike 
Grekland  
Island 
Irland 
Israel  
Italien 
Japan (exkluderad) 
Kanada 
Korea (exkluderad) 
Luxemburg 
Mexico  
Nederländerna 
Norge  
Nya Zeeland  
Polen  
Portugal 
Schweiz  
Slovakien  
Slovenien  
Spanien  
Storbritannien  
Sverige 
Tjeckien 
Turkiet 
Tyskland 
Ungern 
USA 
Österrike 
 
 
 
 


