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Rättvis inkomst

Någon tydlig definition har inte kunnat hittas.

ILO talar om ”rättvis inkomst” i sin definition av drägligt arbete. (Drägligt arbete är ett 
sammanfattande begrepp som omfattar vad människor strävar efter i arbetslivet: möjlighet till 
produktivt arbete som ger en rättvis inkomst, säkerhet på arbetsplatsen och socialt skydd för 
familjerna, bättre utsikter till personlig utveckling och social integration, frihet att påtala 
problem, organisera och delta i beslut som påverkar ens liv och lika möjligheter och 
likabehandling för alla kvinnor och män.) ILO nämner begreppet ”rättvis inkomst” men 
definierar det inte (se Internet: Glossary of labour law and industrial relations ).

Minimilön

Eurostat har definierat minimilön som den lägsta lön som arbetsgivarna har laglig skyldighet 
att betala sina anställda. Den nationella minimilönen kan fastställas per timme, vecka eller 
månad och denna minimilön tvingas fram med stöd av lag (staten), ofta efter samråd med 
arbetsmarknadens parter eller direkt genom nationella tvärsektoriella avtal (så är det i 
EU-länderna Belgien och Grekland). Den nationella minimilönen gäller vanligen alla 
anställda, eller åtminstone en stor majoritet av de anställda i landet. I en del länder finns det 
undantag för till exempel unga arbetstagare, lärlingar eller arbetstagare med 
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funktionsnedsättning. Det är bruttosiffrorna som rapporteras, det vill säga före avdrag för 
inkomstskatt och sociala avgifter, vilka varierar mellan länderna. Lagarna om minimilöner 
innehåller bestämmelser om regelbundna översyner av nivåerna för att de ska återspegla 
förändringar av priser, löner och andra ekonomiska faktorer. Ofta leder detta till 
trepartsförhandlingar mellan staten, fackförbunden och arbetsgivarna. Minimilönerna kan 
justeras automatiskt, genom att de knyts till konsumentprisindex eller till den ekonomiska 
tillväxten, eller höjas skönsmässigt genom lagstiftning (se 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage).

ILO har definierat minimilön som en lönenivå som är fastställd i lag eller avtal och som är 
den lägsta lön som en arbetsgivare får betala (se Glossary of labour law and industrial 
relations).

Minimiinkomst

Definitionen finns i en studie (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2) om hur minimiinkomsten 
påverkar den sociala integration i EU som beställdes av Europaparlamentets utskott för 
sysselsättning och sociala frågor och som färdigställdes 2007 (se
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891).

I studien definieras minimiinkomst generellt som en selektiv stödform. Stödet utgår när en 
person (eller en familj) saknar tillräckliga medel för att täcka nödvändiga 
levnadsomkostnader. Därför är minimiinkomsten i allmänhet ett komplement till andra former 
av stöd till uppehället, både avgiftsbaserade och andra, och bidrar till att skapa det så kallade 
sociala skyddsnätet. För att förstå hur minimiinkomsterna är utformade i olika länder är det 
således viktigt att ta hänsyn till den roll de spelar i de mer generella system för inkomststöd 
som finns i respektive land:

 I de flesta europeiska länder har särskilda politiska åtgärder vidtagits som ska främja 
social integration av särskilda målgrupper (arbetslösa, funktionshindrade, äldre och så 
vidare) och det finns ett mer generellt inkomststöd som riktar sig till de fattiga.

 En del länder tenderar att prioritera riktade/generella stödformer och har antingen ingen 
lagstadgad minimiinkomst eller så har de skapat minimiinkomstsystem i ”lättversioner”.

 Slutligen finns det också länder som saknar riktade politiska åtgärder och bara har ett 
allomfattande stöd för alla fattigdomssituationer. Som framgår av tabellerna nedan har 
nästan alla europeiska länder någon form av minimiinkomstsystem som ger inkomststöd, 
men systemens uppbyggnad och omfattning varierar mycket. Alla medlemsstater utom 
Grekland och Ungern liksom vissa delar av Italien och Spanien (som inte har några 
nationella stödformer) har generella former av garanterade minimiinkomster för 
människor som saknar tillräckliga resurser.

Europeiska kommissionen talar om minimiinkomstsystem, med behovsprövade, icke 
avgiftsfinansierade och generella garanterade minimiinkomster. Dessa ska fungera som (en 
del av) det sista sociala skyddsnätet, för att förhindra att enskilda och hushåll drabbas av 
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(allvarlig) fattigdom eller får en levnadsstandard som inte är dräglig. System med garanterade 
minimiinkomster spelar en specifik och avgörande roll när det gäller att bekämpa fattigdom 
och social utslagning, eftersom de är en sista utväg i det sociala skyddet och ett viktigt inslag i 
de allmänna skyddsnäten (se Social trygghet och social delaktighet ).

ILO definierar ”garanterad minimiinkomst” som ett statligt stöd som utgår till alla personer 
eller familjer vilkas inkomster ligger under en viss fastställd nivå. Man kan åstadkomma den 
garanterade inkomsten på olika sätt: med hjälp av negativ inkomstskatt, familjeförmåner, 
socialbidrag etc. En del system innehåller olika slags arbetsincitament (se ILO thesaurus).

Tillräcklig inkomst

Någon direkt beskrivning av denna term har inte hittats. Den används bara i samband med 
aktiv inkludering.

Exempel:

Europaparlamentets resolution av den 6 maj 2009, i vilken medlemsstaterna uppmanas att 
införa tillräckligt inkomststöd för att bekämpa fattigdom och social utestängning. Parlamentet 
framhöll behovet av en adekvat nivå på inkomststödet i enlighet med rekommendationerna 
92/441/EEG och 2008/867/EG, och att detta stöd måste vara tillräckligt, insynsvänligt, 
tillgängligt för alla och hållbart på längre sikt.

Tillräckligt inkomststöd definieras i kommissionens rekommendation av den 3 oktober 2008 
om aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden (delgivet med 
nr K(2008)5737) till medlemsstaterna:

”Individens grundläggande rätt till tillräckliga resurser och socialt bistånd för ett värdigt liv 
erkänns som en del av en heltäckande och konsekvent strategi för att bekämpa social 
utestängning:

i) Vid behov se över systemen för socialt skydd i ljuset av de gemensamma principer som 
anges i led B i rekommendation 92/441/EEG. Rätten till tillräckliga resurser ska i strategin för 
aktiv inkludering

– vara förenad med kravet att personer som kan ta ett arbete står till arbetsmarknadens 
förfogande eller är aktivt tillgängliga för yrkesinriktad utbildning i syfte att hitta ett arbete, 
och att andra vid behov deltar i åtgärder för ekonomisk och social integration, och
– kombineras med åtgärder som på nationell nivå anses vara nödvändiga för ekonomisk och 
social integration av utestängda personer.

ii) Se till att denna rätt tillämpas enligt de praktiska riktlinjerna i leden C.1, C.2 och C.3 i 
rådets rekommendation 92/441/EEG. Vid fastställandet av vilka resurser som krävs för ett 
värdigt liv bör man med hjälp av lämpliga nationella indikatorer beakta levnadsstandarden 
och levnadskostnaderna för hushåll av olika storlek och typ i den berörda medlemsstaten.
Inom ramen för strategin för aktiv inkludering bör incitament finnas för arbetsföra personer 
att söka arbete och beloppen för att tillgodose särskilda behov justeras eller kompletteras.”
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Grundinkomst

Det tycks inte finnas någon tydlig definition eller -beskrivning. Begreppet nämns i en del 
EU-publikationer som en funktion av levnadsstandarden i varje medlemsstat. Det nämns 
också i en del utomstående källor.

Exempel:

The Basic Income Earth Network (se BIEN ) definierar ”grundinkomst” som en inkomst som 
alla ovillkorligen garanteras på individuell basis, utan någon prövning eller krav på arbete.
Det är ett slags garanterad minimiinkomst som skiljer sig från dem som nu finns i olika 
europeiska länder på tre viktiga punkter:

 Den betalas till individer, inte till hushåll.

 Den betalas ut oberoende av andra inkomstkällor.

 Den betalas ut utan krav på att arbete ska utföras eller att man ska vara beredd att anta 
eventuella jobberbjudanden.

The Global Basic Income Foundation (se What is a global basic income? definitions and 
arguments ) definierar grundinkomst som en garanterad minimiinkomst. Som komplement till 
denna grundinkomst kan människor ha arbetsinkomster, precis som nu. Grundinkomsten är 
grunden för ett socialt trygghetssystem och kompletteras med socialförsäkringar och andra 
förmåner vid sjukdom, arbetslöshet och så vidare. En full grundinkomst garanterar att alla har 
medel för sina grundläggande behov. Då avses först och främst grundläggande behov för 
överlevnad: rent vatten, mat, kläder, tak över huvudet och primär hälsovård. De flesta anser 
att också utbildning är ett grundläggande behov. Vilka andra behov som är grundläggande 
beror bland annat på klimatförhållandena och på kulturella värden.

En lön som man kan leva på

ILO definierar detta som en lönenivå som täcker de grundläggande levnadsbehoven för en 
genomsnittlig familj i en viss ekonomi (se ILO thesaurus).

OECD definierar det som en lön som är tillräckligt hög för att en arbetstagare ska kunna ha en 
viss levnadsstandard (se Living wage).

Pension

Definieras av Eurostat som periodiska utbetalningar avsedda att upprätthålla mottagarens 
inkomstnivå efter pensionering från avlönad sysselsättning vid en viss fastställd ålder eller att 
ge äldre människor ett inkomststöd (se Old-age pension).

OECD definierar det som utbetalningar till personer som omfattas av pensionsfonder (eller till 
anställda) efter pensionering (se Pension ).
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Pensionering

Ingen definition av denna term har hittats, bara definitioner av termer som pensionsförmån, 
pensionsålder etc.

Lagstadgad pensionsålder

Den lagstadgade pensionsåldern är för det stora flertalet människor i EU 60 år och uppåt, till i 
de flesta fall 65 års ålder (se http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-
135/EN/KS-80-07-135-EN.PDF).

Förtidspensionering

Eurostat definierar förtidspensionering som någonting som främst är tillämpligt på anställda 
som har valt att pensionera sig i förtid till följd av ekonomiska faktorer (problem på 
arbetsmarknaden, svårigheter i vissa delar av ekonomin etc. Se Early retirement ).

OECD definierar det som en situation där en individ beslutar att gå i pension tidigare och 
utnyttjar pensionsförmånerna före den normala pensionsåldern (se Early retirement).

Delpension

Eurostat definierar detta som en situation där en individ tillåts gå i pension och erhåller 
pensionsförmåner samtidigt som han eller hon arbetar (vanligen deltid) och bidrar till 
pensionssystemet (se Phased retirement).

ILO definierar delpension som en successiv begränsning av arbetstiden för äldre arbetstagare 
(se ILO thesaurus).

OECD definierar detta som en situation där en individ tillåts gå i pension och erhåller 
pensionsförmåner samtidigt som han eller hon arbetar (vanligen deltid) och bidrar till 
pensionssystemet (se Phased retirement).

Fattigdom

Det är svårt att hitta någon definition av fattigdom i EU:s publikationer. Däremot har följande 
definitioner hittats:

Relativ fattigdom

Relativ fattigdom mäts i förhållande till den levnadsstandard som majoriteten av människorna 
i ett område har. Den varierar alltså från region till region. EU använder sig av en relativ 
definition för att mäta fattigdom, nämligen ”människor med en disponibel inkomst som 
understiger 60 procent av den nationella mediannivån”. Detta återspeglar den definition av 
fattigdom som EU:s statschefer har antagit, enligt vilken människor är fattiga om deras 
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resurser är så otillräckliga att de inte har en levnadsstandard som betraktas som godtagbar av 
det samhälle de lever i (se Social trygghet och social delaktighet ).

Extrem fattigdom

De som lever i extrem fattigdom saknar grundläggande förutsättningar för överlevnad, såsom 
rent vatten, mat, kläder, tak över huvudet och oundgängliga mediciner (se  Social trygghet och 
social delaktighet  ).

Fattigdomsrisk

Människor med en jämförlig disponibel inkomst som understiger 60 procent av den nationella 
medianinkomsten anses befinna sig i riskzonen för fattigdom. En så låg inkomst anses 
otillräcklig för att upprätthålla en dräglig levnadsstandard i EU. Huruvida människor som 
befinner sig under tröskelvärdet på 60 procent faktiskt lever i fattigdom beror på ett antal 
faktorer, som till exempel tröskelvärdets relevans, hur länge de har denna relativt låga 
inkomst och om de äger och använder andra tillgångar, särskilt egna bostäder. Omkring 
16 procent av EU-medborgarna riskerar att hamna i fattigdom. Några faktorer som ökar 
fattigdomsrisken är långtidsarbetslöshet eller sysselsättning med låg kvalitet, låg utbildning, 
härkomst från en socialt utsatt familj, funktionshinder, dålig hälsa, drogmissbruk och 
alkoholism samt härkomst från en invandrarfamilj eller etnisk minoritet (se Social trygghet 
och social delaktighet ).

Materiell fattigdom

Materiell fattigdom är en situation där människor saknar varor och tjänster som anses 
nödvändiga för att de ska kunna åtnjuta en dräglig levnadsstandard i det land där de bor. Det 
kan till exempel handla om människor som har en mycket ansträngd ekonomi, inte har råd 
med grundläggande kapitalvaror, har dåliga bostäder eller inte kan delta i samhällslivet 
(fritidsaktiviteter, semestrar). Mått på materiell fattigdom ger ett fattigdomsperspektiv som 
kompletterar det som konventionella inkomstmått ger (se Social trygghet och social 
delaktighet).

Eurostat definierar andelen som riskerar fattigdom som människor med en jämförlig 
disponibel inkomst, dvs. som har gjorts likvärdig (se At risk of poverty rate ) som understiger 
gränsen för fattigdomsrisk, vilken har fastställts till 60 procent av den nationella jämförliga 
disponibla medianinkomsten efter sociala transfereringar (såsom sociala förmåner). Denna 
indikator mäter inte välstånd eller fattigdom, utan låg inkomst i förhållande till andra invånare 
i landet, vilket inte nödvändigtvis betyder att levnadsstandarden är låg. Andelen som riskerar 
fattigdom före sociala transfereringar beräknas som den andel människor som har en 
jämförlig disponibel inkomst före sociala transfereringar som understiger gränsen för 
fattigdomsrisk efter sociala transfereringar. Pensioner, såsom ålderspensioner och 
efterlevandepensioner, räknas som inkomst (före sociala transfereringar) och inte som sociala 
transfereringar (se At risk of poverty rate).

Skillnaden mellan fria yrkesutövare och egna företagare
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Fria yrkesutövare

Med ”fria tjänster” avser ILO de tjänster som tillhandahålls av yrkesutövare, ofta egna 
företagare, såsom läkare, advokater, revisorer, arkitekter med flera (se ILO thesaurus).

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer definieras fria yrken på följande sätt:

”I den mån de är reglerade omfattar detta direktiv även fria yrken, som enligt detta direktiv 
utövas av var och en som på grund av särskilda yrkeskvalifikationer personligen, under eget 
ansvar och yrkesmässigt självständigt utför intellektuella tjänster i allmänhetens och 
uppdragsgivarens intresse. Yrkesutövningen är i medlemsstaterna vanligen, i 
överensstämmelse med fördraget, underkastad särskilda rättsliga förpliktelser i enlighet med 
den nationella lagstiftningen och de bestämmelser som inom lagstiftningens ramar fastställs 
under självständiga former av respektive representativ yrkesorganisation; genom dessa 
bestämmelser säkerställs och vidareutvecklas professionaliteten och kvaliteten och 
förtroendeförhållandet mellan den som utför tjänsten och uppdragsgivaren.”

Egna företagare

Eurostat definierar detta begrepp på två sätt (se Self-employed person):

 Egna företagare med anställda: Människor som arbetar i egna företag, praktiker eller 
jordbruk i vinstsyfte och som har minst en anställd.

 Egna företagare utan anställda: Människor som arbetar i egna företag, praktiker eller 
jordbruk i vinstsyfte och som inte har några anställda.

I European Industrial Relations Dictionary (se Self-employed person) definieras en egen 
företagare som en självständig arbetstagare som arbetar oberoende av någon arbetsgivare, till 
skillnad mot en anställd som är underställd och beroende av en arbetsgivare. I den 
utsträckning som begreppet anställd implicerar ett visst mått av ekonomiskt beroende, 
eftersom anställda är beroende av betalning från arbetsgivaren för sitt uppehälle, är emellertid 
skillnaden kanske inte så stor, med tanke på att egna företagare är lika beroende av att arbeta 
för sitt uppehälle, även om betalningen kommer från kunder i stället för arbetsgivare.

Egna företagare anses generellt främst finnas inom ett begränsat antal sysselsättningar: de är 
ofta jordbrukare, yrkesutövare, affärsinnehavare, medhjälpande makar eller byggnadsarbetare.
Det finns således en mängd kategorier egna företagare, och skillnaderna mellan dem är stora, 
till exempel mellan fria yrkesutövare, personer som arbetar inom hotell- och 
restaurangbranschen och kvinnor som hjälper sina män i deras företag.


