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I’ve made a descriptional evaluation of the tax-free low-income action from Germany, 

Minijob. If the employees earns maximum 400 € a month they don’t have to pay any tax. The 

employer pays an employer’s fee of 30 %. In private households the employer’s fee is 12 %. 

There is also the short-term and seasonal work, that last maximum two month or 50 days. 

Here the employer doesn’t pay any employer’s fee. 

 

My purpose is to do a thorough evaluation of Minijob. Hopefully this will attract the attention 

of the Swedish government. I’ve answered three questions: 

• How is the Minijob-action implemented in an administration perspective? 

• How is the Minijob-action implemented in an implementation perspective? 

• How is the Minijob-action implemented in a result perspective? 

 

The ones who earns from the Minijob-action are those who already are financially secured, 

for example pupils, students, pensioners and housewives. The unemployed with 

unemployment money and persons with social allowances doesn’t benefit from the Minijob-

action, they loose money from their allowance. 

 

Keywords: Minijob, arbetstagare, arbetsgivare, arbetsgivaravgift, lön, skatt, låglönejobb, 
svartjobb.
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1 Inledning 

Här i inledningen kommer jag att ta upp varför mitt ämne är statsvetenskapligt intressant och 

varför jag skriver om det. Dessa små kapitelinledningar kommer att följa med genom hela 

arbetet för att på så sätt förbereda läsaren på vad som ska komma under respektive 

huvudrubrik. 

  

”En vision som jag då har är att faktiskt göra Sverige till ett skatteparadis 

om ni så önskar, fast kanske inte på det sättet som vi ibland tänker på 

skatteparadis /…/. Utan jag skulle vilja tänka tvärtom; låt oss bli ett 

skatteparadis för dem som tjänar minst”.1  

 

Detta uttalande kommer från Sveriges statsminister, tillika moderat partiledare, Fredrik 

Reinfeldts avslutningstal på den moderata partistämman i Gävle den 26-28/10 2007. Men 

faktum är att hans vision inte är ny. Den finns redan i Tyskland. 

 

Läsåret 2006/2007 studerade och praktiserade jag i Berlin, Tyskland. Det var under 

föreläsningen ”Arbeitsmarkt und Sozialpolitik” på Fachhochschule für Verwaltung und 

Rechtspflege (FHVR), där jag studerade, som jag kom i kontakt med Minijob2 för första 

gången. Det var något helt nytt som inte finns i Sverige, men som lät otroligt spännande, ett 

sätt att motivera arbetstagare att ta jobb med låg lön. På min praktik hos riksdagsledamoten 

Franz Romer utvecklade jag sedan min kunskap om Minijob och insåg ganska snart att detta 

vill jag veta mer om. Därför valde jag att skriva om detta fenomen i min c-uppsats. 

 

Skattefria låglönejobb går tillbaka till Kejsartiden i Tyskland och har under de senaste 30 åren 

reformerats i stort sett vid varje regeringsbyte. Den senaste reformen skedde år 2003 och då 

infördes även begreppet Minijob. Målet var att öka antalet Minijob genom att etablera den 

förmodade låglönesektorpotentialen, minska arbetslösheten, bekämpa svartjobb och bidra till 

integrationen i landet. Dessutom höjs det skattefria beloppet från 325 € till 400 €3.4  

                                                 
1 http://kampanj.moderat.se/wp-content/uploads/2007/10/fredrikstal.mp3 (2007-11-12) 
2 Den här beteckningen används egentligen inte i lagen, men av Minijob-Zentrale (den myndighet som är 
ansvarig för Minijob), forskare och allmänheten. I lagen heter det ”geringfügige Beschäftigung”, vilket betyder 
låglönejobb. 
3 400€ = 3 862,40 SEK (www.forex.se 2008-01-01) 
4 Knospe, Arnim, „Die Attraktivität der geringfügigen Beschäftigung im zeitlichen Wandel politisch motivierter 
Reformen“, IN: Die Sozialgerichtsbarkeit (Zeitschrift für das aktuelle Sozialrecht) 1/2007: s. 9ff 

http://kampanj.moderat.se/wp-content/uploads/2007/10/fredrikstal.mp3
http://www.forex.se/
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Sverige har i nuläget en låg arbetslöshet och vi har inte samma problem som Tyskland när det 

gäller integration, men däremot behöver vi mer sätt att bekämpa svartjobben på. Vi har något 

som heter ”avdrag för hushållsnära tjänster”5, men det är mer till för arbetsgivare i 

privathushåll och arbetstagaren får inte någon större fördel av denna nyreglering. Det finns 

även ett förslag från Skatteverket på att de personer som tjänar mindre än 10 000 kronor under 

ett år i privathushåll (så som barnvakt, gräsklippning med mera) inte betala skatt och 

detsamma gäller arbetsgivaren, men då får arbetstagaren inte ta något annat jobb, för då 

räknas skatt6. Åter igen är det privatpersoner som arbetsgivare som tjänar på förslaget. 

 

Minijob är Tysklands motsvarighet till det ovan nämnda. Skillnaden är att Minijobåtgärden 

även omfattar vanliga företag som endast betalar en minimal arbetsgivaravgift och 

arbetstagare som inte betalar skatt om de tjänar under 400 €.7 

 

Jag kommer att göra en noggrann utvärdering av Minijob för att denna sedan eventuellt ska 

kunna uppmärksammas av Sveriges regering. Eftersom det är helt nytt i svenska ögon 

kommer det som avslutning att bli en liten policyrekommenderande diskussion om hur 

Minijob skulle kunna användas i Sverige.  

 

I min uppsats har jag använt mig av de rubriker som är god formalia
8
, men ändrat på 

ordningen eftersom jag anser att denna ordning ger en bättre helhetsbild utav min uppsats. 

Bland annat kommer som kapitel 2 problem och frågeställning och inte bakgrund och teori. 

 

                                                 
5 ”En skattereduktion för fysiska personer som har haft utgifter för hushållsarbete. Hushållsarbete som omfattas 
av skattereduktionen är bland annat städarbete, vård av kläder och hemtextilier och tvätt vid tvättinrättning. 
Hushållsarbetet kan även avse omsorg, tillsyn och annan personlig hjälp till barn, funktionshindrade, personer 
med varaktig sjukdom och äldre. Även snöskottning och återkommande enklare trädgårdsskötsel av tomt eller 
trädgård kan omfattas. Hushållsarbetet ska i huvudsak vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden.” 
(http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/74314 (2007-12-19)) 
6 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=714782 (2007-12-29) 
7 Brandt, Torsten, ”Bilanz der Minijobs und Reformperspektiven”, IN: WSI Mitteilungen 8/2006: s. 446f 
8 I enlighet med Växjö universitets ”Kriterier för uppsatser på grundnivå (G3) 61-90 hp statsvetenskap”. 
(https://www.student.vxu.se/utbildning/gcm.jsp?m=22768&c=6044 (2008-01-16)) 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/74314
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=714782
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2 Problem och frågeställning 

Här kommer jag att ta upp det problem jag avser undersöka och formulera syftet med min 

uppsats. Sedan kommer jag fram till mina frågeställningar och med deras hjälp kommer jag 

att kunna analysera Minijob på ett noggrant sätt. Till sist kommer mina avgränsningar. 

 

2.1 Problemformulering 

Den svenska staten har ett problem när det gäller att komma åt svartjobben. Som jag nämnt i 

inledningen har regeringen och riksdagen redan infört ett avdrag för hushållsnära tjänster och 

det ligger även ett förslag från Skatteverket på höjd gränsen för hur mycket man får tjäna utan 

att betala skatt för att komma åt svartjobben, men det är mer inriktat mot privatpersoner som i 

egenskap av arbetsgivare hyr in folk för att ta hand om trädgård, städning med mera.9 Det 

finns ingen åtgärd för de arbetstagare som jobbar svart. 

 

I Tyskland finns en arbetsmarknadsmodell som heter Minijob. Minijob infördes som ett sätt 

att få bort svartjobben och att etablera låglönesektorn.10 Man får tjäna max 400 € i månaden 

som arbetstagare för att inte betala skatt och arbetsgivaren betalar en minimal 

arbetsgivaravgift på 30 %11. Dessutom skulle modellen framkalla nya jobb när den tyska 

arbetslösheten nådde rekordhöjder under början av 2000-talet (4,7 miljoner oktober/november 

2003).12 Vilket det också gjorde. 

 

2.2 Syfte 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att göra en utvärdering av den tyska 

arbetsmarknadspolitiska åtgärden Minijob. Denna ska sedan kunna uppmärksamma det 

svenska Arbetsmarknadsdepartementet på både fördelar och nackdelar med en liknande 

åtgärd i Sverige. 

 

                                                 
9 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/74314 (2007-12-19) och 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=714782 (2007-12-29) 
10 Se: Knabe, Andreas, „Die Hartzsachen Mini-Jobs – Eine Chance für Arbeitslose?“, IN: Wirtschaftsdienst 
2003:4: s. 245, Fertig Michael, Kluve Jochen och Scheuer, Markus, 2005, Was hat die Reform der Minijobs 
bewirkt? Erfahrungen nach einem Jahr, Berlin: Duncker und Humblot GmbH: s. 23 
11 13 % statlig sjukförsäkring, 15 % statlig pensionsförsäkring och 2 % schablonskatt. 
12 Koch, Angelika och Bäcker, Gerhard, „Mit Mini- und Midijobs aus der Arbeitslosigkeit? Die Neuregelungen 
zur Beschäftigungsförderung im unteren Einkommensbereich“, IN: Sozialer Fortschritt 4/2003: s. 94 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/74314
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=714782
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2.3 Frågeställningar 

Jag har nu kommit till de frågor jag ämnar besvara i uppsatsen. För att på ett allsidigt sätt 

kunna följa mitt syfte utgår mina tre frågor från min analysram13: 

 

• Hur har Minijobmodellen implementerats ur ett förvaltningsperspektiv?  

• Hur har Minijobmodellen implementerats ur ett slutprestationsperspektiv? 

• Hur har Minijobmodellen implementerats ur ett utfallsperspektiv? 

 

I min slutsats kommer jag även att föra en liten diskussion om hur Minijob kan användas i 

Sverige. 

 

2.4 Avgränsningar 

Begränsningen till de tre termerna utfall, slutprestationer och förvaltning gör att jag inte 

kommer att belysa effektfrågan i utvärderingen, i mitt fall är effekten de nationalekonomiska 

aspekterna av Minijob, till exempel hur skatteinkomsterna förändrats i Tyskland. 

 

                                                 
13 se kapitel 3.2.1 
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3 Bakgrund och teori 

För att det ska bli lättare att sätta sig in i det jag skriver kommer det här avsnittet att ge en 

kort bakgrundsinformation om Minijobmodellens införande och de viktigaste förändringarna, 

ta upp centrala begrepp och definiera Minijob samt information om Tysklands skatte- och 

försäkringssystem. Sist ut kommer teorin med min analysram. 

 

3.1 Bakgrund 

Skattefria låglönejobb har funnits i Tyskland sedan kejsartiden. Från 1893 finns det reglerat i 

lagen och har sedan dess bestått med olika inriktningar. Under de senaste 30 åren 

reformerades de skattefria låglönejobben varje gång det var regeringsskifte i Tyskland. Till 

exempel beslutade Västtysklands riksdag 1979 att de skattefria låglönearbetstagarna skulle få 

max 390 DM/månad och bara jobba i 15 timmar, men ändrades igen 1981 till att 1/6 av den 

sammanlagda inkomsten i hushållet skulle vara skattefritt, vilket påverkade de lågavlönade 

negativt. När sedan Christdemokratische Union (CDU, Tysklands motsvarighet till 

kristdemokraterna) fick makten från mitten av 1980-talet till slutet av 1990-talet ville de ta 

bort dessa jobb, men blev nerröstade i Bundesrat14 och de kom fram till en kompromiss. 

Resultatet blev mycket kritiserat på grund av att tjänstemän och egenföretagare var de som 

tjänade mest på ändringen, så när Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD, Tysklands 

motsvarighet till socialdemokraterna) och BÜNDNIS 90/Die Grünen (Tysklands motsvarighet 

till miljöpartiet) kom till makten 1998/1999 reformerade de den skattefria 

låglönejobbsektorn.15  

 

Målet med reformen från 1999 var att begränsa utvidgningen av Minijob för att till sist få 

denna anställningsform att försvinna helt, vilket lyckades till viss del. Problemet med 

reformen var att den var ett byråkratiskt monster och ett hastverk gjort av den nyvalda 

regeringen (SPD och BÜNDNIS 90/Die Grünen) på grund av att valet till Landtag16 i Hessen 

februari 1999 förändrade Bundesrats sammansättning, hädanefter hamnade regeringspartierna 

                                                 
14 Tyskland har en tvåkammarriksdag, Bundestag (som väljs av folket) och Bundesrat (som väljs av respektive 
Bundeslands Landesregierung, Tysklands motsvarighet till den svenska länsstyrelsen, men vald av Landtag, som 
är Tysklands motsvarighet till landstingsfullmäktige och som har mer makt). När jag skriver Tysklands riksdag 
framöver menar jag endast Bundestag. (Sauer, Fritz Joakim, 2000, ”Staatsaufbau und Wahlsystem” IN: Sauer, 
Fritz Joakim (red), Neue Dreiländerkunde, 4 Upplagan, Berlin: Inform Verlag GmbH: s. 76) 
15 Knospe (2007): s. 9 
16 se fotnot 14. 
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i opposition.17 Det är därför den arbetsmarknadspolitiska åtgärden reformeras ännu en gång 

2003. Det som var bra med 1999 års reform var att låginkomsttagare hädanefter får ta del av 

socialförsäkringssystemet, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.18 Låglönejobben minskade 

med ca 400 000 arbetstillfällen under första året, framförallt de som hade det som extrajobb, 

och arbetsgivaren betalade 22 % i sociala avgifter (10 % statlig sjukförsäkring och 12 % 

statlig pensionsförsäkring).19 1999 års reform införde dessutom en övre gräns för vad man 

kunde tjäna, 325 €, och att man fick arbeta max 15 timmar i veckan.20 2003 görs ytterligare en 

reform. Det är nu som Minijob-begreppet bildas. Därför kommer den att få ett eget kapitel, 

liksom förändringen 2006. 

 

3.1.2 Reformen 2003 

År 2003 är året då man för första gången hör talas om Minijob, innan har det alltid varit 

låglönejobb som diskuterades och nu kom en ny reform där man, förutom namnet Minijob, 

införde något som kallas Midijob, de som tjänar mellan 401-800 € ska inte behöva betala allt 

för hög skatt.21  

 

Reformen, som började gälla den 1 april 2003, skulle etablera den förmodade 

låglönesektorpotentialen, minska arbetslösheten, bekämpa svartjobb och bidra till 

integrationen av arbetslösa på arbetsmarknaden. Även 15-timmar-per-vecka-begränsningen 

togs bort. Ett år efter reformen infördes ökade antalet Minijobarbetstillfällen, både som 

huvudsysselsättning och extrajobb med 28 %. Om man bara räknar de som har Minijob som 

extrajobb steg dessa med 62 %.22 Arbetsgivaravgiften låg kvar på 25 %. 

 

De regeländringar som gjordes i låglönesektorn tas upp i min empiri, kapitel 6.2. 

 

                                                 
17 Knospe (2007): s. 10ff 
18 Knabe (2003): s. 249 
19 Se: Arntz, Melanie, Feil, Michael, Spermann  Alexander, „Die Arbeitsangebotseffekte der neuen Mini- und 
Midijobs – eine ex-ante Evaluation“, IN: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufforschung 2003:3: s. 272, 
Knabe (2003): s. 249f, Knospe (2007): s. 10f och Steiner, Viktor och Wrohlich, Katharina, „Work incentives and 
Labour Supply Effects of the ”Mini-Jobs Reform” in Germany“, IN: Empirica 2005:32: s. 94 
20 Steiner och Wrohlich (2005): s. 94 
21 Arntz, Feil, Spermann (2003): s. 273 
22 Brandt (2006): s. 446f 
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3.1.2 Förändringen 2006 

I Tysklands budget 2006 förändrades arbetsgivaravgiften från 25 % till 30 %, 

pensionsförsäkringsavgiften höjdes från 12 % till 15 % och sjukförsäkringen från 11 % till 

13 % medan schablonskatten23 på 2 % blev oförändrad. Det är denna arbetsgivaravgift som 

gäller idag.24 

 

3.1.3 Centrala begrepp samt definition av Minijob och svartjobb 

För att kunna göra denna uppsats har jag använt ett antal viktiga centrala begrepp. Dessa är, 

förutom Minijob, arbetstagare, arbetsgivare, arbetsgivaravgift, lön, skatt, låglönejobb och 

svartjobb. Jag kommer att definiera Minijob och svartjobb då de är de viktigaste begreppen 

som kommer att användas. 

 

3.1.3.1 Definition Minijob 

Minijob har en definition i två punkter: 

• Arbetet motsvarar en lön om max 400 € per månad. 

• Kortfristigt arbete och säsongsarbete som varar max två månader eller max 50 

arbetsdagar/kalenderår, om lönen inte överstiger 400 € i månaden.25 

 

3.1.3.2 Definition svartjobb 

Svartjobb definieras som: ”arbete som utförs utan att betala skatter och sociala avgifter”.26 

 

3.1.4 Tysklands skattesystem 

Det svenska och tyska skattesystemet skiljer sig väsentligt från varandra. I Sverige betalar 

man lika skatt utefter vilken kommun man bor i. I Tyskland finns det i stället sex stycken 

skattegrupper som är nationellt inriktade. Man betalar skatt utefter en löneskala och vilken 

utav de sex grupperna man tillhör. Dessa grupper, lite förenklat, är: 

 
                                                 
23 Schablonskatten är till exempel kyrkoskatt och solidaritetspåslag. Solidaritetspåslag är när tyska medborgare 
vill ställa upp och betala för återuppbyggnaden efter Tysklands återförening 1990. 
(http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_07/nn_39848/DE/Service/Glossar/S/004.html (2008-01-18)) 
24 Knospe (2007): s. 14 
25 http://bundesrecht.juris.de/sgb_4/__8.html (2007-12-02) 
26 Norstedts ordbok (2004) och Bonniers svenska ordbok (2006) 

http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_07/nn_39848/DE/Service/Glossar/S/004.html
http://bundesrecht.juris.de/sgb_4/__8.html
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Grupp 1: singlar, änkor/änklingar och skiljda arbetstagare, om de inte hamnar i klass 2 eller 3. 

Grupp 2: singlar, änkor/änklingar och skiljda arbetstagare som har barn och som får bidrag för 

dessa. 

Grupp 3: gifta arbetstagare och änkor/änklingar som blivit det under kalenderåret. 

Grupp 4: gifta arbetstagare som båda arbetar och får ungefär samma lön. 

Grupp 5: gifta arbetstagare, varav en är i grupp 3. 

Grupp 6: arbetstagare med flera arbetsgivare med den andra och vidare skattesedel/-ar.27 

 

Den grupp som är mest fördelaktig är nummer 3, där betalar man minst skatt, medan mest 

skatt betalas i grupp 6. Wolfgang Billmayer anser i intervjun jag gjorde med honom att 

Tysklands skattetabell är rättvis. Om ett gift par har lika mycket i inkomst kan de nämligen 

välja grupp 4, då får de samma skatt, men i Tyskland är det ofta så att mannen tjänar betydligt 

mer än kvinnan och därför är det mest lönsamt för en familj att mannen ligger i grupp 3 och 

kvinnan i grupp 5.28 

 

3.1.5 Tysklands försäkringssystem 

Det tyska försäkringssystemet ser ut som i Sverige, men det privata försäkringssystemet är 

mycket mer utbrett. De som har en privat försäkring är inte försäkrade i den statliga 

sjukförsäkringen. Dessutom betalar de med privata försäkringar mer vid läkar-, tandläkar- och 

specialistbesök än de som bara har statlig försäkring. Det som talar emot det privata 

försäkringssystemet är att om det finns stora risker för att få en ärftlig sjukdom betalar man ett 

högre belopp.29 

 

Arbetsgivare vars Minijobanställda är privatförsäkrade behöver inte betala in 

arbetsgivaravgift, om inte den anställde är medlem i ett religiöst samfund eller väljer att betala 

solidaritetspåslag. Detta gäller både vanliga Minijob och Minijob i privathushåll.30 

 

                                                 
27 http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_05/nn_3488/DE/Service/Lexikon__A__Z/L/001.html (2007-12-
02) 
28 Intervju med Wolfgang Billmayer, ägare av klädesbutiker i Freising och Wartenberg, Tyskland. (2007-10-27) 
29 Handout ”Privatversicherung und Sozialversicherung zur Vorsorge für Soziale Risiken“ och föreläsnings-
anteckningar från föreläsningen ”Arbeitsmarkt und Sozialpolitik” med professor Bernd Reissert 12/12 2006, 
FHVR, Berlin. 
30 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2007, Geringfügige Beschäftigung und Beschäftigung in der 
Gleitzone, Bonn: s. 7ff 

http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_05/nn_3488/DE/Service/Lexikon__A__Z/L/001.html
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3.2 Teori 

”Utvärdering vilar på den rationella föreställningen att mål, avsikter, 

intentioner, perceptioner, ideologier, verklighetsomdömen, värderingar, 

kort sagt allt som har med mänskliga föreställningsvärldar att göra, spelar 

en så pass stor roll i det politiska och administrativa livet att deras 

inverkningar är värda att undersöka.”31 

 

Termen ”utvärdering” används för första gången på 1930-talet, då Gunnar Myrdal krävde att 

reformer skulle utvärderas. Pionjärtiden var på 1960-talet, men sågs då som en 

engångsföreteelse för att på 1980- och 90-talen komma in som ett permanent inslag i den 

politiska processen. Utvärdering kom att användas då det upptäcktes att det system som 

användes då, den radikala rationalismen, var en metod som förespråkade att beslut skulle 

analyseras i sin helhet innan det fattats och inte efter, vilket bidrog till att de positiva eller 

negativa utslag som kom av implementeringen inte togs tillvara.32 Det är lätt att förväxla 

utvärdering med uppföljning, men uppföljning är till för att samla in data och statistik, utan att 

analysera orsaken av dessa.33 

 

Man kan skönja tre olika syften med utvärdering: kontrollerande syfte, främjande syfte och 

grundkunskapsutvecklande syfte. Om utvärderingen har ett kontrollerande syfte vill oftast 

uppdragsgivaren kontrollera att de underställda skött sina uppgifter.34 Har utvärderingen ett 

främjande syfte vill uppdragsgivaren förbättra något i verksamheten. Ett grundkunskaps-

utvecklande syfte har utredningen när uppdragsgivaren utvärderar en händelse, funktion eller 

process.35 

 

Det finns tre olika utvärderingsmodeller: substansmodellen, ekonomimodellen och den 

institutionella modellen. I substansmodellen utvärderas mål, resultat, hela system, brukares 

förväntningar och behov samt intressenters önskningar. I den ekonomiska modellen utvärderas 

produktivitet och effektivitet. I den sista modellen, institutionella modellen, utförs en 

                                                 
31 Vedung, Evert (1998), Utvärdering i politik och förvaltning, Lund: Studentlitteratur: s. 41 
32 Ibid (1998): s. 42ff 
33 Furubo, Jan-Eric (1987), Utvärderingar – till vad och hur mycket? Seminariedokumentation, Stockholm: 
Riksrevisionsverket: s. 11 
34 Vedung (1998): s. 97f 
35 Ibid (1998): s. 102f 



    13

professionell utvärdering av ett beslut, till exempel Statens Offentliga Utredningar (SOU) och 

professorer.36 (Se figur i bilaga 1) 

 

I new public management (NPM) förekommer, förutom bland annat decentraliseringen av 

myndigheter och ekonomisk genomskinlighet, också en utvärderingsdel. Inom NPM 

förekommer två utvärderingsmodeller: deltagande utvärdering37 och demokratisk 

utvärdering38.39 Men dessa var aldrig aktuella för min del utan jag har valt att använda mig av 

professor Evert Vedungs utvärderingsteori. 

 

3.2.1 Min analysram 

För att kunna besvara frågorna som min frågeställning kräver kommer jag att använda mig av 

Vedungs begrepp för utvärdering. Begreppet utvärdering kommer hädanefter ha följande 

termer som definition: utfall, slutprestationer och förvaltning. Utfall är hur brukarna 

emottager beslutet och vad de gör med det (bestrider eller använder). Slutprestationer är det 

som lämnar den offentliga förvaltningen, till exempel åtgärder av ett befintligt program. 

Förvaltning är det som sker mellan det politiska beslutet och slutprestationerna, delvis de 

officiella myndigheterna som inrättats för övervakningen av implementeringen utav politiska 

beslut.40 (Se Fig. 1) Jag har valt denna analysram eftersom jag inte kommer att behandla 

effektfrågan i uppsatsen, i mitt fall de nationalekonomiska effekterna. 

 

Politiskt beslut  →   Förvaltning   →   Slutprestationer   →   Utfall 

  U   T   V   Ä   R   D   E   R   I   N   G  

Fig. 1: Min analytiska ram 

 

                                                 
36 Vedung (1998): s. 50f 
37 Denna utvärdering bygger på ett samarbete mellan forskare, ledare eller professionella utvärderare och själva 
studieobjektet, till exempel individer, grupper eller samhällen som ingår i programmet, utvecklingsprojektet eller 
någon annan enhet som ska utvärderas. Den är till för att demokratisera social förändring eller att de som är 
projektägare ska kunna utvärdera sitt projekt. Från: Cousins, J. Bradley och Whitmore, Elisabeth: “Framing 
Participatory Evaluation”, IN: New Directions for Evaluation nr 80 1998: s. 87f 
38 Beslut som fattas är resultatet av en förhandlingsprocess är utgångspunkten för denna utvärdering och är ett 
fall av processrationalitet. Den ifrågasätter policymål och hjälper till att undvika konflikter – att den offentliga 
beslutsfattaren har en motpart som representerar den allmänna uppfattningen från befolkningen. Från: Floc’hlay, 
Beatrice och Plottu, Eric: ”Democratic Evaluation. From Empowerment Evaluation to Public Decision-Making”, 
IN: Evaluation 4/1998: s. 263ff 
39 Karlsson, Ove, Evaluation Politics in Europe: Trends and Tendencies, IN: Studies in Educational Policy and 
Educational Philosophy 1/2003: s. 6f 
40 Vedung (1998): s. 24ff 
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Avsikten med min utvärdering är grundkunskap. Den bidrar till att ge bakgrundsinformation 

och upplysning av processer som redan existerar och sedan ska kunna användas om processen 

implementeras.41 Eftersom det inte finns något liknande i Sverige finns det ingen förförståelse 

för Minijob här. 

 

Utvärderingsmodellen som jag kommer att använda mig av är en del utav hela system 

modellen som är en förgrening av substansmodellen. Eftersom hela systemmodellen omfattar 

hela processen runt verksamheten, såsom inflöde, förvaltning, prestationer och utfall, är det 

denna som passar bäst för ändamålet med min uppsats. Det som däremot inte kommer att 

behandlas i uppsatsen och som tillhör hela system-modellen är metautvärdering och återföring 

eftersom jag inte besitter de kunskaper som krävs för att göra sådana.42 

 

 

                                                 
41 Vedung (1998): s. 103 
42 Ibid (1998): s. 70f 
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4 Tidigare forskning 

Här kommer det att skrivas om forskning som tidigare gjorts inom mitt område och vad som 

har undersökts.  

 

Minijob finns inte i Sverige, därför finns det heller ingen forskning om detta fenomen här. Jag 

skrev till Arbetsmarknadsdepartementet och frågade om de hade någon information om 

Minijob, men det hade de inte. I Tyskland finns det mycket forskning om Minijob, viss 

forskning är även översatt till engelska, men den mesta informationen finns på tyska. Det är 

mest institut (till exempel Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)), universitet 

med mera som, förutom regering och riksdag, har gjort officiella undersökningar. Sedan finns 

det en mängd artiklar i olika tidskrifter som jag valt ut.  

 

De flesta källor som jag valt att använda är av förklarande karaktär, där de beskriver hur det 

ser ut och siffror om vad som hänt under dessa år. Det är mycket nationalekonomi, 

arbetsmarknad och lagar som är inblandade i litteraturen. Ett område som jag saknar 

forskning om är socialforskning. Den enda som åtminstone skrapat lite på kanten är 

Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) och deras forskning som jag 

kommer att ta upp när jag besvarar utfallsfrågan.  

 



    16

5 Metod och material 

Detta kapitel har fyra underrubriker. Under första underrubriken redogör jag för vilken 

metod jag använt mig av och under den andra underrubriken redogör jag för min design. Den 

tredje underrubriken redovisar materialet som jag använt för uppsatsen, hur jag samlat in det 

samt problem vid insamlingen och under den fjärde rubriken kommer källkritik. 

 

5.1 Metod 

Denna uppsats är en deskriptiv fallstudie med ett inslag av policyrekommendationer. I Sverige 

är inte Minijobmodellen känd för de flesta och därför måste jag först beskriva fenomenet. I 

samband med den deskriptiva analysen kommer jag även avslutningsvis föra en 

policyrekommenderande diskussion om Sverige och Minijob. 

 

I min empiri har jag valt att även lägga in analysen. Detta för att den sista frågan är en 

analytiskfråga, utfall är definierat som hur brukarna emottager och använder åtgärden. Mitt 

utvalda material43 har jag granskat kvalitativt genom att ställa frågor till de olika texterna som 

baseras på min analysram. Jag har även logiskt ordnat innehållet i texterna för att kolla 

argumenten som förekommer i texterna44. 

 

5.2 Design 

Som design för min uppsats har jag valt att göra en fallstudie och analysera flera termer 

utefter deras definitioner45, i mitt fall tre stycken: utfall, slutprestationer och förvaltning. Mitt 

val av design grundar sig på fallstudiens mittpunkt: att ett eller flera beslut är fokus, att 

analysen av genomförande och resultat är centrala delar av studien samt att jag använder mig 

av hur-frågor i min frågeställning.46 

 

                                                 
43 Se kapitel 5.3 för material. 
44 Esiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wägnerud, Lena, Metodpraktikan. Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, andra upplagan, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2004: s 234f 
45 se kapitel 3.2.1 för definitioner. 
46 Yin, Robert K. (2006), Fallstudier: design och genomförande, Malmö: Liber: s. 30 
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Av de tre olika typerna av fallstudier; explorativ, deskriptiv och förklarande, har jag valt den 

deskriptiva typen med policyrekommenderande inslag.47 Då jag inte kan förklara eller 

utforska ett ämne utan förförståelse i Sverige utan att först ha en beskrivande del, kommer 

detta att vara huvudfokus och jag har gjort en liten policyrekommenderande diskussion där 

jag ger förslag på hur Minijobmodellen skulle kunna användas i Sverige. 

  

För att göra min uppsats så genomskinlig som möjlig upprättade jag tidigt ett protokoll över 

min studie (se bilaga 2). Detta för att det skulle bli svårare att göra misstag under arbetets 

gång. Jag har sedan uppdaterat denna när det blivit förändringar i planeringen, till exempel 

när jag inte fick någon intervju med Bundesministrium für Arbeit und Soziales (BMAS), 

Tysklands motsvarighet till Arbetsmarknadsdepartementet. 

 

5.3 Material 

Materialet är för det mesta hämtat från olika bibliotek, tidningar och institut i Tyskland. Jag 

har letat efter det via biblioteksportalen i Berlin, Google Scholar och ELIN. Jag hittade mest 

på Google Scholar. På biblioteken i Berlin fanns också mycket information, men mycket var 

information som jag inte behövde för uppsatsen. I ELIN hittade jag mest information om min 

teori och egentligen ingenting om Minijob. Jag letade även efter material om Minijob på 

Växjö universitets bibliotek och huvudbibliotek samt LIBRIS och bibliotek.se, men där fanns 

inget material. 

 

För att hitta det som jag söker i materialet jag valt ut har jag använt tre olika typer av läsning: 

kritisk läsning, skumläsning och lokaliseringsläsning.48 Kritisk läsning har jag använt mig av, 

då det är viktigt att försöka få en objektiv bild utav Minijobmodellen och inte styras av 

subjektiva åsikter. Skumläsning eftersom jag ville ha en översikt av boken, dokumentet eller 

artikeln för att utröna om de var relevanta till mina frågeställningar och syftet med uppsatsen. 

Lokaliseringsläsning använde jag mig av när jag var i empiristadiet och läst igenom texten 

åtminstone en gång och gjort sidoanteckningar för att kunna hitta vart i mina källor jag hittat 

vad. 

 

                                                 
47 Yin (2006): s. 21 
48 Kylén, Jan-Axel (2004), Att få svar: intervju, enkät, observation, Stockholm: Bonnier Utbildning: s. 125 
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För den första frågan, som är av empirisk karaktär, fick jag den mesta information från 

Minijob-Zentrales hemsida och publiceringar. När jag besvarade den andra frågan använde 

jag i stort sett bara information från BMAS. Detta för att det är BMAS som utformat reglerna 

för Minijob. Även den andra frågan är av empirisk karaktär. I den sista frågan, som är av 

analytisk karaktär, har jag då blandat in utomstående källor, som forskare, institut och 

universitet, för att kunna analysera vad som hänt efter införandet av Minijob. Detta för att 

kontrollera de officiella källorna och siffrorna. 

 

Förutom många skriftliga källor har jag även använt mig av en intervju. Jag har intervjuat en 

företagare i klädbranschen som har Minijobanställda om hur det påverkar hans företag. 

Kontakten fick jag genom en gemensam bekant. Jag ställde även några frågor som så här i 

efterhand inte kommit med i min uppsats (frågorna som jag ställde finns i bilaga 3). Jag ville 

även intervjua en arbetstagare, men då jag inte hade några kontakter med en Minijobanställd 

som kommit från arbetslöshet föll detta. Wolfgangs Minijobanställda är personer som är 

finansiellt säkrade, så därför valdes dessa personer bort som intervjuobjekt. Jag ansåg att de 

inte kunde ge snedvriden uppfattning om Minijobåtgärden, eftersom de har Minijob som 

extrainkomst. 

 

Jag försökte även, som tidigare nämnts, få till stånd en intervju med en person från BMAS, 

men jag fick avslag (se bilaga 4). Däremot skickade BMAS material och en artikel skriven av 

Armin Knospe, chef över referatet för Grundsatzfragen der Sozialversicherung49 i BMAS, så 

därför valde jag att ta en enkätundersökning från 2004 utav tre forskare vid RWI. Det ska 

påpekas att jag inte hade resurser för att göra en enkätundersökning i Tyskland och efter mitt 

negativa svar från BMAS, blev jag tvungen att hitta något som kunde ersätta det. 

 

5.4 Källkritik 

Eftersom i stort sett all dokumentation är andrahandskällor kommer jag att vara försiktig med 

att tolka dessa, även om de jag valt ut till empirin och analysen kommer från BMAS, Minijob-

Zentrale samt välrenommerade institut och forskare har jag jämfört deras resultat. Jag har 

kollat upp författarna och kollat upp källorna de använder för att på så sätt styrka mitt val eller 

stryka det som inte anses vara tillräckligt säkert.  

                                                 
49 Det är det referatet som har ansvaret för Minijob i BMAS. 
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6 Utvärdering av Minijob 

I den här delen kommer min empiri och analys. Jag har besvarat mina tre frågor i varsitt 

kapitel. De kommer att besvaras i samma ordning som frågorna är uppställda. Först besvarar 

jag hur förvaltningen ser ut, vilka myndigheter som finns och deras ansvarsområden, sedan 

kommer jag till slutprestationerna, där jag beskriver vilka regler som gäller för att till sist 

komma till utfallet, hur brukarna tagit emot reformen och hur den används. 

 

6.1 Förvaltning  

I min teori definierade jag förvaltning som det som sker mellan politiskt beslut och 

slutprestationer, delvis den ansvariga myndigheten som har hand om implementeringen av 

Minijob. Den heter Minijob-Zentrale och huvudkontoret ligger i Essen. De har även ett kontor 

i Cottbus och ett i Gelsenkirchen. Här har jag åkt på en liten motgång, det finns inte så mycket 

information att tillgå, det är mest siffror och kontaktuppgifter på hemsidan, så det jag fått utgå 

ifrån är regleringsbrevet som Minijob-Zentrale fått av regeringen.  

 

Den huvudsakliga verksamheten för Minijob-Zentrale är att registrera Minijob både för 

arbetsgivare och arbetstagare och att ta hand om inbetalningarna för arbetsgivaravgiften.50 I 

regeringens regleringsbrev står det dessutom att de ska kontrollera att det betalas in rätt avgift 

(ibland kan det bli så att en person har fått ett extra Minijob som gör att fribeloppet 

överskrids), vidarebefordra avgifterna till de ansvariga myndigheterna, kontrollera 

försäkringsplikten och försäkringsfrihet (om de är privat eller statligt försäkrade), övervaka 

inbetalningarna, bearbeta skulder och konkursförfarande samt att vara rådgivare åt både 

arbetsgivare och arbetstagare.51 

 

De arbetsgivare som anställer personal kortfristigt eller över en säsong (max två månader eller 

50 arbetsdagar) behöver inte anmäla när arbetet upphör eller göra årsredovisning till Minijob-

Zentrale. De personer som har Minijobanställda i sitt hushåll behöver ansöka om en 

                                                 
50 Minijob-Zentrale, Die Neuregelungen für geringfügige Beschäftigungen und ihre Auswirkungen am 
Arbeitsmarkt, Essen, 2003: s. 2 
51 http://www.minijob-zentrale.de/DE/Service/DownloadCenter/4__d__von__berichten/datenblaetter/PDF-2-
db__minijob__zentrale,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/PDF-2-db_minijob_zentrale.pdf (2007-12-
19) 

http://www.minijob-zentrale.de/DE/Service/DownloadCenter/4__d__von__berichten/datenblaetter/PDF-2-db__minijob__zentrale%2CtemplateId=raw%2Cproperty=publicationFile.pdf/PDF-2-db_minijob_zentrale.pdf
http://www.minijob-zentrale.de/DE/Service/DownloadCenter/4__d__von__berichten/datenblaetter/PDF-2-db__minijob__zentrale%2CtemplateId=raw%2Cproperty=publicationFile.pdf/PDF-2-db_minijob_zentrale.pdf
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FA-skattesedel52, vilket görs hos Minijob-Zentrale och dessutom betalas deras avgifter in 

endast två gånger per år (just nu 15 januari och 15 juli).53 

 

6.2 Slutprestationer  

Slutprestationer är det som lämnar den offentliga förvaltningen, i det här fallet de reformer 

som gjorts. De regler som just nu gäller för Minijob är de som kom med reformen 2003. Det 

som förändrades var att byråkratin förenklades och gjordes mer genomskinlig för både 

arbetstagare och arbetsgivare. Det infördes en ny myndighet – Minijob-Zentrale – som blev 

en central myndighet då det förut kunde hända att arbetsgivare var tvungen att vara i kontakt 

med flera olika myndigheter och försäkringsbolag.54 Målet med denna reform var att öka 

antalet arbetstillfällen och att få bort svartjobben.55 

 

Arbetstagare som har Minijob får max 400 € i lön per månad. Det finns tre olika typer av 

Minijob: Minijob, Minijob i privathushåll samt som kortfristigt arbete och säsongsanställning. 

Dessa kommer få egna rubriker. Till dessa tre kommer de som har Minijob som extrajobb. 

Denna typ kommer att få underrubriker under de ovan nämnda rubrikerna. Jag kommer även 

att redovisa exempel som underrubrik till de rubriker som nämns ovan där jag har påhittade 

namn på personerna i exemplen. Slutligen kommer jag också att redogöra för arbetsrätten och 

framtiden för Minijob. 

 

6.2.1 Minijob 

Dessa arbeten är sådana som finns på vanliga företag. Arbetsgivaravgiften ligger på 30 % 

(13 % till sjukförsäkringen, 15 % till pensionsförsäkringen och 2 % schablonskatt, till 

exempel kyrkoskatt och solidaritetspåslag). Om den Minijobanställde är privatförsäkrad 

behöver inte arbetsgivaren betala in någon arbetsgivaravgift. Däremot måste arbetsgivaren 

betala in schablonskatten på 2 % om arbetstagaren är medlem i ett trossamfund eller vill 

betala solidaritetspåslag. De personer som innehar ett Minijob är även de, enligt lag, 

olycksfallförsäkrade. Denna försäkring betalas in till olika försäkringskassor i Tyskland 

                                                 
52 En skattesedel för de som har ett eget företag, men som kan jobba som anställd samtidigt. 
(http://www.skatteverket.se/skatter/infotext/artiklar/2004/allmaninformationomskattsedlar.4.18e1b10334ebe8bc
8000148.html (2007-12-28)) 
53 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2007): s. 15 
54 Knospe (2007): s. 12 
55 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2007): s. 3 

http://www.skatteverket.se/skatter/infotext/artiklar/2004/allmaninformationomskattsedlar.4.18e1b10334ebe8bc8000148.html
http://www.skatteverket.se/skatter/infotext/artiklar/2004/allmaninformationomskattsedlar.4.18e1b10334ebe8bc8000148.html
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beroende av vad för typ av arbete det är. Det är försäkringskassorna som bestämmer 

beloppet56 

 

6.2.1.1 Flera Minijob 

Om en person har flera Minijob räknas dessa samman, detta gäller alla slags Minijob. Om en 

person har en huvudsysselsättning och till det tar Minijob som extrajobb, får denna person ta 

ett Minijob utan att betala skatt för det. Dessutom behöver inte arbetsgivaren betala in 

arbetsgivaravgiften för dessa arbetstagare då deras arbetsgivare betalar detta för den 

huvudsakliga sysselsättningen. Om personen tar mer än ett räknas det andra, tredje och så 

vidare antalet Minijob in i lönen för huvudsysselsättningen och då tillkommer skatt och 

arbetsgivaravgifter.57 

 

För den som har flera Minijob hos samma arbetsgivare räknas dessa som ett enda jobb och om 

det jobbet överskrider 400 € i lön får arbetstagaren betala skatt och arbetsgivaren får betala 

arbetsgivaravgifter.58 

 

6.2.1.2 Exempel 

Anna Andersson har ett Minijob där hon tjänar 400 € i månaden. Eftersom hon inte har något 

annat jobb är det ett vanligt Minijob. Hon är dessutom privatförsäkrad och har ingen 

schablonskatt att betala, vilket betyder att arbetsgivaren inte betalar någon arbetsgivaravgift. 

 

Marika Johansson har två Minijob, ett där hon tjänar 140 € i månaden och ett där hon tjänar 

200 € i månaden. Detta beräknas som ett Minijob eftersom den sammanlagda summan inte 

överstiger 400 € i månaden och därför behöver arbetstagaren inte betala skatt och 

arbetsgivaren betala in mer än 30 % i arbetsgivaravgifter. 

  

Josef Svensson har även han två Minijob, ett där han tjänar 200 € i månaden och ett där han 

tjänar 250 € i månaden. Det betyder att 400 € gränsen överskrids och för ena arbetet får han 

betala skatt och arbetsgivaren får betala reglerad arbetsgivaravgift utefter skalan  för Midijob 

mellan 401-800 €. 

                                                 
56 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2007): s. 7ff 
57 Ibid (2007): s. 9f 
58 Ibid (2007): s. 10 
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Bernt Hansson har ett Minijob som ger honom 370 € i månaden. Under maj-september är det 

högsäsong på arbetsplatsen, vilket leder till att han arbetar mer timmar och får 440 € för dessa 

månader. Uträkningen blir som följer: januari-april och oktober-december (7x370=2590) och 

maj-september (5x440=2200): 2590+2200=4790. Det är alltså ett Minijob, eftersom årslönen 

inte överstiger 4800 €. Arbetsgivaren betalar in 30 % i arbetsgivaravgift. 

 

Edvin Börjesson har ett Minijob som extrajobb. Han tjänar 200 € extra i månaden på 

Minijobanställningen och eftersom det inte överstiger 400 € behöver varken han betala skatt 

eller arbetsgivaren betala arbetsgivaravgift eftersom huvudsysselsättningens arbetsgivare 

betalar in dessa avgifter. 

 

6.2.2 Minijob i privathushåll 

För de arbetsgivare som anställer folk för att utföra tjänster i hemmet, ofta en av hushållets 

medlemmar, är arbetsgivaravgiften lägre, nämligen 12 % (varav 5 % sjukförsäkring, 5 % 

pensionsförsäkring och 2 % schablonskatt). Om Minijobarbetstagaren i privathushåll är 

privatförsäkrad gäller samma som för privatförsäkrade med vanliga Minijob. De som personer 

som innehar ett Minijob i ett privathushåll och är sjukförsäkrad, men inte pensionsförsäkrad, 

kan även få komplettera upp sin pensionsavgift till 19,9 %, som är den fullvärdiga 

pensionsavgiften för de personer med arbete vars lön överstiger 401 €. Olycksfallsförsäkring, 

som för tillfället är 1,6 % av lönen och betalas in till Minijob-Zentrale, tillkommer.59 

  

Arbetsgivaren har dessutom fått en skattemässig fördel. De får lova att dra av 10 % av sina 

kostnader, dock max 510 €, i sin deklaration.60 Det är precis som det svenska avdraget för 

hushållsnära tjänster. 

 

6.2.2.1 Flera Minijob i privathushåll 

För de arbetstagare som har flera jobb i privathushåll gäller detsamma som för Minijob i 

företag, delvis om lönen sammanlagt överstiger 400 € får de betala skatt utefter skattetabellen 

                                                 
59 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2007): s. 10ff 
60 Fertig, Kluve och Scheuer (2005): s. 16 
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för det jobb som gör att beloppet överstigs och en person som har en huvudsysselsättning får 

utöva ett Minijob som inte överstiger 400 € utan att betala skatt för detta.61 

 

6.2.2.2 Exempel 

Maria Runstedt har ett Minijob hos familjen Andersson som hon får 400 € i månaden för, 

vilket är detsamma som ett vanligt Minijob och hon behöver inte betala någon skatt och 

arbetsgivaren behöver bara betala 12 % i arbetsgivaravgift.  

 

Kajsa Bengtsson har ett Minijob hos familjen Davidsson där hon tjänar 400 € i månaden. Till 

det får hon en julbonus på 200 €. Det gör att hon tjänar 400x12+200, som sammanlagt ger 

5000 €, vilket är 200 € över maxgränsen på 4800 €. Det betyder att hon betalar skatt och 

arbetsgivaren arbetsgivaravgifter som följer 401-800 € tabellen för de 200 € som överskrider 

maxbeloppet. 

 

Helena Beck har en huvudsysselsättning och tar sig ett Minijob hos familjen Enhörning där 

hon tjänar 100 € i månaden. Det gör att arbetsgivaren inte behöver betala in någon 

arbetsgivaravgift och Helena betalar ingen skatt på de 100 € som hon får i lön.  

 

6.2.3 Kortfristiga arbeten och säsongsarbete 

När ett jobb inte varar längre än två månader eller max 50 arbetsdagar under ett kalenderår 

och de som arbetar inte får mer än 400 € i månaden räknas även detta som ett Minijob. Det 

som är annorlunda med detta är att arbetsgivaren inte betalar någon arbetsgivaravgift, men 

däremot ska olycksfallsförsäkringen betalas in och precis som för ett vanlig Minijob 

bestämmer respektive försäkringskassa beloppet. Det som är annorlunda med denna 

arbetsform är att arbetsgivaren inte behöver avanmäla arbetet till Minijob-Zentrale när det 

upphör.62 

  

                                                 
61 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2007): s. 12 
62 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2007): s. 12f 
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Minijob utnyttjas väl utav arbetsgivare för att klara av temporära arbetstoppar. Ett exempel är 

år 2005 då över 10 miljoner Minijob registrerades, men bara drygt 6 miljoner utav dessa var 

Minijob som huvudsysselsättning, i privathushåll eller extrajobb.63 

 

6.2.3.1 Flera kortfristiga arbeten eller säsongsarbete 

Den person som har flera kortfristiga arbeten eller säsongsarbeten måste hålla koll på hur 

många dagar han arbetat (max 50 dagar) eller om det är två jobb i olika månader, att inte två 

månaders gränsen överskrids. Det ska också tilläggas att en arbetstagare får utöver ett vanligt 

Minijob och Minijob i privathushåll även lov att ta ett kortfristigt arbete eller säsongsarbete. 

Som vanligt får inte lönen överstiga 400 € i månaden och det kan inte vara hos samma 

arbetsgivare.64 

 

6.2.3.2 Exempel 

Axel Björn tar ett jobb i en månad där han tjänar 400 €, dessutom får han av samma 

arbetsgivare några månader senare ytterligare ett jobb i en månad där han tjänar 400 €. Detta 

gör att varken Axel betalar skatt eller arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift. 

 

Gerda Karlsson tar ett säsongsarbete i två månader under en högsäsong och tjänar 400 € i 

månaden. Efter det får hon fast anställning i en annan firma, men eftersom hon får lov att ha 

ett Minijob som extrajobb förblir det skattefritt.  

 

Gösta Hjelm tar ett jobb som varar i tre månader, men bara 30 dagar. För detta får han 

sammanlagt 400 € första månaden, 500 € den andra månaden och 300 € den tredje månaden. 

Detta räknas inte som ett kortfristigt jobb eftersom han får mer än 400 € den andra månaden 

och får därför betala skatt för det som över går 400 € den andra månaden och arbetsgivaren 

får betala arbetsgivaravgift efter skatteskalan som gäller 401-800 € jobb.  

 

                                                 
63 Greve, Georg, Pfeiffer, Roman, Vennebusch, Thorsten, „Entwicklung und Status Quo der geringfügigen 
Beschäftigung“, IN: Rentenversicherung Aktuell 2007:3 : s. 39 
64 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2007): s. 13f 



    25

6.2.4 Arbetsrätt 

De personer som innehar Minijob är likvärdiga de personer som på samma företag är 

heltidsanställda, de har samma anställningsskydd i lagen. En person med Minijob får inte 

behandlas sämre än en heltidsanställd om det inte föreligger en särskild grund för 

särbehandlingen. Arbetsgivaren måste ge även de personer som har Minijob inom företaget ett 

arbetsintyg där lön, arbetstid, den extra höjningen av pensionsförsäkringen med mera är 

nedskrivet. De har även rätt enligt lagen att få minst fyra veckor semester.65 

 

6.2.4.1 Sjukdom och graviditet 

Om en person som innehar Minijob blir sjuk så att arbetstagaren inte kan jobba har han rätt att 

få sex veckors lön av arbetsgivaren. Efter dessa sex veckor övertar respektive 

försäkringskassa (Tyskland har en försäkringskassa för varje arbetsområde) över 

utbetalningen, som då går ner till 80 % av lönen. För Minijob i privathushåll går Minijob-

Zentrale in som försäkringskassa.66  

 

För de arbetstagare som har ett Minijob och blir gravida går Minijob-Zentrale in som 

försäkringskassa. Det ska också tilläggas att även i Tyskland kan en kvinna inte avskedas på 

grund av graviditet. 

 

6.2.4.2 Anställningsskydd 

En person som har ett Minijob har samma anställningsskydd som heltidsanställda. För att 

lagen om anställningsskydd ska kunna åberopas vid uppsägning måste anställningen ha pågått 

mer än sex månader i sträck i Tyskland.67 

 

I Tyskland, såväl som i Sverige, beror uppsägningstiden på hur länge arbetstagaren varit 

anställd hos arbetsgivaren. Den lagliga uppsägningstiden i Tyskland är fyra veckor från den 

15 eller sista i månaden. Om arbetstagaren varit anställd i mer än två år är uppsägningstiden 

en månad från kalendermånadens slut och efter fem år hos samma arbetsgivare är 

uppsägningstiden två månader från kalendermånadens slut. Detta kan förändras om det finns 

en särskild grund för det eller efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och den uppsagda 

                                                 
65 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2007): s. 16 
66 Ibid (2007): s. 17 
67 Ibid (2007): s. 18 
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arbetstagaren. Även kollektivavtal kan innehålla avvikningar från den lagliga 

uppsägningstiden.68 

 

En uppsägning som gäller direkt kan endast genomföras om det finns en särskild anledning 

till att det inte skulle kunna gå att genomföra sin anställning till det att den egentliga 

uppsägningstiden tar slut.69 

 

6.2.5 Minijob i framtiden 

Regeringen i Tyskland kommer i framtiden att försöka stabilisera och utvidga Minijob. De har 

satt ihop en arbetsgrupp som heter ”Arbeitsmarkt” som ska ta fram förslag på nyreformering 

utav låglönesektorn.70 Just nu finns det inga aktuella reformförslag. 

 

6.3 Utfall 

För att kunna besvara denna del, där utfall är definierat som hur brukarna emottager beslutet, 

är det viktigt att gå tillbaka lite i tiden. Reformen 1999, vars mål var att i slutändan får bort 

låglönejobben, gjorde att de lågavlönade jobben minskade.71 Målet med 2003 års reform är att 

etablera den förmodade låglönesektorpotentialen, minska arbetslösheten, bekämpa svartjobb 

och bidra till integrationen av arbetslösa på arbetsmarknaden.72 Och mycket riktigt, efter 

reformen 2003 kom nya Minijob fram, även de som tidigare varit svartjobb.73  

 

År 2006 beräknade Minijob-Zentrale att en fjärdedel av de nytillkomna skattepliktiga arbetena 

kom från Minijob.74 Antalet Minijobarbetstillfällen har däremot minskat om man jämför 

september 2004-september 2007: från 6 961 566 arbetstillfällen till 6 620 860 arbetstillfällen 

(-340 706). I september 2007 hade 4 269 822 kvinnor och 2 351 038 män ett Minijob.75  

 

                                                 
68 Ibid (2007): s. 18f 
69 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2007): s. 19 
70 Ibid (2007): s. 3f 
71 Knabe (2003): s. 250 
72 Brandt (2006): s. 446f 
73 Knospe (2007): s. 13 
74 Greve, Pfeiffer, Vennebusch (2007): s. 43 
75 http://www.minijob-zentrale.de/DE/Service/DownloadCenter/4__d__von__berichten/ber__erkl__2007/PDF-
1-quartal3,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/PDF-1-quartal3.pdf (2008-01-07) 

http://www.minijob-zentrale.de/DE/Service/DownloadCenter/4__d__von__berichten/ber__erkl__2007/PDF-1-quartal3%2CtemplateId=raw%2Cproperty=publicationFile.pdf/PDF-1-quartal3.pdf
http://www.minijob-zentrale.de/DE/Service/DownloadCenter/4__d__von__berichten/ber__erkl__2007/PDF-1-quartal3%2CtemplateId=raw%2Cproperty=publicationFile.pdf/PDF-1-quartal3.pdf
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I statistik från BA framgår det att mellan 1999-2004 ökade arbetstillfällena för de som arbetar 

halv- och deltid, däremot sjunker heltidsjobben och även arbetstidsvolymen. Tyskland 

befinner sig alltså för närvarande på väg mot att bli ett deltidsarbetssamhälle. Ett exempel är 

på varför det håller på att hända är att en heltidsarbetande kvinna i skattetabell V som tjänar 

1050 € i bruttolön under en månad får ut 616 € i nettolön och därför väljer att gå ner i timmar 

för att komma under 800 € sträcket och tjäna ungefär lika mycket i nettolön.76 

 

När jag genomförde min undersökning upptäckte jag att skiljelinjen i Tyskland inte är mellan 

kvinnor och män, utan mellan före detta väst och öst. De främsta orsakerna för detta är att före 

detta väst vill se hur före detta öst utvecklas i jämförelse med sig själva och hur, ifråga om 

solidaritetsskatt, pengarna används. Under mitt läsår i Berlin kunde jag inte bortse från att 

Tyskland fortfarande är väldigt delat, många före detta östinvånare identifierar sig fortfarande 

med Östtyskland och där är nynazismen mer utbredd än i före detta Västtyskland. Den västra 

delen av Tyskland är dessutom rikare än öst och lönerna mellan öst och väst skiljer sig 

fortfarande åt, före detta östinvånare tjänar mindre än före detta västinvånare77. 

 

I detta kapitel kommer jag att redovisa vad som är bra/dåligt för respektive arbetsklass, delvis 

ett kapitel för de som har Minijob som huvudsysselsättning, där det finns två underrubriker: 

ett för de som är arbetslösa med arbetslöshetskasseersättning (a-kassa) och personer med 

socialbidrag, ett kapitel för studenter och pensionärer, samt ett för de som har Minijob som 

extrajobb. Ett kapitel kommer att handla om svartjobb, ett kapitel innehåller ett exempel på 

Minijob ur detaljhandeln, som bland annat innehåller intervjun med Wolfgang Billmayer och 

sist ut kommer ett kapitel om en undersökning från RWI som utfördes 2004 för att utvärdera 

Minijobreformen från 2003. 

 

6.3.1 Minijob som huvudsysselsättning 

De som har Minijob som huvudsysselsättning tjänar på att fribeloppet höjts från 325 € till 400 

€. Men samtidigt har arbetsgivaravgiften höjts till 30 % (för Minijob i privathushåll 12 % och 

ingen arbetsgivaravgift för kortfristiga Minijob och säsongsarbete), så det innebär att dessa 

                                                 
76 Voss-Dahm, Dorothea, „Verdrängen Minijobs „normale“ Beschäftigung?“, IN: Jahrbuch 2005 Institut Arbeit 
und Technik im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen, 2005: s. 232ff 
77 Föreläsningsanteckningar från föreläsningen ”Arbeitsmarkt und Sozialpolitik” med professor Bernd Reissert 
17/10 2006, FHVR, Berlin. 
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arbeten inte ökat i attraktivitet i någon större utsträckning hos arbetsgivaren.78 Bundesagentur 

für Arbeit (BA), Tysklands motsvarighet till Sveriges Arbetsförmedling79 (AF), räknade ut att 

mellan mars 2003 (månaden innan 2003 års reform började gälla) till mars 2004 hade antalet 

Minijob stigit med ca 523 000 arbetstillfällen, men arbetsmarknadsforskare har kommit fram 

till att detta inte stämmer. 241 000 arbetstillfällen före reformen 2003 hade en lön mellan 326-

400 € och 196 000 arbetstillfällen var klassade som skattefria innan reformen och båda dessa 

grupper är medräknade i det. Dessutom är elever, studenter och pensionärer medräknade i 

BA:s statistik.80 

 

En uträkning gjord av Minijob-Zentrale visade på att ungefär en fjärdedel utav de nytillkomna 

skattepliktiga jobben på den tyska arbetsmarknaden år 2006 kom från Minijob. I en uträkning 

av anställda inom hotell- och restaurangbranschen visar att de skattepliktigt anställda minskar 

medan Minijob anställda ökar, mellan 2003-2005 minskade de normalanställda från 770 917 

till 761 000 (-9917), medan Minijob ökade från 572 532 till 681 022 (+108 490).81 

 

Några månader efter reformen 2003 är det framförallt redan förvärvsarbetande personer och i 

viss del arbetslösa som tillkommit.82 Om man ser till uträkningen utav BA:s statistik skulle 

50 000 nya arbetstillfällen vara införskaffade.83 Det är då de personer som har Minijob som 

huvudsysselsättning. De som är studenter, pensionärer och har Minijob som extrajobb 

redovisas under respektive kapitel. 

 

6.3.1.1 Arbetslösa med a-kassa och socialbidragstagare 

Höjningen utav fribeloppet från 325 € till 400 € gav incitament för arbetslösa att ta ett 

Minijob.84 Problemet här är att om en arbetslös person får a-kassa eller socialbidrag får den i 

genomsnitt 720 € per månad i Tyskland. För att även de arbetslösa och socialbidragstagarna 

ska kunna profitera av Minijobåtgärden infördes ett maxbelopp som inte påverkar bidragen på 

                                                 
78 Arntz, Feil, Sperman (2003): s. 275 
79 Arbetsmarknadsverket heter sedan den 1/1 2008 Arbetsförmedlingen. (http://www.ams.se/Go.aspx?a=76853 
(2008-01-17)) 
80 Steiner Viktor, Wrohlich, Katharina, „Minijob-Reform - Keine durchschlagende Wirkung“, IN: DIW 
Wochenbericht 2005:8: s. 144 
81 Greve, Pfeiffer, Vennebusch (2007): S. 40ff 
82 Fertig, Kluve, Schuer (2005): s. 75 
83 Steiner, Wrohlich (2005): s. 144 
84 Arntz, Feil, Spermann (2003): s. 274 

http://www.ams.se/Go.aspx?a=76853
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165 €.85 Om personer som har a-kassa eller socialbidrag tar ett Minijob upptill minskas deras 

bidrag (upp till 85 % beroende på hur mycket de tjänar). Så varken arbetslösa eller 

socialbidragstagare vinner på reformen.86 

 

6.3.1.2 Arbetslösa utan a-kassa 

Denna grupp består utav personer som i ett gift hushåll är arbetslösa, men inte 

arbetslöshetsregistrerade och i de flesta fall privatförsäkrade. Det är de som är vinnare på 

Minijob. Eftersom skattesystemet i Tyskland är indelat i sex olika grupper med olika 

skattesatser och det som regel är den som tjänar mest som hamnar i skattetabell III, blir det 

positivt för den i familjen som är i skattetabell IV, den personen behöver ju inte betala någon 

skatt alls om den innehar ett Minijob.87 

 

6.3.2 Elever, studenter och pensionärer 

De som tjänar mest på denna reform, förutom den som är gift med en förvärvsarbetare och 

den som tar Minijob som extrajobb, är elever, studenter och pensionärer. De är redan 

finansiellt säkrade genom föräldrar och inte alltför höga pensioner, så för dem är 400 € extra i 

månaden i många fall en välbehövd extrainkomst. Studenter har oftast inte tid att arbeta heltid 

och är dessutom tillgängliga på kvällar och helger.88 

 

Utav de 523 000 Minijob som kom till året efter reformen 2003 beräknas cirka 36 000 utav 

dessa arbetstillfällen innehas av studenter och pensionärer.89 

 

6.3.3 Minijob som extrajobb 

Att ha ett Minijob som extrajobb lönar sig eftersom lönen för extrajobbet inte inkluderas i 

lönen för huvudsysselsättningen.90 Det är beräknat från BA att mellan mars 2003 till mars 

2004 ökade dessa jobb med ca 850 000 arbetstillfällen.91 

 

                                                 
85 Steiner, Wrohlich (2005): s. 142 
86 Knabe (2003): s. 247f 
87 Arntz, Feil, Spermann (2003): s. 274f 
88 Fertig, Kluve, Scheuer (2005): s. 26 
89 Steiner, Wrohlich (2005): s. 144 
90 Arntz, Feil, Sperman (2003): s. 275 
91 Steiner, Wrohlich (2005): s. 114 
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6.3.4 Svartjobb 

Enligt beräkningar som är någorlunda säkra har Minijobreformen från 2003 bidragit till en 

tillbakagång på svartjobb. Mellan år 2003 till år 2005 gick svartjobbsvolymen ner från 370 

miljarder euro till 346,2 miljarder euro.92 

 

6.3.5 Exempel från detaljhandeln 

En forskare från Institut Arbeit und Technik im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen 

(IAT), Dorothea Voss-Dahm, har undersökt varför Minijob är framgångsrikt, men samtidigt 

problematiskt i detaljhandeln i Tyskland. I slutet kommer jag att redogöra för intervjun med 

Wolfgang Billmayer. 

 

Detaljhandeln har alltid varit något av en blandarbetsplats, där man hjälper till överallt från 

kassan till varuuppackning. Med införandet av Minijob har detta förändrats. Numer växer 

uppdelade arbetstillfällen fram i Tyskland. Med uppdelade arbetstillfällen menas 

arbetstillfällen som är uppdelade i olika områden. En person är anställd som varuuppackare, 

en som kassörska, en som kundmottagare och en fjärde som golvsäljare. På detta vis har 

arbetsgivarna gjort att de inte behöver anställa kvalificerad personal till arbetsplatsen och på 

så sätt dumpat sina personalkostnader.93 

 

Wolfgang Billmayer är en småföretagare med modeföretag i Freising och Wartenberg, som 

ligger utanför München. Han har för tillfället sex deltidsanställda Minijobarbetstagare och 

anser att Minijob är positivt för att hans Minijobanställda har en förmåga att vara mer 

motiverade under den korta arbetstiden de har än den ordinarie personalen, men att det är 

negativt att det är lika hårt anställningsskydd och sjukdomsskydd som för den ordinarie 

personalen. Ytterligare en positiv omständighet med Minijob är att det är en möjlighet för 

personer att ta ett extrajobb för att förbättra nettoinkomsten, framförallt för ungdomen.94  

 

Wolfgang anser att heltidsarbete fortfarande är att föredra, men när arbetsrätten blir 

restriktivare behövs dessa ”lösa”95 arbeten, men att mixen måste behållas. Då hans 

                                                 
92 Greve, Pfeiffer, Vennebusch (2007): s. 40 
93 Voss-Dahm (2005): s. 236 
94 Intervju med Wolfgang Billmayer 
95 med ”lösa” menar Wolfgang personal som han kan stoppa in några timmar på olika tider. 
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Minijobanställda har 8 € i timlön skulle han gärna vilja att det skattefria beloppet höjdes från 

400 € till 600 € så att han kan anställa de Minijobarbetstagare han har fler timmar.96 

 

6.3.6 Utvärderingen 2004 

Eftersom jag inte kunde göra någon intervju med BMAS valde jag att använda en 

undersökning från 2004 som gjordes av tre forskare från RWI, Michael Fertig, Jochen Kluve 

och Markus Scheuer, om hur Minijobreformen slagit ut efter ett år. De skickade ut 2451 

enkäter och de anser att bortfallet som blev gav, med undantag för enstaka frågor, ingen 

skillnad i reliabilitet och validitet. I själva undersökningen är kvinnor och anställda i 

privathushåll överrepresenterade medan personer utan tyskt medborgarskap 

underrepresenterade. Detta eftersom det är flest kvinnor som innehar Minijob, de flesta är 

anställda inom privathushåll och det är svårt att få några kontaktuppgifter från de personer 

som inte är tyska medborgare och som kommer för att arbeta under en kort period.97  

 

• Av de personer som är anställda i privathushåll är nästan 94 % kvinnor. 

Anställda i privathushåll har även lägre examen än de som utövade Minijob i 

andra yrkesområden. 

• Av de tillfrågade utövade mindre än 8 % ytterligare ett Minijob. Mer än 16 % 

utövade ytterligare ett arbete. 

• Ungefär 50 % utav de tillfrågade hade en timlön på 8 € eller mer. Den frivilliga 

räntetillsatsen utnyttjas endast av 10 % av de tillfrågade. 

• En majoritet av de tillfrågade hade inte varit tillgängliga på arbetsmarknaden 

innan de tog ett Minijob (till exempel elever, studenter, hemmafruar, 

pensionärer) och dessutom är andelen tillkomna arbetstagare med Minijob bland 

före detta förvärvsarbetare högre än de tillkomna som tidigare varit arbetslösa. 

• Låglönejobb är väldigt stabila och ges bara upp om en arbetstagare hittar ett 

attraktivare Minijob. Däremot betraktas sällan Minijob som en möjlighet att 

komma vidare till den reguljära arbetsmarknaden av arbetstagaren, men de flesta 

tillfrågade letar ändå efter reguljära arbeten. Kvinnor och funktionshindrade 

tenderar att se hela sin framtid inom arbetslivet i Minijob.98 

                                                 
96 Intervju med Wolfgang Billmayer 
97 Fertig, Kluve, Scheuer (2005): s. 49ff 
98 Ibid (2005): s. 53ff 
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7 Slutsats 

Det här är min slutsats. Den innehåller, förutom sammanknytningen av min 

problemformulering, mitt syfte och mina frågeställningar även en liten diskussion om hur 

Minijob skulle kunna användas i Sverige och vidare forskning. 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att jag ska göra en noggrann utvärdering av den tyska 

arbetsmarknadspolitiska åtgärden Minijob. Den förmodade låglönesektorpotentialen skulle 

etableras, arbetslösheten minskas och svartjobb bekämpas med Minijob. Faktum är att 

arbetslösheten minskat, men arbetsvolymen har istället blivit lägre. Detta tack vare att när 

Midijob infördes var det många arbetstagare med lön precis ovan 800 € gränsen som sänkte 

sin arbetstid för att på så sätt komma under och få ut mer i nettolön.  

  

För att det skulle bli lättare för arbetsgivarna att registrera sina Minijobanställda och förenkla 

inbetalningen av arbetsgivaravgiften infördes en helt ny myndighet, Minijob-Zentrale. Där 

kan man även få råd som både arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Det finns tre olika typer av Minijob: 1) Minijob, 2) Minijob i privathushåll samt 3) kortfristigt 

arbete och säsongsarbete. Dessutom får de personer som redan har ett arbete ta ett Minijob 

som extrajobb utöver huvudsysselsättningen som de inte behöver betala skatt för. 

Arbetstagare med Minijob har samma rättigheter som de arbetstagare med vanligt 

skattepliktigt arbete, så de får inte diskrimineras om det inte finns en särskild grund för det. 

 

Som arbetstagare med Minijob får man tjäna max 400 € i månaden för att inte betala skatt och 

som arbetstagare betalar du in en arbetsgivaravgift på 30 % (för Minijob i privathushåll 12 % 

i arbetsgivaravgift och för kortfristigt Minijob och säsongsarbete samt Minijob som extrajobb 

betalas ingen arbetsgivaravgift) till Minijob-Zentrale. För de arbetstagare som är 

privatförsäkrade betalar arbetsgivaren ingen arbetsgivaravgift om inte arbetstagaren vill eller 

behöver betala schablonskatt. Dessutom får arbetsgivare för Minijob i privathushåll dra av 10 

% eller max 510 € i sin deklaration. Arbetsgivare måste dessutom betala in 

olycksfallförsäkring för sina Minijobare. Wolfgang Billmayer skulle dock vilja att det 

skattefria beloppet höjdes till 600 € så han skulle kunna anställa sina Minijobarbetstagare fler 

timmar. 
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De som tjänar på att ta ett Minijob är de personer som redan är finansiellt säkrade, till 

exempel elever, studenter, pensionärer och hemmafruar, och de personer som har ett vanligt 

skattepliktigt jobb som tar ett Minijob upptill. Minijob slår hårdast mot dem som är arbetslösa 

och personer med socialbidrag, vars bidrag räknas av mot lönen de får för sitt Minijob. 

Kvinnor och funktionshindrade med Minijob förmodar att de kommer att vara kvar i en 

Minijobanställning i resten av arbetslivet.  

 

Enligt kvalificerade beräkningar har svartjobben minskat och även arbetslösheten har gått ner. 

Däremot håller arbetsmarknaden i Tyskland på att bli en deltidarbetsmarknad, då 

heltidsanställningarna sjunker. 

 

7.1 Minijob i Sverige 

Som jag nämnde i inledningen har Sverige bara åtgärder mot svartjobb som är bra för 

arbetsgivaren som använder arbetskraft i sitt hushåll. Minijob är ett sätt att utjämna 

spelreglerna mellan arbetsgivare och arbetstagare och även mellan arbetsgivare i privathushåll 

och arbetsgivare i företag. 

 

För att ge Arbetsmarknadsdepartementet hjälp på traven har jag här listat några exempel på 

hur Minijob skulle kunna användas på den svenska arbetsmarknaden, bland annat skulle det 

fungera ypperligt för personer som har deltidsjobb, städjobb både på företag och i 

privathushåll, servitriser i barer och pubar, i hotellverksamheten, för arbetstagare som jobbar 

helger med mera. Åtgärden skulle vara väldigt bra för studenter som får tjäna max 98 000 

under året för rätten till bidrag och lån från centrala studiestödsnämnden (CSN). Det finns 

oändliga möjligheter. Minijobåtgärden är även bra för pensionärer som inte får så mycket i 

pension och som dessutom har mycket fritid. Det skulle även kunna bli ett bra extra knäck för 

personer som har låglön om regeringen beslutar som Tyskland när det gäller extrajobb. 

 

Om Minijob skulle införas i Sverige måste man först se till att även de arbetslösa och personer 

med socialbidrag får fördelar av åtgärden. Genom att öka den skattefria summan till den 

lägsta nivån på socialbidraget skulle det kunna tillgodoses.  
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7.2 Vidare forskning 

Innan Minijobåtgärden eventuellt införs i Sverige behövs en nationalekonomisk utvärdering 

med tyngdpunkt på hur statens skatteinkomster skulle förändras. ”Hur skulle en sådan här 

åtgärd göra minst skada på den ekonomiska politik som Sverige genomför?” skulle vara en 

intressant huvudfråga. 

 

Dessutom skulle det behövas en utvärdering med en social utgångspunkt om hur en person 

skulle klara sig med en så liten inkomst och hur det påverkar personen. ”Hur låg lön skulle en 

person klara sig på?” skulle vara ett intressant perspektiv på en sådan undersökning. 

 

Då det inte finns så mycket forskning om Minijobanställdas sociala förhållanden i Tyskland 

skulle jag vilja se mer utvärderingar av den typ som RWI utförde av tyska forskare. RWI:s 

forskning kan egentligen bara vara toppen av ett isberg – jag skulle vilja se en forskning vars 

analysenheter är de personer som innehar Minijob och som kom från arbetslöshet med 

arbetslöshetskassa (a-kassa) och personer som fick socialbidrag samt utesluta elever, 

studenter, pensionärer, hemmafruar och de arbetstagare som har Minijob som extrajobb. 
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Bilaga 1 

 

Utvärderingsmodeller 

 

 

 

 

Fig 2: Utvärderingsmodeller (källa: Vedung (1998): s. 50) 
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Bilaga 2 

 

Fallstudieprotokoll 

 

Projektmål: Utvärdera den tyska arbetsmarknadsåtgärden Minijob, som är ett 

arbetsmarknadspolitiskt program för att få bort svartjobben och arbetslösheten i Tyskland. 

 

Projektförutsättningar: allt empiriskt material finns i Tyskland och på tyska, BMAS har inte 

tid att göra någon intervju, finns inte mycket information om Minijob-Zentrale. 

 

Fallstudiefrågor:  

• Hur har Minijob modellen implementerats ur ett förvaltningsperspektiv?  

• Hur har Minijob modellen implementerats ur ett slutprestationsperspektiv? 

• Hur har Minijob modellen implementerats ur ett utfallsperspektiv? 

 

Målgrupp: först och främst andra G3 uppsatsmakare samt min handledare och examinator. 

Dessutom är min uppsats till för Arbetsmarknadsdepartementet och i viss mån även 

Arbetsförmedlingen. 

 

Fallstudierapport: Kommer att se ut som följer: 

1 Inledning 

2 Problem och frågeställningar 

3 Bakgrund och teori 

4 Tidigare forskning 

5 Metod och Material 

6 Empiri och analys 

7 Slutsatser 
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Bilaga 3 

 

Intervju 

 

Dessa frågor kommer från intervjun med Wolfgang Billmayer, ägare av klädesbutiker i 

Freising och Wartenberg, Tyskland den 27/10 2007 samt att jag kommit på extra frågor som 

besvarades via e-mail den 9/1 2008. 

 

När anställde du din första Minijobarbetstagare? 

Hur många Minijobanställda har du? 

Vad har dina Minijobanställda för timlön? 

Anser du att Minijob är en bra åtgärd? 

Vad anser du är bra respektive dåligt med Minijob? 

Anser du att Minijob behöver förändras? 

Hur skulle Minijobåtgärden kunna förbättras? 

Anser du att Minijob är en anställningsform som hör framtiden till? 

Kan du förklara det tyska skattesystemet för mig?
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Bilaga 4 

 

Brev från BMAS 

 

Här kommer en exakt avskrivelse av brevet från BMAS: 

 

Minijob 

 

Sehr geehrte Frau Petersson, 

 

Vielen Dank für Ihre E-Mail vom 24. November 2007 an das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales.  

 

Anliegend sende ich Ihnen eine Broschüre sowie einen Aufsatz zur geringfügigen Beschäfti-

gung in Deutschland. Sofern Sie noch weitergehende Fragen haben, die durch diese Materi-

alien nicht beantwortet werden, setzen Sie sich erneut mit dem Ministerium in Verbindung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Im Auftrag 
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