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Låga löner viktiga
för integrationen
LÄGSTALÖNER Lägre löner är ett sätt att bidra till att nya enk
lare jobb växer fram. Men leder lägre löner för flyktingar till lägre
löner för andra löntagare? Avstegen från nuvarande lägstalöner
borde hanteras genom avtalsförhandlingar och begränsas till perso
ner med mycket låga kvalifikationer, skriver professor John Hassler.

D

en stora flyktinginvandringen till Sve
rige är en av de största utmaningarna
för Sverige på mycket länge. Det är av
avgörande betydelse att de nya
svenskarna snabbare än hittills kom
mer i arbete. För detta behövs många
olika reformer inkluderande förbättrad utbildning
och snabbare validering av de nyanländas kvalifika
tioner. Men även om vi lyckas med detta måste vi
realistiskt räkna med att en betydande grupp nya
svenskar framöver inte kommer att ha tillräckliga
kunskaper för att framgångsrikt kunna konkurrera
på dagens arbetsmarknad.
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Finanspolitiska rådet har därför också argumen
terat för lägre löner som ett sätt att bidra till att nya
enklare jobb växer fram. Avstegen från nuvarande
lägstalöner borde hanteras inom ramen för nu
varande system för avtalsförhandlingar och begrän
sas till personer med mycket låga kvalifikationer och
utan erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden.
Även om detta självfallet inte löser alla problem
skulle det kunna vara en viktig komponent i en för
bättrad integrationspolitik.
En viktig fråga som på senare tid fått stor upp
märksamhet är om lägre löner för personer med låg
kompetens riskerar att leda till att andra låglöne
grupper drabbas. Detta skulle kunna ske genom att
deras löner utvecklas sämre än de annars skulle gjort.
Oron för detta ska tas på allvar men min bedömning
är att risken för sådana effekter är liten. Risken har
dock av vissa debattörer överdrivits på ett sätt som
minskar förutsättningarna för en konstruktiv debatt
om integrationspolitiken.
Man kan inte utifrån teoretiska resonemang ute
sluta att sänkta löner för en grupp av arbetssökande
spiller över i form av sänkta löner för andra. En meka
nism som kan orsaka detta är att arbetsgivare som
får möjlighet att anställa vissa personer till lägre
löner då väljer dessa i stället för dem som begär högre
lön. En sådan konkurrens skulle kunna orsaka en
press nedåt på de avtalade minimilönerna.
Internationell empirisk forskning har studerat om
minimilöner påverkar lönerna också för dem som
ligger över minimilönen. Flera amerikanska studier
har visat att så verkar kunna vara fallet. En sänkning
av minimilönen skulle då kunna leda till lägre löner
för fler än dem som är direkt påverkade. Senare tids
forskning inkluderande studier från Storbritannien
har dock indikerat att sådana överspillningseffekter

är mindre än man tidigare trott. En nyligen publi
cerad amerikansk studie visar att uppmätta över
spillningseffekter skulle kunna vara orsakade av
mätfel.
Det svenska Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering (Ifau) har analyserat
effekter av förändringar i lägstalönerna i Sverige.
Deras studie indikerar att i sektorer där lägstalönerna
är viktiga för lönebildningen (tjänstesektorer men
inte i tillverkningsindustrin) så spiller en höjning av
lägstalönen över så att också de strax över lägstalönen
får en höjning av sin lön. En inte orimlig tolkning av
detta är att också sänkningar av lägstalönerna s kulle
kunna leda till lägre löner lite högre upp i inkomst
fördelningen.

”
Om förslaget om avsteg
från avtalade lägstalöner
införs mot fackförening
arnas vilja riskerar det
att bli verkningslöst.
Trots dessa delvis motsägelsefulla resultat från
forskningen är det en rimlig slutsats att vissa över
spillningseffekter av minimilöner förmodligen finns.
Evidensen för dessa överspillningseffekter har dock
i den svenska debatten använts på ett felaktigt sätt.
Även om förändringar i minimilönen kan spilla över
på löner ovanför de som direkt påverkas betyder inte
det att enklare jobb med lägre löner för flyktingar
behöver leda till att breda låglönegrupper också får
en sämre löneutveckling.
• För det första menar vi inte att lägstalönerna bör
sänkas generellt. Lägstalönerna för personer med
arbetslivserfarenhet och/eller fullbordad utbildning
behöver inte sänkas och därmed uppstår inte heller
några överspillningseffekter.

• För det andra förefaller det inte heller särskilt
sannolikt att pressen på fackföreningarna att vara
återhållsamma med låglönesatsningar skulle öka.
Förmodligen är det precis tvärtom. Ett starkt argu
ment mot högre lägstalöner är att de höjer trösk
larna för den stora grupp flyktingar som framöver
måste beredas plats på arbetsmarknaden. Genom
att undanta de grupper flyktingar som kommer att
ha det allra svårast att få jobb bortfaller detta argu
ment. Särskilt i dagens konjunkturläge borde detta
öka förutsättningarna för LO att driva låglöne
satsningar. Risken för en press nedåt på de gene
rella lägstalönerna kan däremot komma att bli stor

Integrationspolitiken har blivit en arena för partipolitisk profilering. Särskilt
gäller det frågan om lägre löner för flyktingar med låga kvalifikationer,
skriver John Hassler. Foto: Marcus Ericsson/TT

om integrationen misslyckas och arbetslösheten
bland de nya svenskarna blir lika hög som den nu
är för utrikes födda med låg utbildning.
• För det tredje skulle risken för negativa konkur
renseffekter minska i den mån de lägre lönerna
leder till att nya typer av jobb växer fram. I många
fall kan man snarare tänka sig att motsatsen sker
genom att existerande arbetskraft avlastas enkla
arbetsuppgifter. Genom att i större utsträckning
kunna fokusera på de uppgifter som kräver erfaren
het och/eller utbildning kan de anställdas produk
tivitet öka och därmed löneutrymmet växa. Detta
innebär inte att konkurrens mellan existerande
arbetskraft och nya svenskar med lägre löner helt
kan uteslutas. Främst kan det tänkas gälla enklare
servicejobb inom bland annat restaurangbran
schen. Här är dock förmodligen konkurrensen från
svartarbete ett större problem. Höga lägstalöner
för alla är inte ett effektivt sätt att eliminera denna
konkurrens.
I debatten har framförts förslag om statligt in
gripande i löneprocessen genom lagstiftning. Jag vill
av flera skäl bestämt avråda från detta. Om förslaget
om avsteg från avtalade lägstalöner införs mot fack
föreningarnas vilja riskerar det att bli verkningslöst.
Många potentiella arbetsgivare skulle säkert avstå
från att anställa flyktingar till lägre lön om man ris
kerar att utsättas för kritik eller andra aktioner från
facket. De som eventuellt anställs skulle förmodligen
också komma att hamna utanför fackföreningarna.
Det vore olyckligt eftersom det som ny svensk är e xtra
värdefullt att få det stöd och skydd som ett medlem
skap i facket utgör. Att bli medlem i facket är helt
enkelt en viktig del av integrationsprocessen.
Förra årets akuta flyktingkris ledde till en radikal
omprövning av det svenska flyktingmottagandet.
Många tidigare heliga kor slaktades och en konstruk
tiv politisk diskussion ledde till breda överens
kommelser om stora förändringar i reglerna för
asylansökning. Motsatsen gäller tyvärr för diskus
sionen om integrationspolitiken. Denna har i stället
blivit en arena för partipolitisk profilering. Särskilt
gäller det frågan om lägre löner för flyktingar med
låga kvalifikationer. Den begränsade och hanterbara
risken för att integrationen av de nya svenskarna
skulle behöva ske till priset av ökad ojämlikhet har
överdrivits i syfte att konstruera en konstlad högervänsterdimension i den politiska diskussionen.
Detta riskerar att förstöra möjligheterna till en lycko
sam integrering av de nya svenskarna. Det är bråttom
att förbättra integrationspolitiken men ännu är det
inte för sent.
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