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Rapporten har som syfte att undersöka om det finns något orsakssamband mellan lägst-
lönens nivå och arbetslöshet bland unga vuxna. För att göra det ställs en tes om att en 
oberoende variabel påverkar en annan beroende variabel (X påverkar Y). I denna rap-
port utgörs den oberoende variabeln (X) av lägstlönens nivå samt lönespridning. Den 
beroende variabeln (Y) utgörs av sysselsättning samt arbetslöshet.  
 
För att få en så statistiskt säkert resultat som möjligt krävs det att man har en så stor po-
pulation som möjligt. Populationen i denna undersökning utgörs av ett antal länder.  
 
Om det inte finns något samband mellan den oberoende (X) och den beroende variabeln 
(Y) påverkas den beroende variabeln av ytterligare variabler (ofta kallad Z). I denna 
rapport finns det inget syfte av att faktiskt undersöka vad dessa ytterligare variabler 
skulle kunna vara, dock ges en hypotetisk beskrivning av troliga variabler.   
 
För att undersöka om det finns ett orsakssamband mellan X och Y går det att använda 
sig av vissa statistiska instrument. I denna rapport används tre instrument: 
 

- I varje diagram kommer en regressionslinje att visas. Denna 
linje har som syfte att beskriva sambandet i de variabler som 
jämförs. 

- Till varje diagram kommer även förklaringsvärdet att visas 
(R2). Förklaringsvärdet säger hur mycket av variationen i X 
som påverkar variationen i Y. Är förklaringsvärdet högt, t.ex. 
90 %, då är orsaken till Y till 90 % beroende av X.   

- Till varje diagram kommer även signifikansnivån att redovi-
sas. Detta görs genom att visa värdet på T-kvot. Är värdet på 
t-kvoten större än två kan det anses finnas ett samband.  
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Lönespridning, lägstlöner och sysselsätt-
ning 
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Not: För definition av begrepp i diagrammet se begreppsdefinition (s.19). Lönespridning 
avser år 2008 eller närmast föregående år med tillgänglig statistik. 
NO=Norge, SE=Sverige, FI=Finland, DK=Danmark, CH=Schweiz, NL=Nederländerna, 
FR=Frankrike, CZ=Tjeckien, AU=Australien, JP=Japan, AT=Österriken, DE=Tyskland, 
ES=Spanien, IE=Irland, GB=Storbritannien, CA=Kanada, NZ=Nya Zeeland, 
KR=Sydkorea, US=USA.  

 

Det kan anses fin-
nas en svag för-
klaring eftersom 
R2, d.v.s. förklar-
ingsvärdet, är 27 
%. Vilket innebär 
att sysselsätt-
ningsgraden till 
27 % kan förkla-
ras av värdet på 
lönespridningen.  
 
Resultatet kan an-
ses vara signifi-
kant eftersom T-
kvoten är större än 
-2.  
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Not: För definition av begrepp i diagrammet se begreppsdefinition (s.19). Lönespridning 
avser år 2008 eller närmast föregående år med tillgänglig statistik. 

Variation i löne-
spridning kan inte 
anses förklara ni-
vån på arbetslös-
heten eftersom 
förklaringsvärdet, 
d.v.s. R2, endast är 
0,4 %.  
 
Resultatet kan inte 
heller anses vara 
signifikant efter-
som T-kvoten är 
mindre än 2.  
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Lägstlönenivåer, sysselsättning och arbetslös-
het 

1 För diskussion se: Andersson, D & Kainelainen, A, 2004, Högre lägstlöner för högre till-

växt, Stockholm, LO 
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  Lägstlön Genomsnittslön  

Sverige 17 481 kr 28 083 kr 

Norge 23 074 kr 40 172 kr 

Danmark 21 519 kr 39 518 kr 

Finland 13 147 kr 27 713 kr 

Frankrike 12 230 kr 26 392 kr 

Nederländerna 13 810 kr 30 835 kr 

Belgien 13 254 kr 29 208 kr 

Australien 15 647 kr 38 336 kr 

Luxemburg 15 369 kr 38 681 kr 

Portugal 4 835 kr 12 570 kr 

Grekland 6 138 kr 16 631 kr 

Sydkorea 5 334 kr 14 317 kr 

Kanada 9 982 kr 27 240 kr 

Storbritannien 8 543 kr 25 859 kr 

Spanien 6 698 kr 20 181 kr 

Tjeckien 3 040 kr 9 479 kr 

Irland 10 860 kr 35 772 kr 

USA 7 725 kr 27 557 kr 
NOT: Lönerna gäller för år 2009 förutom för Grekland då gäller löner för 2008. Växelkurs 
den 25 oktober 2010 nationell valuta gentemot svensk valuta. För övrig definition av be-
grepp i tabellen se begreppsdefinition (s.19). Viktigt att notera är att i de länder med låga 
arbetsgivaravgifter, t.ex. Danmark, Irland och Luxemburg, blir själva lönen normalt högre 
eftersom arbetstagaren själv få stå för vissa av de avgifter som arbetsgivare i Sverige beta-
lar.  
Källa: OECD, Hotell och Restaurangfacket (Da, Fi, No, Sv.) samt egna beräkningar.  
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Not: Lönerna gäller för år 2009 förutom för Grekland då gäller löner för 2008. 
 

2 Långtidsutredningen, 2011, s. 106 
3 Långtidsutredningen, 2011, s. 222 

10



NOT: För definition av begrepp i diagrammet se begreppsdefinition (s.19).  

Källa: OECD, Hotell och Restaurangfacket (Da, Fi, No, Sv.) samt egna beräkningar. 

Variation i lägst-
lönenivå kan inte 
anses förklara ni-
vån på sysselsätt-
ningen eftersom 
förklaringsvärdet, 
d.v.s. R2, endast är 
5,8 %.  
 
Resultatet kan inte 
heller anses vara 
signifikant efter-
som T-kvoten är 
mindre än 2.  
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NOT: För definition av begrepp i diagrammet se begreppsdefinition (s.19). 

Källa: OECD samt Hotell och Restaurangfacket (Da, Fi, No, Sv.). Lönerna gäller för 

år 2008. Lönerna gäller för person 20 år eller äldre, för Storbritannien gäller 22 år el-

ler äldre. 

Variation i lägst-
lönenivå kan inte 
anses förklara ni-
vån på arbetslös-
heten eftersom 
förklaringsvärdet, 
d.v.s. R2, endast är 
3,2 %.  
 
Resultatet kan inte 
heller anses vara 
signifikant efter-
som T-kvoten är 
mindre än -2.  
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NOT: För definition av begrepp i diagrammet se begreppsdefinition (s.19). 

Källa: OECD samt Hotell och Restaurangfacket (Da, Fi, No, Sv.). Lönerna gäller för 
år 2008. Lönerna gäller för person 20 år eller äldre, för Storbritannien gäller 22 år el-

ler äldre. 

Variation i lägstlö-
nenivå kan inte an-
ses förklara nivån på 
arbetslösheten efter-
som förklaringsvär-
det, d.v.s. R2, endast 
är 0,02%.  
 
Resultatet kan inte 
heller anses vara 
signifikant eftersom 
T-kvoten är mindre 
än 2.  
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NOT: För definition av begrepp i figuren se begreppsdefinition (s.19). Lönespridning avser 
år 2008 eller närmast föregående år med tillgänglig statistik.  

  

 
 
 

Variation i löne-
spridning kan inte 
anses förklara ni-
vån på arbetslös-
heten eftersom 
förklaringsvärdet, 
d.v.s. R2, endast är 
0,1 %.  
 
Resultatet kan inte 
heller anses vara 
signifikant efter-
som T-kvoten är 
mindre än 2.  
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Är det dyrt att anställa en ung vuxen?  
 

  Under 25 Över 25 

Över 25 på ge-
nomsnittslön 
för samtliga 
arbetare 

Månadslön 17 481 17 481 21 898 
Semesteravgift  +12 % +12 % +12 % 
Arbetsgivaravgift +15,49 % +31,4 % +31,4 % 
Avtalade försäkringar 2,25 % +6,25 % +6,25 % 

    

Summa lönekostnad 23 120 27 334 34 241 
Kostnad jämfört med att anställa ung-
dom 0 +18 % +48 % 
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• 

• 

4 Handels utredningsgrupp, En utvärdering av regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften 
för unga, 2010 
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5 Olofsson, Jonas, 2009, Ungdomsarbetslösheten och Folkhögskolorna,  Stockholm, TCO, 
SFHL, Folac 
6 AKU, SCB.   
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