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Abstract 

The municipalities' costs for social assistance are expected to grow by over 

20 per cent in the coming years (Prop. 2018/19:1). There are plenty of 

studies of how the design and level of unemployment insurances affect labor 

market outcomes – higher benefits have a negative impact on annual income 

and wages after unemployment – but few concerning the social assistance 

system. 

For recipients of social assistance, the benefit is reduced by the same amount 

a person earns, which create weak incentives for work as the substitution 

effect remains neutral. As a measure to lower the effective marginal tax rate 

from a hundred percent, Sweden has introduced a claw-back tax: the so-

called job stimulus. 

Labor supply models assume voluntary unemployment, where the incentives 

depend on the fixed costs of working. If the fixed costs remain neutral, 

everyone who has a potential income over the benefit limit should work. 

However, under 2 per cent receive the job stimulus, even though 

approximately 50 per cent meet the eligibility requirements (Socialstyrelsen, 

2016). Therefore, this thesis investigates potential explanations to this lag 

between theory and reality, analyzing a specific policy using traditional 

analysis tools from the economic theory of labor supply. 

The results show that the effective marginal tax rate is significantly affected, 

which strengthens the assumption that traditional analysis tools for labor 

supply seem insufficient when studying social assistance. Therefore, the 

effort model is introduced as an analysis tool to complement the established 

theories. 
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”Omfördelar man allt av värde efter att värdet visat sig, alstras inom 

kort färre värden, just på grund av att det alltid finns ett alternativ till 

ansträngning.” 

- Lena Andersson, ur Verkligheten och resten  

                                                 

1 Swedish Labour Income Microsmulation Model, en mikrosimuleringsmodell av Jacob 

Lundberg. 
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1 Inledning 

Kommunernas kostnader för bidrag och utanförskap förväntas växa med över 

20 procent under kommande år (Prop. 2018/19:1). Flyktinginvandring från 

framförallt 2015 förväntas till stor del försörjas av kommunerna (Aldén & 

Hammarstedt, 2016), inte minst eftersom de inte kvalificerar sig till 

nationella transfereringssystem och resultaten av den statliga etableringen är 

begränsade. 

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd kallas det yttersta skyddsnätet för 

personer som saknar annan försörjning. I takt med att försörjningsstödet mer 

och mer får karaktären av ett arbetslöshetsbidrag behöver analysen av 

systemet också ta hänsyn till ekonomiska incitament för arbete. Det finns 

omfattande studier av hur arbetslöshetsersättningens konstruktion och nivå 

påverkar arbetsmarknadsutfall. Högre arbetslöshetsersättning har negativ 

påverkan på årsinkomst och lön i upp till nio år efter inträdet i arbetslöshet 

(Ek, 2013), samtidigt som optimal utformning behöver ta hänsyn till 

konjunktur (Mitman & Rabinovich, 2015); en mer generös 

arbetslöshetsförsäkring i en lågkonjunktur kan förkorta arbetslöshetsperioder 

(Lalive, Landais, & Zweimüller, 2015). 

Försörjningsstödet kan förväntas få mer utrymme i samhällsdebatten, när 

kommunernas ekonomi pressas av växande bidragskostnader samtidigt som 

bidragets utformning tillsammans med observerbara obalanser på 

arbetsmarknaden gör att mycket talar för att det stora tillskottet av 

lågutbildad arbetskraft, från asylinvandringen, kommer få svårt att etablera 

sig på arbetsmarknaden.  

Bidraget sänks för varje intjänad krona för den som tar emot 

försörjningsstöd, exempelvis om en i hushållet skaffar sig ett arbete. När 

marginaleffekten är hundraprocentig lönar det sig dåligt att ta ett jobb. 

Sverige har därför, med inspiration från andra länder, infört en så kallad 

jobbstimulans2; 25 procent av den intjänade nettoinkomsten räknas bort när 

behovet prövas för de som söker och tar emot försörjningsstöd. 

Uppsatsen undersöker en specifik policyåtgärd – jobbstimulansen – utifrån 

traditionella analysverktyg från nationalekonomisk teori om arbetsutbud. 

Tidigare forskning om arbetsutbudseffekter av inkomstförändringar 

(Lundberg & Norell, 2018) skapar en förväntan om att drivkrafter för arbete 

borde öka för personer som omfattas av jobbstimulansen, och att det därmed 

                                                 

2 Med budgetpropositionen för år 2012 (Prop. 2012/13:1) infördes en särskild 

beräkningsregel i försörjningsstödet. Under året presenterades ett förslag från 

Socialdepartementet (Ds 2012:26), som bland annat tog sin utgångspunkt i internationella 

erfarenheter och den tidigare utredningens förslag om en förvärvsstimulans (SOU, 2007:2). 
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borde finnas positiva sysselsättningseffekter. Samtidigt medför 

jobbstimulansen att gränsen för att vara berättigad försörjningsstöd skjuts 

uppåt och att det kan vara lönsamt att ha bidragsförsörjning en tid innan jobb. 

Bidragsberoendet kan därför riskera att öka och förlängas. 

Socialstyrelsens uppföljning visar att knappt 2 procent av de som tar emot 

försörjningsstöd tar del av jobbstimulansen, trots att ungefär 50 procent 

uppfyller tidsrekvisitet för att vara berättigad (Socialstyrelsen, 2016). Det är 

med andra ord få av de som tagit emot försörjningsstöd i mer än sex månader 

som arbetar eller börjar arbeta. Begränsade effekter syns även hos 

internationella motsvarigheter, vilket beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.2.2. 

För att undersöka de ekonomiska incitamenten genomförs simuleringar av tre 

hushållstyper3: ensamhushåll (1), ensamstående med två barn (2) och 

sammanboende med fyra barn (3). För vart och ett av typhushållen 

presenteras budgetrestriktioner med och utan jobbstimulans, samt 

marginaleffekt vid olika inkomster med och utan jobbstimulans. 

Resultatet visar att den ekonomiska vinsten av att arbeta vid olika 

inkomstnivåer påverkas markant av jobbstimulansen, samt hur gränsen för 

när ett hushåll kan få försörjningsstöd skjuts upp på ett sätt som sannolikt 

kan skapa inlåsningseffekter i bidragsberoendet. Dessutom framträder en 

brist i FASIT-modellen4 – jobbstimulansen har beräknats på bruttoinkomst – 

med direkt påverkan på simuleringar; marginaleffekten är inte konstant 75 

procent, utan förändras i relation till skattesystemet. Vid varje given inkomst 

som kan kombineras med försörjningsstöd blir det dock mer lönsamt att 

arbeta än att inte arbeta med jobbstimulans.  

Arbetsutbudsmodeller bygger på antagandet om att individen väljer sitt 

arbetsutbud. Vid den extensiva marginalen, det vill säga valet mellan att 

arbeta eller att inte arbete, beror valet på kostnader för att arbeta jämfört med 

den ekonomiska vinsten av arbete. Den största kostnaden i modellerna antas 

ofta vara den förlorade fritiden, men om hela fritiden tas i anspråk av 

kommunens aktiviteter och monetära kostnader kompenseras av 

försörjningsstöd så blir kostnaden för att arbeta lägre eller noll (0). 

Enligt etablerad arbetsutbudsteori borde då de som har en potentiell 

arbetsinkomst över bidragsgränsen också arbeta, när övergången från bidrag 

till arbete inte resulterar i mindre fritid. Särskilt i de fall där det inte ens krävs 

heltidsarbete för att nå över bidragsinkomsten och man därmed kan få mer 

fritid av att börja deltidsarbeta. Uppsatsen bidrar med förklaringar till varför 

betydande effekter på de ekonomiska incitamenten inte omsätts i ökat 

                                                 

3 Metoden är huvudsakligen simuleringar på typfall, men använder därtill viss deskriptiv 

statistik över faktiska utfall. Typfallssimuleringar är en vedertagen metod som bland annat är 

standard för OECD. 
4 Används bland annat i ESO-rapporten Lönar sig arbete 2.0 



 

3(48) 

 

arbetsutbud. Resultaten stärker antagandet om att traditionella analysverktyg 

för arbetsutbud förefaller svårtillämpade eller otillräckliga på 

försörjningsstödet. 

En grund för en ny modell som tar in ansträngning som en variabel 

introduceras därför som ett kompletterande analysverktyg. Färdigutvecklad 

ska modellen kunna ta bättre hänsyn till bidragstagares sekventiella beslut, 

exempelvis att först ta ett lån för att utbilda sig för att sedan skaffa jobb. 

Ansträngningen som krävs för att bli anställningsbar ses som en kostnad för 

individen, och behöver inkluderas i analysen. Den övergripande slutsatsen är 

att den som har sämre förutsättningar kommer behöva anstränga sig mer för 

att få ett jobb, vilket är en större kostnad och därför kräver större ekonomiska 

incitament – jämfört med den som har bättre förutsättningar eller sannolikhet 

att kunna skaffa sig ett jobb. 

 

Denna inledning följs av ett teoretiskt ramverk. Var och en av de ekonomiska 

modeller som presenteras bidrar med förståelse för bidragstagares 

arbetsutbud och drivkrafter för att delta på arbetsmarknaden, men också med 

insikter om de brister som modellerna har i analysen av försörjningsstödet. 

Ansträngningsmodellen presenteras som ett teoretiskt tillskott i slutet. 

Det institutionella ramverket för försörjningsstöd och jobbstimulansen läggs 

fram i det tredje kapitlet tillsammans med relevant empiri. Här återfinns även 

en kort beskrivning av bidragstagarna, som ligger till grund för studiens 

typhushåll, och den arbetsmarknad de i regel möter. Befintlig forskning om 

jobbstimulanser i och utanför Sverige sammanfattas i avsnittets andra del, för 

att ge en bild av de förväntade effekterna av reformen. 

Den fjärde delen beskriver metoden, modellerna och resultaten av 

simuleringarna. Resultaten diskuteras i uppsatsens femte del och jämförs 

med förväntade effekter. Här kommenteras även samspelet med andra skatter 

och transfereringssystem och två alternativscenarion presenteras utifrån 

tänkbara reformer. Uppsatsen avslutas med slutsatser av studien, några 

policyrekommendationer för att stärka drivkrafterna för arbete i 

transfereringssystemet och förslag till fortsatta studier.  
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2 Teori och tidigare studier 

2.1 Teoretiskt ramverk för drivkrafter för arbete 
Nedan presenteras de tre dominerande teorier för arbetslöshet. 

Arbetsutbudsteorin med extensiva och intensiva marginaler, den neoklassiska 

modellen och sök- och matchningsmodeller med aktivering. Arbetsutbud, 

arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet är fyra begrepp som är centrala 

för analysen av alla tre teoribildningar. Uppsatsen undersöker hur 

aktivitetskrav påverkar teoriernas tillämpning på försörjningsstödet och 

effekterna av jobbstimulansen. 

Arbetsutbud är det arbete som de som deltar i arbetskraften erbjuder på 

arbetsmarknaden. Arbetskraften är den del av befolkningen som deltar på 

arbetsmarknaden – arbetskraftsdeltagandet – och mäts i den så kallade 

arbetskraftsundersökningen (AKU). Det visualiseras av det så kallade AKU-

trädet från Statistiska Centralbyrån (SCB, 2018), som bryter ned 

befolkningen i först arbetskraften eller ej i arbetskraften och därefter 

respektive del vidare. 

 

Figur 1. ”AKU-träd” från Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU). Grafiken är 

direkt hämtad ur arbetskraftsundersökningen för 2018. 

 

Sysselsättning är den del av befolkningen eller det antal som arbetar. Den 

som är sysselsatt ingår i arbetskraften och har ett arbetsutbud. Den som är 

sysselsatt är inte arbetslös. Sysselsättningen mäts av SCB i AKU och är 

således inte registerbaserad. Sysselsättningsdefinitionen enligt AKU 

överensstämmer med internationell standard och är förhållandevis vidsträckt; 

det kan räcka med att ha arbetat i en timme under den veckan 

undersökningen utförs – eller till och med att inte ha arbetat alls, på grund av 
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någon frånvaro från en anställning5. Utöver sysselsättningsdefinitionen enligt 

AKU finns en registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), där 

sysselsättningen mäts årsvis med hjälp av skatteadministrativa 

kontrolluppgifter från Skatteverket. Den som har förvärvsinkomster över ett 

visst tröskelvärde definieras som sysselsatt i RAMS (SCB, 1994). 

Arbetslösheten är den del av befolkningen som ingår i arbetskraften, men 

saknar arbete, eller det antal som saknar men söker jobb6. Arbetslösheten 

mäts i AKU av SCB. Därutöver för Arbetsförmedlingen en registerbaserad 

statistik över arbetslösheten, definierat som de som är inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen. 

Särskilt observeras att personer som mottar försörjningsstöd kan vara både i 

och utanför arbetskraften, därför är två utfall särskilt intressanta: att delta i 

arbetskraften och att vara sysselsatt. De som deltar i arbetskraften men inte är 

sysselsatta antas omfattas av aktivitetskrav. Aktivering som motprestation för 

bidrag kan användas av åtminstone tre olika skäl: 

• För att särskilja de som verkligen behöver bidraget och de som kan 

lösa sin situation på egen hand7. 

• För att stärka drivkrafterna för arbete8. 

• För att öka anställningsbarheten med kompetenshöjande insatser. 

                                                 

5 Enligt SCBs definition räknas personer som under referensveckan utförde något arbete 

(eller var tillfälligt frånvarande), antingen som avlönade arbetstagare, som egna företagare 

eller oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan medlem av samma 

hushåll som sysselsatta/i arbete. Även personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska 

program räknas som sysselsatta. Den svenska arbetskraftsstatistiken är inte baserad på 

registerdata; i arbetskraftsundersökningen (AKU) intervjuas 27 500 personer månatligen 

under en referensvecka. 
6 Arbetslös är den som var utan arbete under referensveckan men som sökt arbete under de 

senaste fyra veckorna, och kunde börja arbeta inom tre veckor. Arbetslösa omfattar även 

personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de skulle ha 

kunnat arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans slut. 
7 Aktivitetskravet medför en kostnad för den bidragssökande, och de som inte ska vara 

berättigade antas då lämna självmant. Aktiveringskrav blir då en selektionsmekanism eller 

screening, för att minska risken för snedvridet urval (adverse selection), att bidragstagaren 

har mer information om sin situation eller kapacitet än det offentliga och kan tillskansa sig 

bidrag genom att inte lämna korrekt information, eller moralisk risk (moral hazard), att 

bidragstagaren blir mindre benägen att ordna sin egen försörjning eftersom bidragssystemet 

ändå ger ekonomisk trygghet. Asymmetrisk information, att partnerna inte har lika tillgång 

till information, kan ge upphov till ineffektivitet i bidragssystemet. I socialförsäkringssystem 

kan det vara svårt att skilja på ineffektivitet som härstammar från snedvridet urval respektive 

moralisk risk (Hindriks & Myles, 2013).  
8 Aktiveringen tar tid i anspråk även för den som inte arbetar, och minskar därmed den 

potentiella inkomsteffekten av att gå från bidrag till arbete. För den som har större 

inkomstpotential än bidragets storlek blir alternativkostnaden av att delta i aktivering hög, 

eftersom det blir tid som inte kan användas för att tillskansa sig den högre inkomsten. 
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2.1.1 Arbetsutbudsbeslut på extensiva och intensiva marginalen 

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis nyttan av att arbeta för en individ, och 

hur nyttofunktionen tillsammans med budgetrestriktionen avgör 

arbetsutbudet. Därefter beskrivs de två arbetsutbudsbesluten: att arbeta eller 

inte (extensiva marginalen) och hur många timmar den som arbetar väljer att 

arbeta (intensiva marginalen). Under antagandet att människor väljer sitt 

arbetsutbud beror det dels på hushållets efterfrågade konsumtion, dels på 

individens efterfrågade fritid9. Förhållandet däremellan ger individens 

nyttofunktion. 

Individen strävar efter att maximera sin nytta (U), som växer med 

disponibelinkomst eller konsumtion och sjunker med minskad fritid. Hela 

disponibelinkomsten används för konsumtion (c). Nyttan är en funktion av 

individens val av arbetade timmar (h), och individens givna färdigheter (s), 

bruttolön per timme (w) och individuella fixa kostnad för att arbeta (q). 

Konsumtionen (c) avgörs av bruttoinkomsten (wh), samt skatten (T, som i 

sin tur är icke-linjär och avgörs av bruttoinkomsten), och/eller 

bidragsinkomster (B), som beror på nettoinkomsten10. Onyttan av arbete11 

ges av rörliga (μ) och fixa (q) kostnader för att arbeta. 

𝑚𝑎𝑥
 
𝑈(ℎ; 𝑠, 𝑤, 𝑞) = 𝑐((𝑤ℎ − 𝑇(𝑤ℎ)) + 𝐵(𝑤ℎ − 𝑇(𝑤ℎ))) − 𝜇(ℎ; 𝑠, 𝑤) − 𝑞 (1) 

Den rörliga onyttan av att erbjuda sitt arbetsutbud (μ) är en funktion av 

arbetade timmar (h), färdigheter (s) och bruttolön (w). Onyttan ökar med 

arbetade timmar och är lägre, vid en given inkomst, för den med mer 

färdigheter, exempelvis högre utbildning (Lundberg, 2017). Modeller som 

exkluderar humankapital riskerar att underskatta utbudseffekter av 

inkomstförändringar (Keane, 2011). Onyttan ökar med skillnaden mellan 

potentiell inkomst givet färdigheterna och den faktiska bruttolönen (w); en 

individ som anser sig få för lite betalt givet sina färdigheter kommer se en 

större onytta av att arbeta. Bortfall av inkomster från den svarta sektorn är ett 

                                                 

9Individens antal arbetade timmar begränsas av dygnets antal timmar ℎ ∈ [0, 24]. Den del av 

dygnet som inte är individens arbetsutbud definieras som fritid, även om det också 

inkluderar oavlönat hushållsarbete. Arbetsutbudet bestäms av onyttan av arbete; 

marginalnyttan av arbete lutar uppåt, medan marginalnyttan av konsumtion lutar nedåt 

(Jevons, 1871). 
10 Skatte- och bidragssystemets utformning är långt mer komplicerat än att det bara beror på 

inkomsten av arbete. Fördjupning om skatte- respektive bidragskomponenten finns i 

kommande kapitel och i appendix, bilaga 3. 
11 Ska betraktas som nettot av arbetets värde och den kostnad individen upplever eller får av 

att arbeta. Att arbeta – gemenskap, självständighet, mening och så vidare – ger en nytta i sig 

själv, medan modellen i första hand räknar nyttan av arbete i frukten av detsamma: 

konsumtionen. 
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exempel på monetära kostnader (Holmlund & Kolm, 1998), medan värdet av 

fritid är de icke-monetära kostnaderna. 

Den fixa onyttan av arbete (q) är monetär, exempelvis kostnader för resor till 

och från jobbet som är lika oavsett antal arbetade timmar och inte varierar 

med inkomst eller färdigheter12. 

𝑞 = {
𝑞 = 0 𝑜𝑚 ℎ = 0
𝑞 > 0 𝑜𝑚 ℎ > 0

 

Passivt bidragstagande har därmed högre nytta för den enskilde än summan 

av bidrag och uteblivna direkta kostnader som uppstår när man arbetar, 

eftersom den fria tiden också värderas. Den totala kompensationsgraden kan 

därmed beskrivas som summan av bidragen och onyttan av att arbeta, 

dividerat med den potentiella arbetsinkomsten. 

Individens budgetrestriktion är den disponibelinkomst som kan användas för 

att konsumera. Uppsatsen antar med andra ord att hela disponibelinkomsten 

konsumeras. Konsumtionen (c) kan definieras som summan av 

arbetsinkomster efter skatt, transfereringar och arbetskostnader. 

𝑐 − 𝑤ℎ + 𝑇(𝑤ℎ) − 𝐵(𝑤ℎ − 𝑇(𝑤ℎ)) + 𝑞 = 0  (2) 

Arbetsutbudet bestäms först vid den extensiva marginalen, ett binärt beslut 

mellan att arbeta eller att inte arbeta som förenklat avgörs av om 

inkomstökningen av att ta ett jobb är större än den fixa kostnaden för att 

arbeta (Saez, 2002). Det brukar kallas tröskeleffekt (TE)13: 

𝑇𝐸 = 1 −
𝑤ℎ−𝑇(𝑤ℎ)+𝐵(𝑤ℎ−𝑇(𝑤ℎ))−𝐵(0)

𝑤ℎ
= 1 −

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑎𝑣 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑎𝑣 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒
 (3) 

Tröskeleffekten kan beskrivas som den ekonomiska vinsten (förändrade 

disponibelinkomsten) av att börja arbeta som inte kommer individen till 

godo. I en ekonomi utan transfereringar skulle tröskeleffekten14 vara den 

                                                 

12 De icke-monetära kostnaderna – värdet av fritid – som inkluderas i de fixa kostnaderna (q) 

i en modell som enbart avser valet längsmed den extensiva arbetsutbudsmarginalen, ingår 

här i de rörliga kostnaderna av att arbeta (μ), eftersom de varierar med antal arbetade 

timmar. 
13 Tröskeleffekten kallas också deltagandeskatt (participation tax rate, PTR, i den 

internationella litteraturen). Deltagandeskatten ger också statens andel av vinsten för 

samhället när någon går från arbetslöshet med bidrag till arbete: 

𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 =
𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 𝑝å 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 + 𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒

𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑙ö𝑛 + 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡
=

𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑎𝑣 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒

𝑠𝑎𝑚ℎä𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑎𝑣 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒
 

I ekvation 3 är B(0) bidragsinkomsten för en individ utan arbetade timmar (h=0). 
14 Tröskeleffekten är en substitutionseffekt; en konsekvens av förändrat relativpris mellan 

arbete och fritid som beror på den effektiva genomsnittliga skatten. Begreppet används mer 

vanligt om den intensiva marginalen, där det är den effektiva marginalskatten som avgör. 
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genomsnittliga skattesatsen för en individ, men nu avgörs den istället av både 

skatter och bidrag. Hur arbetskraftsdeltagandet (ω) påverkas av en förändrad 

vinst av arbete kan även beskrivas i termer av deltagandeelasticitet (η): 

𝜂𝑖 =
% ∆𝜔

|∆𝑇𝐸|
=

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑠𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑎𝑣 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒
  (4) 

Den intensiva marginalen är beslutet om hur många arbetade timmar den 

enskilde ska tillhandahålla arbetsmarknaden efter beslutet vid den extensiva 

marginalen om att ingå i arbetskraften. Lutningen längsmed 

budgetrestriktionen är marginaleffekten (ME)15. Marginaleffekten är med 

andra ord hur stor del av den ekonomiska vinsten (förändrade 

disponibelinkomsten) av en marginell förändring av individens arbetsutbud 

som går bort i ökade skatter (t, marginalskattesatsen) och minskade bidrag (γ, 

avtrappningsgraden för bidrag16):  

𝑀𝐸 = 1 −
𝜕𝑐 𝜕ℎ⁄

𝜕(𝑤ℎ) 𝜕ℎ⁄
= 𝑡 − 𝛾 + 𝛾𝑡   (5) 

Om den ekonomiska vinsten av en arbetad timme växer, stiger relativpriset 

för motsvarande mängd fritid och ger upphov till en så kallad 

substitutionseffekt. Arbetsutbudet ökar när kostnaden för att inte arbeta ökar. 

Substitutionseffekten vid den intensiva marginalen avgörs av den effektiva 

marginalskatten eller vinsten av att arbeta en extra timme. 

När den ekonomiska vinsten av en arbetad timme växer kan den enskilde få 

lika mycket efterfrågad konsumtion för en mindre ansträngning, och samma 

ekonomiska standard kan upprätthållas med färre arbetade timmar. Därför 

inträffar en annan ekonomisk konsekvens som motverkar 

substitutionseffekten: inkomsteffekten på den intensiva marginalen. Om 

fritid är en normal vara, alltså något den enskilde vill ha mer av när 

inkomsterna stiger, så förändras den efterfrågade fritiden och arbetsutbudet 

minskar (Becker, 1965). 

                                                 

Mer träffsäkert vore att beskriva substitutionseffekten vid den extensiva marginalen som 

relativpriset mellan arbete och arbetslöshet. 
15 För typhushåll 2 och 3 i resultatavsnittet finns en marginell lutning på budgetrestriktionen 

som inte återfinns i marginaleffekten, där den är hundraprocentig. Det orsakas av 

barnomsorgsavgiften, som är att jämföra med en skatt och står i proportion till inkomsten. 

Hushåll kompenseras för barnomsorgsavgiften av försörjningsstöd, varför försörjningsstödet 

växer för varje intjänad krona, men barnomsorgsavgiften betalas med motsvarande summa 

och påverkar därför inte marginaleffekten. Det blir offentliga resurser som går runt i 

systemet. 
16 I den utbyggda modell som redovisas i appendix utgår bidragskomponenten från en norm, 

som kan liknas vid minsta möjliga disponibelinkomst, och avtrappning. 
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I figur 2 illustreras budgetrestriktionen (blå och grå yta) och nyttofunktionen 

(grå, blå och svart heldragen linje) av indifferenskurvor. Blå och grå 

indifferenskurva (figur 2a) kan vara olika individer med olika onytta av 

arbete, eller samma individ före och efter en förändring av onyttan av arbete. 

För den brantare indifferenskurvan (grå linje i figur 2a) är onyttan av att 

arbeta större, och indifferenskurvan tangerar budgetrestriktionen vid 

ytterfallet. Det optimala valet längsmed den extensiva 

arbetsutbudsmarginalen är med andra ord att inte arbeta, eftersom 

marginaleffekten är hundraprocentig; där budgetrestriktionen är konstant 

finns inget skäl att befinna sig på någon annan punkt än utan arbetsutbud. 

När budgetrestriktionen börjar luta, och marginaleffekten sjunker, börjar det 

löna sig att arbeta. Den flackare indifferenskurvan (blå heldragen linje i figur 

2a) tangerar budgetrestriktionen vid uppsatsens antagna ingångslön (18 000 

SEK). Med jobbstimulans lönar det sig att arbeta längsmed hela 

budgetrestriktionen (figur 2b) varför indifferenskurvan (svart heldragen linje 

i figur 2b, samma lutning som grå heldragen linje i figur 2a) inte tangerar vid 

ytterfallet utan arbetsutbud. Den mer kraftfulla lutningen på 

budgetrestriktionen dröjer till högre inkomster än utan jobbstimulansen. 

 

Figur 2a och 2b. Exempel på budgetrestriktion från MATLAB-simulering utan (t.v.) och med (t.h.) 

jobbstimulans, samt tangerande indifferenskurvor (grå, blå och svart heldragen linje). Nyttofunktionen 

visualiseras av indifferenskurvorna. De streckade linjerna markerar arbetsutbudet i termer av 

bruttoinkomst för den heldragna linjen i samma färg. Den blå ytan är försörjningsstöd och den grå är 

arbetsinkomster. Denna uppställning av budgetrestriktion och indifferenskurvor är standard inom 

offentlig ekonomi (Hindriks & Myles, 2013), medan arbetsmarknadsekonomin ofta gör en annan 

uppställning (Borjas, 2015). 

2.1.2 Efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft 

En grundsats i neoklassiska modeller är Says lag, som innebär att utbudet 

skapar sin egen efterfrågan (Say, 1802). Traditionella modeller, såväl 

neoklassiska som keynesianska, antar att den arbetslöse inte är aktiv, att 

arbetslösheten är ofrivillig och beror på att jobbvakanser saknas, och att den 

arbetssökande har kostnadsfri tillgång till en perfekt marknad (Englund, 

Holmlund, & Krusell, 2010). 

I perfekt konkurrens är lönerna inte trögrörliga, utan anpassas beroende på 

utbud och efterfrågan, om en chock inträffar följer lönerna efter; 

prisanpassningen sker utan friktion efter utbud och efterfrågan, medan 
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trögrörliga löner inte anpassar sig (Keynes, 1936)17. Trögrörlig lönebildning, 

särskilt i branscher där personer med svag etablering på arbetsmarknaden 

finns sysselsatta, riskerar även att dämpa den potentiella effekten av sänkta 

reservationslöner. 

Sannolikheten att delar av arbetslösheten är ofrivillig kan antas vara högre 

bland den lågkvalificerade arbetskraften, eftersom de trögrörliga 

lägstalönerna överträffar den potentiella produktiviteten (Bastani, Moberg, & 

Selin, 2017). Det är av särskilt intresse när försörjningsstödet studeras, 

eftersom de som tar emot det bidraget i regel är i en särskilt utsatt ställning – 

inte sällan med komplicerad problematik – och står långt ifrån 

arbetsmarknaden (Löfbom, 2018). 

När arbetskraftsdeltagande och sysselsättning skiljs åt, och hänsyn tas till att 

arbetslösheten kan vara ofrivillig, behöver inte individens beslut vid den 

extensiva marginalen innebära att den arbetskraft som bjuds ut på 

arbetsmarknaden tas i bruk. Om en inkomstförändring leder till 

arbetskraftsdeltagande, men bara en del av det också leder till jobb och det är 

arbetsinkomster som mäts, mäter deltagandeelasticiteten snarare förändring i 

sysselsättningen än i deltagandet i arbetskraften. Den faktiska effekten på 

arbetskraftsdeltagande av ökade incitament kan i så fall vara större än vad 

som fångas upp, och därmed underskattas. 

2.1.3 Sökaktivitet och matchning 

Sök- och matchningsmodeller förklarar marknader med sökfriktion. På en 

arbetsmarknad söker både den arbetssökande och arbetsgivaren efter en bra 

matchning (Grandin, 2010), men påverkas av individens sökbeteende och 

arbetsmarknadens funktionssätt. Två ekonomier kan ha samma antal 

vakanser och olika grad av friktion, och den med högre friktion kan då 

förväntas ha högre arbetslöshet (Pissarides, 2010). 

Om sökaktiviteten hos en arbetslös ökar, ökar också sannolikheten att den 

arbetslöse får ett arbete och chansen att ett företag lyckas rekrytera, samtidigt 

som sannolikheten för att en annan arbetslös får ett arbete minskar 

(Mortensen & Pissarides, 1994) om vakanserna är konstanta. Eftersom 

förväntad vinst av sökaktiviteten är betydelsefull, spelar det dessutom roll 

om bidragstagarna känner till incitamentsstrukturer – exempelvis 

jobbstimulansen och aktivitetskrav – eller inte. 

Två danska ekonomer har studerat sökaktivitet i relation till aktiveringskrav i 

ersättningssystemen (Andersen & Svarer, 2008). De menar att effekten av 

förändringar i aktiveringen på arbetslösheten beror på policykombinationen 

                                                 

17 Keynes teori om sticky wages eller nominal rigidity (här: trögrörliga löner) innebär att alla 

löner inte anpassar sig efter konjunkturen, och därför ger upphov till arbetslöshet på kort – 

och möjligen lång – sikt. Teorin kan även appliceras på varupriser. 
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av 1) sannolikheten för en arbetslös att behöva delta i aktivering som 

motprestation för bidrag (intensiteten av aktiveringen) och 2) graden av krav 

för de som är i aktivering (innehållet i aktiveringen). 

När de håller intensiteten konstant, visar studien att mer omfattande innehåll 

i aktiveringen ger en avskräckningseffekt för arbetslösa. När kraven ökar blir 

arbetslöshet mindre attraktivt som en följd av hotet att behöva delta i 

aktivering. Ökat innehåll i aktiveringen har samtidigt en negativ effekt på 

sökintensiteten för de som deltar i aktivering, eftersom tiden går åt till att 

vara i aktiviteter. När de istället håller innehållet konstant vid 

heltidsdeltagande, har ökad intensitet en positiv effekt på jobbsökandet för de 

som är arbetslösa, också detta en avskräckningseffekt. I båda modellerna 

finns en löneeffekt, där reservationslönerna – den lägsta lönen som en 

arbetssökande accepterar – sänks för både de som är arbetslösa och de som 

deltar i aktivering när intensiteten eller innehållet ökar. 

Reservationslönen är en central fråga också i matchningsmodeller. Om alla 

arbetssökande och arbetsgivare har identiska sökkostnader och dessa antas 

vara konstanta, samtidigt som arbetsgivarna antas känna till fördelningen av 

löner och högst accepterar reservationslönen/priset w*, skulle det bli jämvikt 

vid w* då ingen lön som understiger w* skulle uppstå. Men, eftersom 

sökandet sker sekventiellt kan olika löner accepteras samtidigt, 

reservationslönerna påverkas av avtrappningar i arbetslöshetsersättningar 

som gör att sökkostnaderna för en arbetslös inte är konstanta, och det blir 

skillnad på reservationslöner mellan de som söker från arbetslöshet och de 

som söker sig vidare från ett befintligt arbete (on the job-search) (Englund, 

Holmlund, & Krusell, 2010). Försörjningsstödet har ingen avtrappning, men 

tvärt om en jobbstimulans. 

Arbetsgivarna möter sökkostnader under rekryteringsprocessen och 

personalkostnader, såväl lönekostnader som andra anställningskostnader 

(exempelvis arbetsgivaravgift). Om arbetsgivare rekryterar arbetskraft med 

otillräckliga kvalifikationer vid anställningstillfället uppstår dessutom 

kostnader från kompetensutveckling och produktivitetsbortfall18. 

För bidragstagare i försörjningsstödet kan reservationslönen antas motsvara 

punkten vid vilken marginaleffekten inte är hundraprocentig, eftersom det är 

först då arbete lönar sig mer än bidrag. Om en arbetssökande har incitament 

att sänka sin reservationslön för att undvika den avskräckande aktiveringen, 

men ingen arbetsgivare kan sätta en lägre lön än den kollektivavtalade och 

den är högre än reservationslönen, kan löneeffekten utebli. 

                                                 

18 Se ekvation 14 i appendix bilaga 6. 
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2.2 Teoretiskt tillskott 

2.2.1 Brister i teorin för att analysera försörjningsstöd  

Arbetsutbudsmodeller bygger på antagandet om frivillig arbetslöshet, där 

incitamenten beror på fördelningen av kostnader för att arbeta; icke-monetära 

och monetära kostnader, rörliga och fixa kostnader. Med heltidskrav på 

aktivering som motprestation för försörjningsstöd och täckning för 

arbetskostnader i försörjningsstödet blir kostnaderna för arbete noll (0) eller 

nära noll, relativt att inte arbeta19, eftersom den tillgängliga fritiden inte 

förändras och kostnaderna som uppstår uteblir. Exempel på kostnader för att 

arbeta kan vara transport till arbetet eller barnomsorgsavgift (Bastani, 

Moberg, & Selin, 2017); båda kompenseras i försörjningsstödet.  

Att gå från fullständigt bidragsberoende till jobb med jobbstimulans minskar 

inte fritiden, och ökar inte omkostnaderna för att arbeta. Det medför att 

inkomsteffekten och det individuella värdet av fritid för den som är utan 

arbete neutraliseras, och inte påverkar de ekonomiska incitamenten vid en 

eventuell övergång till arbete. Givet detta borde alla som har en potentiell 

arbetsinkomst över bidragsgränsen också arbeta, särskilt i de fall där det inte 

ens krävs heltidsarbete för att nå över bidragsinkomsten. 

Socialstyrelsens uppföljning (Socialstyrelsen, 2016) visar att knappt 2 

procent tar del av jobbstimulansen, trots att ungefär 50 procent uppfyller 

tidsrekvisitet för att vara berättigad. Det är med andra ord få av de som tagit 

emot försörjningsstöd i mer än sex månader som arbetar eller börjar arbeta. 

Internationella erfarenheter visar på inga eller marginella effekter av olika 

typer av jobbstimulanser. Förklaringarna kan vara flera, exempelvis att 

implementeringen av reformen misslyckats. Socialstyrelsen beskriver att 

kännedomen är låg och att handläggarna tycker det är krångligt. 

En del av arbetslösheten bör därför betraktas som ofrivillig, eller åtminstone 

inte frivillig enligt dikotomin vid den extensiva marginalen i enlighet med 

Saez definition20. I det första läget behöver incitamenten vara tillräckligt 

stora för att delta i arbetskraften, men för att gå från arbetslös till arbetande 

krävs dessutom ansträngningar i att bli anställningsbar; utbildning kan 

behövas och aktivt jobbsökande är nödvändigt för att komma i 

sysselsättning. 

                                                 

19 Den icke-monetära kostnad av att arbeta som kan kvarstå är om nettot av psykologiska 

kostnader av att arbeta är större än de psykologiska kostnaderna av att inte arbeta. Vidare 

antas att de psykologiska kostnaderna av utanförskap tar ut kostnaderna för att arbeta. Det 

bedöms vara ett tryggt antagande; det är inte osannolikt att arbete är en psykologisk vinst 

relativt att inte arbeta. IFAU finner att det finns signifikanta samband mellan arbetslöshet 

och sjukhusinläggning för psykisk ohälsa (Eliasson, Lundborg, & Vikström, 2011). 
20 Saez (2002) menar att den enskilde deltar i arbetskraften om inkomsten av arbete är större 

än inkomsten av bidrag, givet monetära och icke-monetära kostnader av att arbeta. 
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Försörjningsstödet innehåller inga avtrappningar, varför bidragstagarens 

sökkostnader är konstanta fram till jobbstimulansen inträder; efter sex 

månader med försörjningsstöd finns en möjlighet att öka inkomsten. För 

arbetsgivaren sker ingen förändring av reservationspriset. För den 

arbetssökande bör här en potentiell sänkning av reservationslönen uppstå, 

eftersom marginaleffekten plötsligt sjunker, vilket i sin tur skapar en 

möjlighet att med något lägre löneanspråk än precis innan jobbstimulansen 

ändå få markant större inkomst. 

Sammanfattningsvis kan det finnas brister i förutsättningarna för att med 

hjälp av befintlig teori undersöka drivkrafter för arbete och effekter av 

reformer för ökat arbetsutbud i försörjningsstödssystemet i minst följande 

avseenden: 

• Ingen fix kostnad av arbete – Extensiva marginalen utgörs av 

monetära fixa kostnader (q) för att gå från bidrag till arbete. 

Försörjningsstödets konstruktion (med och utan jobbstimulans), med 

kompensation för monetära kostnader för att arbeta, exempelvis 

arbetsresor, neutraliserar den teoretiska tröskeleffekten. 

𝑞 = 0 

• Inget fritt fritidsbeslut – När individen väljer sitt arbetsutbud minskar 

nyttan av arbete av att fritid växlas mot arbetade timmar. Med 

heltidsaktivering för bidragstagare (med och utan jobbstimulans) är 

även den som inte arbetar heltidssysselsatt, men inte med 

löneinkomst i utbyte. Ökat arbetsutbud ger därför inte minskad fritid 

eller ökad onytta av arbete, eftersom antalet timmar i aktivering är 

lika många. 

𝜇 = 0 

• Ingen löneeffekt – Reservationslönen (w*) bör falla när individen 

kvalificerar för jobbstimulans, om bidragstagarna har krav på 

jobbsökande, men trots vakanser lämnar få till arbete. 

Kollektivavtalade löner på svensk arbetsmarknad ger upphov till en 

trögrörlig lönebildning som kan dämpa eller helt neutraliserar den 

teoretiska löneeffekten. 

𝑤∗ = �̅� 

Jobbstimulansens tidsgräns sammanfaller dessutom med att individen 

kvalificerar sig till en rad kraftigt subventionerade anställningsformer eller 

lönestöd21, vilket borde påverka arbetsgivarnas beslut. 

                                                 

21 Den som varit utan arbete i sex månader och är ung omfattas av nystartsjobb (21-26 år) 

eller yrkesintroduktionsanställning (15-24 år), varför en arbetsgivare kan få lönesubvention 

motsvarande arbetsgivaravgiften vid en anställning. Den arbetsgivare som anställer någon 

som har varit utan arbete i sex månader och ingår i jobb- och utvecklingsgarantin kan få 

särskilt anställningsstöd motsvarande 85 procent av lönekostnaden. 
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• Ingen priseffekt? – Efterfrågan borde öka när arbetsgivarens 

reservationspris sjunker. Trots vakanser lämnar få till arbete – det 

implicerar en oelastisk efterfrågan, både för utbuds- och 

prisförändringar – vilket kan bero på matchningsproblem som 

neutraliserar den teoretiska priseffekten. 

𝜀𝑑 < 1 

Teorin ger inte tillräckliga verktyg för att analysera försörjningsstödet i 

allmänhet, eller jobbstimulansens arbetsutbudseffekter i synnerhet. Både 

utbudet och efterfrågan på arbete borde stiga vid sexmånadersgränsen. För 

att se till den utvecklingspotential som finns, introduceras i kommande 

avsnitt Ansträngningsmodellen; en början till ett nytt bidrag till ekonomisk 

teori som utgår från det behov av kompletterande teoretiska utgångspunkter 

som försörjningsstödets konstruktion kräver. Att se till individens 

ansträngning kan vara ett sätt att förbättra analysen. 

2.2.2 En ansträngningsmodell 

I syfte att försöka förklara vad som avgör beteendet för bidragstagare i 

försörjningsstödet tar ansträngningsmodellen intryck av insikter från olika 

ekonomiska teorier. Utgångspunkten är att individen agerar på ekonomiska 

drivkrafter, men att det inte är tillräckligt att passera gränsen för en positiv 

disponibelinkomsteffekt av arbete; sökintensitet och matchning spelar roll, 

men att det inte är tillräckligt att det finns vakanser som passar 

bidragstagaren. Den enskildes ansträngning kan förväntas bero på skillnaden 

mellan inkomsten vid arbete och inkomsten utan arbete, som med 

jobbstimulans stiger dramatiskt – men kanske inte tillräckligt? 

En grund för arbetsutbudsmodeller är att individer eftersträvar nytta, som 

uttrycks i konsumtion. För att förvärva nytta, konsumera (c), krävs 

inkomster. Inkomsterna avgörs i första hand av arbetsutbudet i termer av 

arbetade timmar (h). Samtidigt minskar nyttan för individen av den 

ansträngning som arbete kräver, eftersom det är jobbigt att anstränga sig (𝜃). 

Jämfört med nyttofunktionen i det tidigare avsnittet har onyttan av att arbeta 

(μ och q) ersatts med ansträngningen och kostnaden av att anstränga sig. 

𝑚𝑎𝑥 𝑈(𝑎, ℎ)
 

 = 𝑐(𝑤ℎ − 𝑇(𝑤ℎ) + 𝐵(𝑤ℎ − 𝑇(𝑤ℎ)) − 𝜃
𝑎2

2
  (6) 

Nyttan stiger med konsumtion och minskar med ansträngning (a), samtidigt 

som inkomsten avgörs av ansträngningen. Det ger en nyttofunktion som är 

konvex. Minskar vinsten lägger individen sina mödor eller frånvaron av 

mödor på annat som ger bättre avkastning per forcerat motstånd. 

Hushållets budgetrestriktion uttrycks i konsumtionen (c), och är en funktion 

av hushållets samlade inkomster (Σ(wh)i), som i detta exempel är lika med en 

persons eventuella förvärvsinkomster, eftersom i typhushåll med två vuxna 
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antas att den ena inte arbetar ((wh)2 = 0) och att den andra därmed fattar sitt 

arbetsutbudsbeslut sekventiellt, baserat på att den första inte arbetar (Bastani, 

Moberg, & Selin, 2017). Konsumtionen påverkas därtill av hushållets 

sammansättning i övrigt och skatte- och transfereringssystemens 

konstruktion. Hushållsegenskaperna, exempelvis antal barn och barnens 

ålder, påverkar bidragsinkomsterna. Första termen nedan är nettoinkomsten 

multiplicerat med sannolikheten för arbete, andra termen är 

bidragsinkomsten givet nettoinkomsten och tredje termen är 

bidragsinkomsten vid arbetslöshet multiplicerat med sannolikheten för att 

inte arbeta. 

𝑐(𝑎, ℎ) = 𝑝(𝑎, 𝑔)(𝑤ℎ − 𝑇(𝑤ℎ)) + 𝐵(𝑤ℎ − 𝑇(𝑤ℎ)) + (1 − 𝑝(𝑎, 𝑔))(𝐵(0)         (7) 

Sannolikheten för arbete (p) är en funktion av den egna ansträngningen och 

de egna förmågorna. Förmågor kan förvärvas genom ansträngning, 

exempelvis att öva på en färdighet eller att skaffa en utbildning som leder till 

jobb. Samtidigt är inte alla färdigheter möjliga att förvärva, varför det inte 

räcker med p(a) för att beskriva sannolikheten att för att arbeta. I den mån 

det finns ett tvärsnitt representerar därför p(a) sannolikheten för arbete givet 

ansträngningen och de förmågor som förvärvats med ansträngning, medan 

p(g) definieras som sannolikheten för arbete givet individens förmågor som 

beror på talang (g, giftedness). Sannolikheten för arbete växer med både 

ansträngning och talang. 

𝑝(𝑎, 𝑔) ∈ [0,1],
𝜕𝑝

𝜕𝑎
> 0,

𝜕𝑝

𝜕𝑔
> 0 

Inkomst eller lön används vanligtvis som proxy för förmåga, som här ligger 

till grund för sannolikheten för arbete. En parametrisk modell för 

fördelningen av förmågor i ekonomin kan kalibreras med hjälp av en 

lognormal fördelning som anpassas för att lokalt passa den delen av 

inkomstfördelningen som är relevant för studien (Bastani & Selin, 2019) – i 

detta fall är det i huvudsak den nedre delen. Metoden förutsätter att alla 

skillnader i inkomst som inte beror på skatte- och transfereringssystemet 

härrör från skillnader i förmågor. Om lönedata används som proxy för 

produktivitet observeras inte studiens primära intresse: de som saknar arbete. 

Länder med jämförbar arbetskraft och investeringar i kapital kan ha olika 

tillväxt, vilket i makroekonomin allt mer förklaras av olika nivå av kunskap 

eller utbildning (Romer, 1994). Liknande resonemang kan föras även för 

detta mikroekonomiska problem; för att individen ska göra sig 

anställningsbar, vilket kan kräva utbildning eller andra uppoffringar, behöver 

incitamentet vara tillräckligt stort – inte bara för att söka jobb, utan för att 

först utbilda sig. En utbildning är en investering och kräver en ansträngning. 

För den som har mindre talang (g) behövs en större egen ansträngning (a) för 

att bli anställningsbar, relativt den med större. Sannolikheten för arbete (p) är 
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att betrakta som ett relativt mått på anställningsbarheten givet 

arbetsmarknadens friktion och funktion. 

Ansträngningsmodellen bygger sammanfattningsvis på antagandet om att 

den optimala individuella ansträngningen (a*) för att skaffa jobb kan 

härledas ur första ordningens villkor för budgetrestriktionen och 

nyttofunktionen med hänseende på ansträngningen (a). Den optimala 

ansträngningen beror på storleken på differensen mellan konsumtionen eller 

inkomsten med arbetsinkomst (c1) och med bidragsinkomst (c0), 

multiplicerat med derivatan av sannolikheten för arbete (p), givet 

ansträngningen (a) och den enskildes talanger (g), dividerat med den 

individuella faktor som samlar individens kostnad för att anstränga sig (𝜃): 

𝜕𝑐

𝜕𝑎
+
𝜕𝑈

𝜕𝑎
= 𝑝′(𝑎, 𝑔)(𝑤ℎ − 𝑇(𝑤ℎ)⏞        

𝑐1

) − 𝑝′(𝑎, 𝑔)(𝐵(𝑤ℎ − 𝑇(𝑤ℎ)⏞          
𝑐0

) − 𝜃𝑎 = 0 ⇒ 𝑎∗ =
𝑝′(𝑎,𝑔)(𝑐1−𝑐0)

𝜃
       (8) 

För att det ska upplevas som en lönsam ansträngning att bli anställningsbar 

krävs en tillräckligt stor skillnad mellan konsumtionen med arbetsinkomst 

och med bidragsinkomst, att sannolikheten för arbete är tillräckligt stor eller 

att kostnaden för att anstränga sig är tillräckligt liten. I förlängningen bör 

ansträngningsmodellen kunna användas för att studera såväl extensiva 

marginalen, om ansträngningen till ett jobb, som intensiva marginalen, om 

ansträngningen på ett jobb.  
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3 Institutionellt ramverk och tidigare studier 

3.1 Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, socialbidrag 

3.1.1 Rätten till försörjningsstöd och hur nivån fastställs 

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 

på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. (…) Den enskilde ska genom 

biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.” (SFS 2001:453, 4:1) 

Socialtjänstlagens fjärde kapitel (SFS 2001:453) slår i första paragrafen fast 

rätten till ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag, hädanefter kallat 

försörjningsstöd) och syftet med detsamma. Essensen i portalparagrafen för 

försörjningsstöd är att alla har rätt till en skälig levnadsnivå, och att den som 

inte själv kan uppnå detta har rätt till stöd från kommunen för att nå dit.  

Försörjningsstödet har tre komponenter: riksnormen är en av regeringen 

fastställd summa som ska bekosta livsmedel, kläder, hygienartiklar och andra 

grundläggande förnödenheter22; skäliga kostnader utanför riksnormen utgörs 

i första hand av boendekostnader, men även medlemskap i fackförening eller 

arbetslöshetskassa; stöd till livsföring övrigt utgår från en individuell 

bedömning där avgifter för sjukvård eller tandvård, hemutrustning eller 

liknande kan ingå, här ingår även avgifter för kommunal service såsom 

barnomsorgsavgiften. 

Försörjningsstödet betalas ut av kommunerna och är tänkt att vara en 

komplettering till andra transfereringar, inte en långvarig ersättning. 

Bedömningen görs av personal i socialtjänsten, ofta socialsekreterare, efter 

att ett hushåll inkommit med en ansökan23. Delar av variationen i kostnader 

för försörjningsstöd skulle kunna förklaras av olika tolkningar av 

försörjningsstödet bortom riksnormen (Byberg, 1998). Innan ett hushåll är 

berättigat försörjningsstöd ska alla andra möjligheter vara uttömda, vilket 

exempelvis innebär att tillgångar ska realiseras – såsom bostadsrätt, bil, 

aktier eller TV – och söka alla tillgängliga statliga bidrag, innan rätt till 

försörjningsstöd föreligger (Socialstyrelsen, 2013).  

                                                 

22 Riksnormen har i sin tur två delar – personliga kostnader och gemensamma kostnader – 

som i sig avgörs hushållstyp, eventuella barn och deras ålder samt om de får skolmat eller 

inte. Sammantaget kan försörjningsstödet sträcka sig från 4000 SEK i månaden för en 

ensamstående vuxen, till långt över 30 000 SEK för en större barnfamilj med sammanboende 

föräldrar. Den andra komponenten avgör det som kallas gemensamma kostnader, medan 

hushållstyp och frågorna som avser eventuella barn, utgör personliga kostnader. 
23 Beslut kan överklagas till förvaltningsrätt enligt 16 kap. 3 § i socialtjänstlagen (SFS 

2001:453). 
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Vid paneldataregressioner över Sveriges kommuner under ett decennium 

framträder försörjningsstödet som ett komplement till andra delar av det 

ekonomiska skyddsnätet, som saknar de intuitivt väntade sambanden med 

andel låginkomsttagare, och snarare i det närmaste har utvecklats till en 

parallell arbetslöshetsersättning (Rosengren, 2017). 

A-kassans täckningsgrad är signifikant korrelerad med minskade totala 

kostnader för utbetalt försörjningsstöd och antal hushåll i bidragsberoende. 

Hushåll utan tillräckligt statligt skydd tvingas söka försörjningsstöd av 

arbetslöshetsskäl, vilket ökar antal hushåll och totala kostnader. De som 

länge står utan arbete är kostsamma för försörjningsstödet. En växande andel 

sjuk- och aktivitetsersättning eller etableringsersättning av nettoinkomsten i 

en kommun minskar både totala bidragskostnader och genomsnittligt 

försörjningsstöd (Rosengren, 2017). Det implicerar att försörjningsstödet är 

ett komplement till också dessa två transfereringssystem. Det finns dock inte 

signifikanta samband mellan försörjningsstödets kostnader för en kommun 

och utbetald sjukpenning. 

3.1.2 Krav på arbetskraftsdeltagande och aktivering 

Begränsningar i transfereringssystemen kommer i olika former. Dels finns 

gränsen mellan generella och behovsprövade bidrag, dels kan även de 

generella bidragen ha restriktioner. Det svenska socialförsäkringssystemet 

innehåller exempelvis flera ersättningar som den enskilde behöver kvalificera 

sig till med arbete, exempelvis arbetslöshetsförsäkringen. Andra delar av 

välfärden ges inte ut i kontanta bidrag, utan i varor eller tjänster. Det är mer 

vanligt i andra länder, exempelvis är matkuponger24 en del av det 

amerikanska socialbidragssystemet. 

Försörjningsstödet är inget villkorslöst bidrag. Sedan 1998 har kommunerna 

haft rätt att anvisa mottagare av försörjningsstöd, då kallat socialbidrag, 

under 25 år till praktik eller andra kompetenshöjande insatser 

(Socialstyrelsen, 2005). Från och med 1 juni 2013 har detta så kallade 

aktivitetskrav kunnat tillämpas på alla åldrar25, då riksdagen på regeringens 

förslag beslutat att bredda kommunernas möjligheter att anvisa 

försörjningsstödsmottagare till aktiviteter (Prop. 2012/13:94).  

Aktivitetskravet tillämpas olika i olika kommuner, vilket skulle kunna 

förklara delar av variationen i kostnaderna för försörjningsstöd. Nästan alla 

kommuner ställer krav på deltagande i kommunala eller statliga 

arbetsmarknadspolitiska program, medan ungefär hälften av kommunerna 

uppger att de använder möjligheten att anvisa till praktik eller 

kompetenshöjande insats som motkrav för försörjningsstöd (SOU, 2015:44). 

                                                 

24 Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), men mer känt som food stamps. 
25 Socialstyrelsens uppföljning visar att kraven i praktiken ställts även på äldre redan innan 

åldersgränsen ströks ur lagen (Socialstyrelsen, 2005). 
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Aktivitetskrav kräver en balans mellan systemeffektivitet och 

bidragsutgifterna för det offentliga; ska kraven följas upp krävs ofta 

kostsamma kontroller, men om kraven saknas kan utgifterna växa även bland 

personer som inte skulle omfattas eller behöva (Delegtionen för korrekta 

utbetalningar, 2019).  

Tillämpas aktivitetskravet på heltid blir skillnaden i fritidsmängd mellan att 

arbeta eller att vara i aktivering noll (0). Det påverkar kostnaden av att 

arbeta, som delvis brukar beskrivas som det relativa värdet av fritid (icke-

monetära kostnader). Om det inte kostar någon fritid att gå från bidrag till 

arbete minskar kostnaden för att jobba. 

Det finns både svenskt och internationellt stöd för att aktivering ökar 

arbetsutbudet genom i huvudsak två effekter: 1) kraven har en avskräckande 

verkan som gör det mindre attraktivt att söka bidrag, och därför ökar 

incitamenten för eget jobbsökande eller sänker löneanspråken (minskat 

inflöde), samt 2) att innehållet i insatserna ökar chanserna för den som 

omfattas att få ett jobb, exempelvis tack vare en yrkesutbildning eller 

fungerande förmedlingsinsatser (ökat utflöde). 

3.1.3 Effekten av arbete på försörjningsstödet 

Trots att det svenska skattesystemet är individualiserat sedan 197126, beror 

delar av transfereringssystemen fortfarande på hushållets samlade inkomster. 

För att studera förändringar i incitamentsstrukturer för den ena, behöver 

därför den andra tas i beaktande; sekventiella modeller tar hänsyn till den 

första personens inkomst när arbetsutbudet bestäms för den andre (Bastani, 

Moberg, & Selin, 2017). 

Om ett hushåll med försörjningsstöd får andra inkomster räknas de av krona 

för krona från bidraget, upp till en nivå där andra inkomster helt ersätter 

bidragsberoendet och individen inte längre är berättigad bidraget. Att 

marginaleffekten är 100 procent gäller samtliga hushåll med försörjningsstöd 

som inte omfattas av jobbstimulansen. Kostnader knutna till att ha ett jobb 

täcks av försörjningsstödet, exempelvis arbetsresor eller barnomsorgsavgift. 

Bidragstagarens monetära kostnad för att arbeta täcks därmed i 

ersättningssystemet.  

Arbetsutbudsforskningen är omfattande. Jacob Lundberg och John Norell 

(2018) presenterade nyligen en omfattande litteraturgenomgång27, där de 

visar att ekonomiska incitament spelar roll för arbetskraftsdeltagandet och att 

                                                 

26 Sambeskattningen avskaffades i och med skattereformen 1971. Med sambeskattning var 

marginalskatten lika för båda personerna i sammanboende hushåll, oaktat om inkomsterna 

skilde sig, vilket minskade drivkrafterna för den som hade lägre faktiska eller potentiella 

inkomster. När beskattningen individualiserades ökade kvinnors arbetskraftsdeltagande. 
27 31 studier från ett tiotal länder som uppskattar deltagandeelasticitet med 

kvasiexperimentell metod. 
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beräkningen av deltagandeelasticiteten varierar från 0,1 till 1 eller mer. 

Genomsnittet är 0,38, men studierna undersöker i regel specifika grupper28; 

för hela den svenska befolkningen approximeras deltagandeelasticiteten till 

0,1-0,2. Det innebär att om den ekonomiska vinsten av att gå från bidrag till 

arbete ökar med tio procent, skulle sysselsättningen öka med 1-2 procent. 

Liknande internationella litteraturgenomgångar visar också på betydande 

skillnader mellan män och kvinnor, där kvinnor ser ut att påverkas mer av 

inkomstförändringar än män, och att effekterna blir ännu större sett över tid 

(Keane, 2011). 

Försörjningsstödsnivåernas påverkan på arbetsutbudet förekommer mer 

sällan i den nationalekonomiska forskningen, medan 

arbetslöshetsersättningen täcks av betydligt fler studier. Högre 

arbetslöshetsersättning kan ha negativ påverkan på årsinkomst och lön i upp 

till nio år efter inträdet i arbetslöshet (Ek, 2013). Studien finner inget 

samband återfinns mellan ersättningen och a) sannolikheten att få ett 

heltidsjobb, b) sannolikheten att ha sysselsättning, eller c) längden på 

framtida arbetslöshetsperioder. 1000 SEK högre månadsersättning förlänger 

arbetslösheten med en månad, minskar årsinkomsten med 5000 SEK och 

minskar månadslönen med 400 SEK.  

Arbetslöshetsförsäkringens optimala konstruktion är inte monoton enligt 

vissa studier, utan beroende på konjunktur kan olika nivåer ge olika effekt 

(Mitman & Rabinovich, 2015). I lågkonjunktur finns studier som visar att en 

högre ersättning kan förkorta arbetslöshetstiden (Lalive, Landais, & 

Zweimüller, 2015). 

Förklaringarna till att sänkta ersättningar skulle kunna gynna arbetslösa går 

att finna i väletablerad ekonomisk teori om moral hazard – sökaktiviteten 

kan inte observeras och blir låg när arbetslöshetsersättningen är tillräckligt 

hög för att vara godtagbar – och optimal beskattning. Att ökad ekonomisk 

vinst av arbete får positiva effekter på arbetsutbudet kan förväntas gälla även 

i försörjningsstödssystemet. 

3.1.4 Bidragstagarna och arbetsmarknaden för lågkvalificerad 

arbetskraft 

1996 till 2006 minskade antalet hushåll och individer i behov av 

försörjningsstöd med nästan 40 procent och den genomsnittliga tiden med 

försörjningsstöd låg relativt stilla. Kostnadsutvecklingen visade inte på 

samma nedgång, vilket implicerar att färre bidragsberoende behövde allt mer 

av det totala försörjningsstödet som betalades ut. Orsakerna till långvarigt 

                                                 

28 Kvinnor, särskilt med barn, och äldre antas svara mer på förändringar. 26 av 31 studier 

konstaterar en deltagandeelasticitet på över 0,1, åtminstone för kvinnor. I Sverige har äldre 

studerats särskilt, efter införandet av det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre (Laun, 

2012). 
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respektive kortvarigt beroende av försörjningsstöd skiljer sig markant, menar 

tidigare studier. Det blir därtill svårare att ta sig ur bidragsberoendet, ju 

längre tid ett hushåll varit däri (SOU, 2007:2). 

Försörjningsstödet varierar med hushållstyp, ålder, bakgrund och geografi, 

enligt tidigare studier (Mörk, 2011). Ensamstående utan barn utgör hela två 

tredjedelar av alla hushåll med försörjningsstöd. Unga – särskilt utrikes 

födda – är kraftigt överrepresenterade, hela 40 procent av alla bidragstagare 

var 2005 mellan 20 och 24 år. Att inte påbörja eller avbryta 

gymnasieutbildning anges som en betydelsefull faktor för bidragsberoende 

bland unga (SOU, 2015:44). Därtill finns en generell överrepresentation 

bland de med kort utbildning. Gruppen med störst försörjningsstödsberoende 

är dock ensamstående kvinnor med barn, där mer än var femte mottog 

försörjningsstöd under 2005 (SOU, 2007:2). Unga, ensamstående med barn 

och utrikes födda har varit överrepresenterade bland mottagare av 

försörjningsstöd under flera decennier (Halleröd, 2003). 

Ny svensk forskning (Bastani, Moberg, & Selin, 2017) undersöker om 

deltagandeelasticiteten varierar med förmåga, och ser att elasticiteten är 

högre ju lägre kvalifikation för arbetskraften; från 0,24 för den lägsta 

kvartilen till 0,09 för den högsta. Äldre studier menar att 

deltagandeelasticiteten i den lägre delen av inkomstfördelningen29 är högre, 

och kan vara så hög som över 0,5 (Saez, 2002). Det innebär med andra ord 

att känsligheten för inkomstförändringar kan förväntas vara större för 

mottagare av försörjningsstöd. 

Bidragsberoende är fyra gånger vanligare bland utrikes födda, jämfört med 

inrikes födda. Särskilt stor är överrepresentationen bland flyktinghushåll. 

Samtidigt är också genomsnittstiden med bidrag längre. Bidragsberoendet 

minskar med tiden i Sverige, och äldre studier visar att efter 15 år är risken 

lika stor bland utrikes som bland inrikes födda (Stranz, 2007). 2014 och 2015 

invandrade 250 000 personer till Sverige (SCB, 2016). Hälften av de 

nyanlända som sedan var inskrivna i Arbetsförmedlingens etablering hade 

högst förgymnasial utbildning (Andersson Joona, 2018). Denna utbudschock 

av lågkvalificerad arbetskraft behöver tillföras analysen, även om 

internationella studier inte ger en entydig bild av vilka effekter som kan 

förväntas30. 

En svensk forskningsrapport (Lundborg & Skedinger, 2014) studerar hur 

minimilöner påverkar förutsättningarna för nyanländas integration och 

                                                 

29 Inkomst används ofta som proxy för förmåga. 
30 Vissa studier har funnit att lönerna inte minskade, trots en betydande utbudschock, för att 

utbudet skapar efterfrågan (Card, 1990); andra menar att chocken inte träffar slumpmässigt 

eller jämnt, utan att människor kan söka sig selektivt till vissa orter eller arbetsmarknader 

utifrån sina förutsättningar, vilket kan innebära sänkta löner på den mottagande 

arbetsmarknaden (Borjas, 2003). 
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etablering på arbetsmarknaden. Resultaten är nedslående, givet den senaste 

tidens omfattande flyktinginvandring: tio procent högre minimilön ger 11 

procent högre risk för arbetslöshet och 18 procent längre arbetslöshetstider. 

Effekterna är ännu större för personer från de länder som nu stått för en stor 

del av invandringen. Forskningen om minimilöner är omfattande, men inte 

entydig, och resultaten skiljer sig mellan olika studier och olika länder 

(Gautié & Laroche, 2018). 

Branscher med centrala och starkt styrande kollektivavtal är i regel också de 

som sysselsätter personer med svag etablering på arbetsmarknaden. 

Branschvisa jämförelser visar att dessa branscher har en klart lägre grad av 

flexibilitet och anpassning, och i förlängningen riskerar högre arbetslöshet 

vid konjunkturförändringar eller försämrat regionalt arbetsmarknadsläge 

(Konjunkturinstitutet, 2017)31. Samtidigt förväntas hög grad av 

centralisering, liksom hög grad av decentralisering, verka återhållsamt på 

reallöneutvecklingen och leda till låg arbetslöshet (Calmfors & Driffill, 

1988). Lönesatsningar i offentlig sektor har därtill visat sig öka antalet 

avslutade anställningar för personer med låga skolresultat (Eliasson & 

Nordström Skans, 2014). 

Det finns dessutom såväl internationella (Bertrand & Mullainathan, 2004) 

som svenska (Carlsson & Rooth, 2007) studier som visar att utrikes födda 

kan vara utsatta för diskriminering, vilket kan försvåra inträde på 

arbetsmarknaden ytterligare. Diskrimineringen kan i så fall bero på 

värderingar eller förväntningar (Ahmed, Andersson, & Hammarstedt, 2010); 

arbetsgivaren kan undvika att anställa utrikes födda på grund av 

främlingsfientlighet eller på grund av att det betraktas som en signal för låg 

utbildning på grund av faktisk överrepresentation bland utrikesfödda bland 

personer med kort utbildning (så kallad statistisk diskriminering). 

3.2 Jobbstimulansens utformning och förväntade effekter 

3.2.1 En särskild beräkningsregel i försörjningsstödet 

Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:2) redogör för reformer för att öka 

övergången från bidrag till arbete med finansiella incitament. Utifrån 

internationella erfarenheter beskrivs tre olika modeller, där earnings 

disregards är en. 1 januari 2013 infördes en sådan särskild beräkningsregel i 

försörjningsstödet, som undantar 25 procent32 av inkomsten av anställning 

från inkomstprövningen under två år för den som haft försörjningsstöd i sex 

sammanhängande månader (Prop. 2012/13:94). 51,6 procent av hushållen 

                                                 

31 Låg löneflexibilitet gör att anpassningen till en lägre efterfrågan på arbetskraft tas ut i 

högre arbetslöshet, istället för sänkta löner (Konjunkturinstitutet, 2017). 
32 Jobbstimulansen ska dras av innan normberäkningen görs för hushållet, och inkomsterna 

som omfattas av den särskilda beräkningsregeln ska därmed helt bortses från vid bedömning 

av rätten till försörjningsstöd.  
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med försörjningsstöd hade under 2017 bidrag i 6 månader eller mer. Ungefär 

hälften uppfyller därmed tidsvillkoret för jobbstimulansen33. 

I departementspromemorian (Ds 2012:26) noteras en oro om att undantag 

från inkomsterna, som de facto leder till högre inkomst vid arbete för någon 

som har bidrag än för någon som inte haft bidrag, skulle gynna att först 

försörja sig på bidrag. Konstruktionen av jobbstimulansen och 

försörjningsstöd, där beräkningsregeln först blir gällande efter sex månader 

och den enskilde dessförinnan exempelvis behöver ha realiserat alla 

tillgångar, torde skapa en hög tröskel för det. Det kan däremot finnas mer 

skäl för att anta att jobbstimulansen skapar en viss inlåsningseffekt i 

försörjningsstödet, eftersom marginaleffekten höjs för inkomster som skjuter 

över normen. 

 

Figur 4. Marginaleffekter vid olika arbetsinkomster, med och utan (heldragen linje) jobbstimulans (Ds 

2012:26). 

3.2.2 Internationella erfarenheter av incitamentsstrukturer i 

transfereringssystemen 

I Europa finns flera exempel på försök att stärka drivkrafterna för arbete i 

socialbidrags- eller andra transfereringssystem. Finland införde i början av 

2000-talet ett undantag i sitt utkomststöd som liknar jobbstimulansen, men 

fann endast små effekter (Hiilamo & Kautto, 2009). De första resultaten från 

Finlands uppmärksammade experiment med basinkomst/medborgarlön, där 

den som börjar arbeta inte förlorar något bidrag, visar ingen 

sysselsättningseffekt (Kangas, Jauhiainen, Simanainen, & Ylikännö, 2019). 

Danmarks kontanthjälp är något annorlunda än försörjningsstöd, bland annat 

är det en skattepliktig förmån med vissa undantag i beräkningsgrunderna; 

                                                 

33 I kategorin ”12 eller mer” kan det även ingå hushåll som överskrider den övre 

kvalificeringsgränsen (24 månader) och därför inte kvalificerar sig för jobbstimulansen. 51,6 

procent kan därför antas vara högt räknat. 
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drygt 10 SEK per arbetad timme bortses från vid beräkningen av 

kontanthjälpen (Ds 2012:26). Finansiella incitament finns i 

socialbidragssystemen även i andra europeiska länder. Både Tyskland och 

Frankrike medger vissa undantag för förvärvsinkomster, och i och med 

införandet av brittiska Universal Credit tillkom en 35-procentig 

jobbstimulans även där. I Nederländerna kan en engångspremie betalas ut till 

den som lämnar transfereringssystemet för förvärvsarbete, men utvärderingar 

finner ingen effekt av bonussystemet (van der Klaauw & van Ours, 2010). 

Nationella institutet för kommuners och regioners analys och forskning 

(KORA) i Danmark har genomfört en studie (Kolodziejczyk & Nielsen 

Arendt, 2017) av ett försök med en särskild jobbpremie för personer som 

skaffade jobb och egen inkomst, och som då fick fyra procent av lönen i 

extra premie, dock högst 600 DKK. Studien visar inte på några signifikanta 

effekter av jobbpremien. En rad möjliga förklaringar presenteras, däribland 

att jobbpremien kan ha varit för liten för att påverka, att den är tillfällig, att 

Danmarks höga ersättningsgrader i transfereringssystemen minskar 

effekterna, att deltagarna hade andra problem som hindrar från arbete än brist 

på incitament eller att jobbpremien testades under lågkonjunktur. Jämfört 

med den svenska jobbstimulansen är kvalificeringen något längre, nästan ett 

år, men premieperioden tvåårig. 

Det finns en bred avsaknad av utvärderingar eller andra studier av europeiska 

undantagsregler i socialbidragssystemet. För Nordamerika finns däremot 

något fler studier av vad som där benämns som claw back taxes; sänkta 

marginalskatter genom att bidragstagaren får behålla hela eller delar av 

förvärvsinkomsten och samtidigt inte ha hundraprocentig avräkning på 

bidraget. Experimentella studier (Grogger & Karoly, 2005) visar att risken är 

att tiden i bidragsberoende förlängs, samtidigt som det finns små 

sysselsättningseffekter. Effekten varierar med såväl transfereringssystemens 

generositet, som olika krav för att få tillgodogöra sig undantaget. 

Liknande slutsatser kan dras av simuleringar av hur en 

deltidsarbetslöshetsersättning skulle påverka arbetsutbudet (Ek & Holmlund, 

2011). Flödet från arbetslöshet till arbete ökar om individen får behålla delar 

av ersättningen vid deltidsarbete, eftersom den extensiva marginaleffekten 

minskar, men flödet från deltidsarbete till heltidsarbete minskar också, 

eftersom den intensiva marginaleffekten då ökar. Det lönar sig alltså mer att 

gå från arbetslöshet till arbete (deltid), men mindre att gå från deltidsarbete 

till heltidsarbete.  

I Kanada visar utvärderingar att arbetsutbudet ökade och bidragstagandet 

minskade efter att de införde ett särskilt skatteavdrag för arbetande föräldrar 

som inte räknas som inkomst när behovsprövningen görs i 

transfereringssystemet (Milligan & Stabile, 2007). 
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Ensamt verkar effekterna av claw back taxes vara begränsade, men resultaten 

kan förbättras något om det kombineras med exempelvis aktiveringskrav 

(Moffitt, 2007). Svenska kommuners långtgående möjligheter att ställa krav 

på motprestation borde ge en god grund för positiva resultat av 

jobbstimulansen. 

3.2.3 Utvärdering av den svenska jobbstimulansen 

Erfarenheterna från internationella liknande exempel spelade ned 

förväntningarna på arbetsutbudseffekter, och i långtidsutredningen bedömdes 

effekterna av förvärvsstimulanser eller andra särskilda beräkningsregler vara 

mycket små (Mörk, 2011). 

Utredningen som ligger till grund för jobbstimulansen förordar att reformen 

utvärderas av Institutionen för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 

utvärdering (IFAU), eller annan lämplig myndighet. Inte minst mot bakgrund 

av att ett införande delvis förändrar synen på försörjningsstöd som samhällets 

yttersta skyddsnät, där den som är berättigad ska ha uttömt varje annan 

möjlighet till egen eller annan försörjning (Ds 2012:26).34 

Socialstyrelsen har genomfört en uppföljning (Socialstyrelsen, 2016), som i 

huvudsak koncentrerar sig på reformens tillämpning inom socialtjänsten. 

Uppföljningen gör inte anspråk på att utvärdera några ekonomiska effekter 

av jobbstimulansen, men bidrar trots det med förståelse och kunskap. 

Uppföljningen visar att få har tagit del av jobbstimulansen: endast 1,8 

procent av bidragstagarna. Hushåll med barn och kvinnor är något 

överrepresenterade; 60 procent av de hushåll som tagit del av 

jobbstimulansen har varit hushåll med barn, och den har kommit kvinnor till 

godo något mer än män. Socialstyrelsen menar att jobbstimulansen förlänger 

bidragsperioden för de hushåll som tar del av den; 18,2 procent av hushållen 

som omfattas av jobbstimulansen hade utan den särskilda beräkningsregeln 

haft en tillräcklig inkomst för att betraktas som självförsörjande. 

Socialtjänsten i Sveriges kommuner har inom ramen för uppföljningen fått 

svara på frågor om jobbstimulansen och tillämpningen. Två huvudsakliga 

slutsatser framkommer av enkäten: socialsekreterarna upplever 

beräkningsregeln som krånglig och tidskrävande, samt att kommunerna 

bedömer att reformen saknar arbetsutbudseffekter. Den sista slutsatsen menar 

Socialstyrelsen har stöd i en registerbearbetning 2014 som jämförts med 

2012. En sådan registerbearbetning säger mycket lite eller inget om 

reformens ekonomiska effekt, men kan möjligen ge viss deskriptiv statistik.   

                                                 

34 Eva Mörk och Ulrika Vikman vid IFAU förbereder för en sådan utvärdering, men 

bedömer inte att den blir klar förrän om ett par år. 
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4 Jobbstimulansen och ekonomiska incitament 

4.1 Modell 
Arbetsutbudsmodellen bygger på att jämföra disponibel inkomst i och 

utanför arbetskraften (extensiva marginalen), samt vid olika grad av 

arbetsutbud (intensiva marginalen). Den disponibla inkomsten för en 

bidragstagare avgörs av hushållets samlade inkomster, hushållets egenskaper 

samt beräkningsreglerna för försörjningsstöd samt andra skatte- och 

transfereringssystem.  

Vid sidan av riksnormens bestämmelser för försörjningsstöd finns lokala 

riktlinjer som utgångspunkt vid individuella bedömningar i kommunernas 

respektive socialtjänster; här har Växjö kommuns riktlinjer använts som 

beräkningsregler (Nämnden för arbete och välfärd, 2018). Rätten till 

försörjningsstöd avgörs exempelvis av antalet vuxna, antalet barn och deras 

ålder samt bostadskostnader35. Nationella transfereringssystem påverkar 

budgetrestriktionen, exempelvis genom bostadsbidrag och barnbidrag. De 

nationella bidragen påverkar de olika typhushållen på olika sätt. 

För skattekomponenterna har modellen Swedish Labour Income 

Microsimulation Model (Slimm)36 (Lundberg, 2018) använts, men 

uppdaterats till 2018 års beräkningskonventioner, exempelvis prisbasbelopp 

(Skatteekonomiska enheten, 2017). För kommunalskatt används rikssnittet: 

32,12 procent. 

Antaganden om jobbsökande grundar sig i sök- och matchningsmodellernas 

teori om att arbetslöshet inte ensidigt beror på val, samt att arbetslöshet kan 

uppstå parallellt med vakanser på arbetsmarknaden. Typhushållen antas 

befinna sig på eller utanför arbetsmarknaden för lågkvalificerad arbetskraft. 

I appendix återfinns en noggrann genomgång av antaganden och de följande 

matematiska konsekvenserna för modellens konstruktion37. Simuleringarna 

utgår från befintlig teori. Modellen utvidgas med ansträngningsmodellen, och 

resultaten jämförs. Samtliga simuleringar och beräkningar är utförda i 

MATLAB. 

                                                 

35 Se bilaga 1 i appendix. 
36 Slimm är ett alternativ till den vanligen använda modellen Swetaxben, som bland annat 

förekommer i Finansdepartementet och Statistiska Centralbyråns modell 

Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT). Modellerna 

skiljer sig åt så till vida att Swetaxben antar att individerna kan välja mellan ett tiotal 

alternativ för sin arbetstid och skattar en nyttofunktion på hushållsdata som sedan ligger till 

grund för individens nyttomaximering, medan Slimm modellerar på empiriska data från 

tidigare studier. Slimm använder därmed inte samma data för skattningen som för själva 

simuleringen, vilket är fallet med Swetaxben. 
37 Se bilaga 3 i appendix. 
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4.2 Typfall 
Simuleringarna utgår från tre typhushåll, som anges nedan. 

Typhushållsberäkningar utgår från en grov schablonisering, men de tre 

exemplen baseras på tre vanliga hushållstyper i försörjningsstödet38. 

Användandet av typhushåll för att beräkna effekterna av skatter eller bidrag 

är vedertaget. I OECDs metodbeskrivning (OECD, 2018) till deras databas 

för skatter och bidrag framgår det som deras prefererade metod. 

I rapporten om Lönar sig arbete 2.0 från Expertgruppen för studier i offentlig 

ekonomi (Löfbom, 2018) används sex typhushåll: ensamstående respektive 

sammanboende utan barn respektive med ett barn (2 år), alternativt fyra barn 

(2, 4, 7 och 14 år). Där beräknas marginaleffekter baserat på olika 

sammansättning av sysselsättning och förändring av bidragsberoende, 

exempelvis om ingen arbetar och en börjar arbete samt om en arbetar och 

den andra också börjar arbeta. Dessutom prövas ersättningsgraden i olika 

ersättningssystem vid 18 000 respektive 20 000 SEK i månadslön. 

Antagandet om lönenivåerna grundar sig i den studerade gruppens 

utbildningsnivå. 

Unga ensamhushåll utan gymnasial utbildning, ensamstående med barn och 

sammanboende större barnfamiljer är tre relevanta typhushåll för den här 

studien, utifrån den demografiska sammansättningen som finns i 

försörjningsstödsberoende idag. Samtliga tre typhushåll antas ha arbete med 

låg inkomst som alternativ till bidragsberoende. Det kan motiveras med kort 

utbildning, kort tid i Sverige eller att personen saknar möjlighet att arbeta 

heltid. 

Den andra personen i det sammanboende hushållet antas stå till 

arbetsmarknadens förfogande, men sakna förvärvsinkomst och motta 

försörjningsstöd. Det sekventiella beslutsfattandet görs därmed mot bakgrund 

av att den första personen inte arbetar (Bastani, Moberg, & Selin, 2017). 

Antagandet är rimligt för den kontext typhushållet befinner sig i. Det är 

vanligt att större familjer, ofta med utländsk bakgrund, i försörjningsstödet 

har en medlem, ofta kvinnan, som står ännu längre ifrån arbete. 

Tabell 1. Typhushållens sammansättning och rätt till försörjningsstöd 

Hushållsegenskaper Typhushåll 1 Typhushåll 2 Typhushåll 3 

Antal vuxna 1 1 2 

Antal barn (ålder) 0 2 (3, 5) 4 (3, 5, 11, 15) 

Försörjningsstöd 8 795 8 244 15 649 

Disponibel inkomst 8 795 15 094 27 589 

 

                                                 

38 Se bilaga 2 i appendix. 
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Samtliga hushåll söker försörjningsstöd om inkomsten är under normen, 

utöver eventuella berättigade statliga förmåner såsom bostadsbidrag, vilket 

ger en överskattning jämfört med ett helt realistiskt scenario. Motsvarande 

antagande görs i ESO-rapporten. Bland skäliga kostnader utanför riksnormen 

antas att hushållet söker för bostadskostnader samt medlemskap i 

arbetslöshetskassa39. Hushållen söker inte om några kostnader för livsföring i 

övrigt, utom för barnomsorgsavgiften40. De tre typhushållen finns beskrivna, 

liksom hur deras inkomster är fördelade mellan försörjningsstödets olika 

komponenter, i appendix41. Kommunen antas ställa krav på motprestation 

motsvarande heltid för att ta emot försörjningsstöd. 

Om ovanstående jämförs med de antaganden som görs i rapporten Lönar sig 

arbete 2.0 finns vissa avvikelser. Där beräknas försörjningsstödet som 

riksnormen plus kostnader för el och hemförsäkring42, men inte kostnader för 

arbetsresor och fackavgifter; hyran beräknas till snittet i Storgöteborg och 

lägenheternas storlek enligt schablon i två steg43; barnomsorgskostnader 

beräknas enligt regler i Örebro och för alla barn under sju år44; ensamstående 

med barn antas få underhållsstöd. 

4.3 Simuleringar av inkomster och marginaleffekter 

4.3.1 Ensamhushåll utan barn 

Ensamhushållet med bara en vuxen tar enbart emot försörjningsstöd som 

inkomst när personen står utanför arbetskraften. Disponibelinkomsten är 

konstant vid 8795 SEK per månad vid arbetslöshet och vid arbete upp till 

över 60 procent av en bruttolön på 18 000 SEK. Med jobbstimulans stiger 

förvisso inkomsten från första intjänade kronan, men försörjningsstödet och 

en hög marginaleffekt följer med upp till bruttoinkomster över 14 000 SEK, 

vilket närmar sig heltidslön enligt den ingångslön som används här. 

Disponibelinkomstförändringen vid en extra arbetad timme blir procentuellt 

                                                 

39 Utgår från riktlinjer i Växjö kommun. Boende (4300 SEK för 1 rok, 6500 SEK för 3 rok, 

7600 SEK för 4 rok), hushållsel (309, 516, 633 SEK), arbetsresor (600 SEK), hemförsäkring 

(66 SEK) samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa (120 SEK). Växjö 

kommuns riktlinjer menar bl.a. att syskon under tio år kan dela rum, men att syskon av olika 

kön bör ha egna rum från tio års ålder. 
40 Utgår från Växjö kommuns avgiftsreglemente. Barnomsorgsavgiften utgår från 

bruttoinkomsten, som är 0 SEK i räkneexemplen ovan. Den nedsatta avgiften för 15 timmar i 

veckan är: barn 1: 2,5 % av inkomsten (högst 1152 kr/månad), barn 2: 1,5 % av inkomsten 

(högst 691 kr/månad), barn 3: 1 % av inkomsten (högst 461 kr/månad), barn 4: ingen avgift 

tas ut för barn 4 eller fler. 
41 Se bilaga 4 i appendix. 
42 Utifrån genomsnittlig förbrukning enligt SCB respektive uppgifter från Konsumentverket. 
43 50 kvm och 80 kvm för ensamhushåll respektive hushåll med barn. 
44 Barnomsorgsavgiften utgår från den beskattningsbara inkomsten, som ovan är 0 SEK. 
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större utan jobbstimulansen än med jobbstimulansen för bruttoinkomster 

över ca 10 000 SEK.  

 

Figur 5a och 5b. Disponibelinkomstens sammansättning vid olika månadslön (grå), utan (t.v.) och 

med (t.h.) jobbstimulans, typhushåll 1. 

Marginaleffektsdiagrammet ställer frågan ”av en krona före skatt, hur mycket 

får hushållet behålla efter skatt och utfasat försörjningsstöd?”. Utan 

jobbstimulans är marginaleffekten 100 procent till personen lämnar 

bidragsberoende. Med jobbstimulans undantas 25 procent av nettoinkomsten 

och marginaleffekten blir 75 procent innan jobbskatteavdraget fasas in. Då 

stiger marginaleffekten marginellt till först 80 och sedan 82 procent, fram till 

den faller till 28,5 procent vid drygt 14 000 SEK i bruttoinkomst i och med 

att personen lämnar försörjningsstödet och marginaleffekten blir ekvivalent 

med marginalskatten. Därefter följs marginaleffekterna åt, eftersom hushållet 

inte längre är en del av socialbidragssystemet. 

 

Figur 6. Marginaleffekt vid olika inkomstnivåer, utan och med jobbstimulans, för typhushåll 1. 

När hushållet möter hundraprocentiga marginaleffekter blir det ingen 

skillnad på att arbeta eller inte arbeta. Till skillnad från hushållen med barn 
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är inte ensamhushållet utan barn berättigat bostadsbidrag, vilket har positiv 

inverkan på marginaleffekten. Med bostadsbidragets 20-procentiga utfasning 

kvarstår en högre marginaleffekt än den som orsakas av skatten även efter att 

hushållet lämnat försörjningsstödet. 

4.3.2 Ensamhushåll med två barn 

Hushållet tar emot drygt 15 000 SEK utan att förvärvsarbeta. 

Försörjningsstödet ökar, men disponibelinkomsten är konstant, vid inträde i 

arbete. Det beror på att barnomsorgsavgiften är konstruerad likt en skatt – för 

aktuellt hushåll motsvarar den fyra procent av bruttoinkomsten, men 

kompenseras av försörjningsstöd. Vid bruttoinkomst om drygt 10 000 SEK 

lämnar hushållet försörjningsstödet, om inte hushållet är berättigat 

jobbstimulans. Med jobbstimulans följer försörjningsstödet med till 

bruttoinkomster över 17 000 SEK, vilket närmar sig den ingångslön som 

används som exempel genom uppsatsen. 

 

Figur 7a och 7b. Disponibelinkomstens sammansättning vid olika månadslön, utan (t.v.) och med 

(t.h.) jobbstimulans, för typhushåll 2. 

Försörjningsstödet sträcker sig med jobbstimulans en bit in i utfasningen av 

bostadsbidraget, medan det utan jobbstimulans slutar precis innan. I ett kort 

inkomstintervall är därför marginaleffekten lika med skattesatsen, innan 

utfasningen av bostadsbidraget påbörjas och marginaleffekten stiger med 20 

procentenheter. I jobbstimulansen blir övergången mjukare fram till hushållet 

lämnar försörjningsstödet och marginaleffekten faller med 30 procentenheter 

från 82 till drygt 52 procent. 
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Figur 8. Marginaleffekt vid olika inkomstnivåer, utan och med jobbstimulans, för typhushåll 2. 

Barnomsorgsavgiften gör att försörjningsstödet inte räknas av riktigt med en 

krona per intjänad krona (netto), utan med den andel av den intjänade kronan 

som inte går åt till barnomsorgsavgiften. När skatten är betald ska typhushåll 

2 betala ytterligare fyra procent av bruttoinkomsten i barnomsorgsavgift, 

vilket kompenseras med försörjningsstödet45. 

4.3.3 Sammanboende med fyra barn 

Undersökningar av disponibelinkomstens sammansättning för de tre 

typhushållen visar på betydande skillnader. För stora hushåll är bidragsnivån 

hög och stigande i takt med barnomsorgsavgiften. Inte förrän den som 

arbetar tjänar drygt 27 500 SEK lämnar hushållet bidragsberoende. Med 

jobbstimulans följer bidragsberoendet istället med till 40 000 SEK i 

bruttoinkomster. Det motsvarar en förvärvsinkomst om nästan 35 000 SEK. 

 

                                                 

45 En fördjupning om barnomsorgsavgiftens påverkan på de ekonomiska incitamenten för 

arbete hos bidragstagare finns i diskussionsavsnittet. 
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Figur 9a och 9b. Disponibelinkomstens sammansättning vid olika månadslön, utan (t.v.) och med 

(t.h.) jobbstimulans, för typhushåll 3. Notera utökad övre gräns i inkomstintervallet, till 45 000 SEK. 

Bidragstagare i familjer med fyra barn eller till och med fler kan ha andra 

etableringssvårigheter på arbetsmarknaden, vilket ytterligare bidrar till en 

svår situation för att lämna bidragsberoende till egen försörjning. 

Socialstyrelsens statistik46 visar exempelvis att 95 procent av de 

sammanboende hushållen med fyra eller fler barn som uppbär 

försörjningsstöd består av utrikes födda. Här är drivkrafterna för arbete 

mycket små, upp till höga inkomster. 

Typhushåll 3 är de enda där bidragsberoendet sträcker sig över ingångslönen 

som används i studien. I typhushåll 1 och 2 skulle ett erbjudande om 

heltidsjobb med 18 000 SEK i bruttolön innebära en 

disponibelinkomstförbättring, medan typhushåll 3 inte skulle se någon 

förändring av hushållsekonomin vid heltidsarbete till ingångslön. Med 

jobbstimulans blir förvisso marginaleffekten något lägre, men för 

bruttoinkomster mellan 28 000 SEK och 40 000 SEK är marginaleffekten 

nästan dubbelt så hög som utan, eftersom försörjningsstödet då följer med till 

långt högre inkomster. 

 

Figur 10. Marginaleffekt vid olika inkomstnivåer, utan och med jobbstimulans, för typhushåll 3.  

                                                 

46 Se tabell 3-5 i appendix bilaga 2. 
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5 Diskussion 

5.1 Lönar sig arbete 2.1 

5.1.1 Drivkraften för ansträngning 

Förvärvsinkomsterna som kan tjänas med jobbstimulans, innan ett hushåll 

inte längre kvalificerar sig för bidrag, är en bra bit över den ingångslön som 

används i uppsatsen. Den som arbetat har en lägre disponibelinkomst vid 

samma månadslön än den som tidigare haft bidrag i ett halvår och 

kvalificerat till jobbstimulans. Här blir remissinstansernas kritik mot att 

jobbstimulansen förtar försörjningsstödets karaktär som det yttersta 

skyddsnätet uppenbar, eftersom en person med en lön före skatt på över 

30 000 SEK kan ha en kompletterande bidragsinkomst.  

Bidragstagare som kvalificerar sig för jobbstimulans borde ha starka skäl att 

acceptera ett lönebud snabbt, eftersom inkomsten kan bli markant högre. 

Även de allra enklaste jobben utan kvalifikationskrav borde vara attraktiva, 

eftersom jobbstimulansen alltid resulterar i högre inkomst än ingen lön. Om 

aktiveringen är på heltid påverkar det inte heller fritiden till förfogande. 

Även den som har ett arbete borde ha starka skäl att öka sitt arbetsutbud. 

Såväl tröskel- som inkomsteffekten är neutraliserad. Endast den monetära 

skillnaden mellan arbete och bidrag borde avgöra, och den är alltid positiv 

med jobbstimulans. Antagandet om heltidsaktivering är centralt för analysen, 

samtidigt som flera kommuner har lägre krav på motprestation än heltid. 

Arbetsmarknadsutfallet följer inte teorin. Detta trots förstärkningar även 

bortom ovan nämnda: anställningskostnaderna sjunker eftersom 

sexmånadersgränsen även gäller för flera lönestöd eller andra subventioner 

till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa. Reservationspriset för 

arbetsgivaren sjunker därmed, även om kollektivavtalade löner hindrar 

löneeffekten från att få fullt genomslag på sysselsättningen. Samtidigt som 

arbetsutbudet borde öka, borde även efterfrågan öka, med den sammantagna 

konsekvensen att sysselsättningen stiger. Inkomstförändringen med 

jobbstimulans är märkbar och lönesubventionerna är betydande.  

Förklaringen kan istället finnas i utbildning eller investering i utbildning. 

Bidragstagarens individuella arbetsutbud – färdigheter, erfarenheter och 

utbildning – möter ingen eller en otillräcklig efterfrågan. Sannolikt för att 

färdigheterna är små, erfarenheterna begränsade och utbildningen obefintlig 

(Andersson Joona, 2018). Frågan vänds då istället till hur drivkrafterna för 

att utbilda sig ser ut, och möjligheterna att göra det. De ekonomiska 

incitamenten ska i ett sådant lägre uttolkas sekventiellt; drivkrafterna att göra 

sig anställningsbar i första läget, drivkrafterna att bli anställd i andra läget. 

Lönar sig ansträngningen, när avkastningen ligger flera år framåt i tiden? 
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5.1.2 Fel gör att tidigare rapporter underskattar marginaleffekter 

Jämfört med ESO-rapporten Lönar sig arbete 2.0 och förarbetena till 

ändringen i socialtjänstlagen ser marginaleffekterna annorlunda ut för det 

hushåll som ingår i jobbstimulansen. Där är nivån konstant vid 75 procent, 

och således opåverkad av jobbskatteavdragets infasning. Misstaget grundar 

sig i att de beräknar jobbstimulansen på bruttoinkomsten, medan förarbetena 

till Socialtjänstlagen 4 kap. 1 b § anger att beräkningsregeln gäller på 

nettoinkomsten47. Utöver påverkan på marginaleffekterna innebär det 

dessutom att jobbstimulansen minskar markant i monetära termer. 

För någon som är berättigad försörjningsstöd och inte omfattas av 

jobbstimulansen innebär höjd skatt ingen påverkan på disponibelinkomsten, 

eftersom skattehöjningen kompenseras med höjt bidrag. Det påverkar således 

bara disponibelinkomsternas sammansättning om skatten höjs eller sänks. 

För försörjningsstödsmottagare som omfattas av jobbstimulansen blir 

disponibelinkomsten lägre om skatten höjs. Eftersom jobbstimulansen 

beräknas på nettoinkomsten påverkas marginaleffekten i relation till 

bruttoinkomsten om skatten höjs, eftersom själva stimulansen då minskar i 

kronor. Effekten är dock försvinnande liten, eftersom det bara är den 

undantagna inkomsten som påverkar disponibelinkomsten och den minskar 

då med en fjärdedel av den totala skattehöjningen. Det innebär dock att 

infasningen av jobbskatteavdraget dämpar jobbstimulansens positiva 

påverkan på drivkrafterna för arbete i socialbidragssystemet, som mest med 

sju procent. 

5.1.3 Rimliga resultat utifrån arbetsutbudsteori? 

Om arbetsutbudseffekterna av jobbstimulansen skulle följa tidigare forskning 

om drivkrafter för arbete vid inkomstförändringar48, skulle den ca 20-

procentiga inkomstförändringen som jobbstimulansen innebär öka antalet 

som vill arbeta med 2–4 procent.  

Socialstyrelsens uppföljning av jobbstimulansen visar att 50 procent omfattas 

av jobbstimulansen, men att bara knappt 2 procent har tagit del – givet att 

samtliga som tagit del också har omfattats, innebär det ca 3,5 procent av de 

berättigade. Det motsvarar ungefär den effekt som kan förväntas utifrån 

befintlig arbetsutbudsteori. 

Vid första anblick kan det framstå som att jobbstimulansen är felaktigt 

kritiserad, men en fördjupning i Socialstyrelsens utvärdering ger dock en 

                                                 

47 ”Vid bedömningen av behovet av ekonomiskt bistånd räknar socialnämnden i regel med 

den enskildes faktiska inkomst, dvs. inkomst efter skatteavdrag. Något annat är inte avsett i 

den nu föreslagna bestämmelsen.” (Prop. 2012/13:94, s. 26) 
48 Arbetsutbudseffekter beräknas genom att multiplicera den procentuella förändringen i 

disponibelinkomst vid arbete med deltagandeelasticiteten (η). I enlighet med Jacob 

Lundbergs forskningsöversikt uppskattas deltagandeelasticiteten till 0,1–0,2. Se ekvation 4. 
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annan bild. Där framgår att andelen som under ett år övergår från att vara i 

behov av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet till att behöva 

försörjningsstöd för att förvärvsinkomsten är för låg var 6,3 procent året 

innan jobbstimulansen infördes. Året efter jobbstimulansen infördes var 

motsvarande siffra 6,19, alltså 0,1 procentenhet lägre. Det förefaller med 

andra ord vara så att den andel som arbetar med jobbstimulans är oförändrad 

på grund av jobbstimulansen. Det indikerar att de 3,5 procent som omfattas 

inte är en förändring, utan en nivå oberoende av jobbstimulansens införande. 

Samtidigt är det jämförelser av registerdata, och ingen effektutvärdering. En 

mer djupgående utvärdering av reformen krävs. 

Det danska forskningsinstitutet KORAs utvärdering förklarade avsaknaden 

av resultat i deras effektutvärdering med liten premie49, att premien är 

tillfällig, att ersättningsgraden i transfereringarna är hög eller att 

bidragstagarna inte är anställningsbara. Den svenska jobbstimulansen har 

inte ett lågt monetärt tak, men är tidsbegränsad; ersättningsgraden i Sverige 

är hög och målgruppen står i regel inte nära arbetsmarknaden. Bidragstagare 

i Sverige kvalificerar sig på kortare tid, sex månader (jämfört med elva), men 

tar emot premien i ett år (jämfört med två). Den största skillnaden är dock 

den stora inkomstförändringen i den svenska konstruktionen, som kan vara 

flera tusen kronor i månaden – vilket enligt etablerad teori borde ge större 

effekt på sysselsättningen, relativt om skillnaden är mindre. 

5.2 Samspel med marginaleffekter från skatter och andra 

transfereringssystem eller alternativa lösningar 
5.2.1 Bostadsbidraget utfasning eller ett alternativt 

ensamståendebidrag utan marginaleffekter 

En iakttagelse är hur marginaleffekterna mellan transfereringssystemen 

korresponderar med varandra. När typhushåll 3 kvalificerar för 

jobbstimulansen faller marginaleffekten direkt ned till marginaleffekten 

orsakad av skattesystemet när hushållet lämnar bidragsberoendet, medan 

typhushåll 2 först faller till en marginaleffekt på drygt 52 procent till följd av 

bostadsbidragets utfasning både med och utan jobbstimulans. Samma sak 

gäller för typhushåll 3 utan jobbstimulans. 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har i en rapport 

(Pettersson & Palmer, 2010) föreslagit att bostadsbidraget för barnfamiljer 

ska ersättas med ett ensamförälderstöd. Ensamförälderstödet föreslås gälla 

alla ensamföräldrar oavsett inkomster som har max 3 barn under 18 år eller 

hemmaboende barn 18-20 år som uppbär studiemedel. Nivån sattes till 550 

kronor per månad per barn för att reformen skulle bli budgetneutral i relation 

till utgiften för bostadsbidraget 2010.  

                                                 

49 4 procent av förvärvsinkomsten eller maximalt 600 DKK (knappt 850 SEK) per månad. 
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Figur 11. Marginaleffekt vid olika inkomstnivåer, utan och med bostadsbidrag, för typhushåll 3. 

Typhushåll 2 skulle omfattas av det nya stödet, medan typhushåll 1 och 3 

inte skulle omfattas. För typhushåll 1 innebär det ingen förändring, eftersom 

ensamhushåll utan barn inte är berättigade bostadsbidrag heller. Givet en 

bibehållen norm för försörjningsstödet, skulle det inte påverka 

disponibelinkomsten så länge typhushåll 3 omfattas av bidrag. Däremot 

skulle det påverka hur länge hushållen omfattas av försörjningsstöd. Båda 

hushållen möter hundraprocentiga marginaleffekter upp till högre inkomster 

när bostadsbidraget saknas. Samtidigt faller marginaleffekten direkt ned till 

nivåerna som orsakas av skattesystemet, utan att påverkas av 

bostadsbidragets utfasning. Förändringen för typhushåll 3 är i det 

förhållandevis smala intervallet 27 500 till 30 500 SEK. 

 

Figur 12. Marginaleffekt vid olika inkomstnivåer, utan50 och med bostadsbidrag samt utan 

bostadsbidrag med jobbstimulans, för typhushåll 2. 

                                                 

50 Observera att ensamhushåll med reformen mottar ett ensamståendebidrag om 550 SEK per 

barn som ersättning till bostadsbidraget. Detta påverkar bara typhushåll 2 bland de tre 
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Typhushåll 3 når med jobbstimulans inkomster som skjuter över 

bostadsbidragets utfasning, medan typhushåll 2 får den mest intressanta 

effekten av kombinationen jobbstimulans och slopat bostadsbidrag. Där blir 

marginaleffekten aldrig hundraprocentig, men den drygt 80-procentiga 

marginaleffekten följer med dubbelt så långt som utan jobbstimulans, jämfört 

med ett hushåll utan jobbstimulans men med bostadsbidrag. Alla tre förenas 

vid skattesystemets marginaleffekt efter bostadsbidragets utfasning. 

5.2.2 Barnomsorgsavgiften är en skatt på arbete som försämrar 

drivkrafterna för att lämna bidragsberoende 

Barnomsorgsavgiften märks inte för ett hushåll som tar emot 

försörjningsstöd; även om försörjningsstödet successivt ökar ligger 

marginaleffekten konstant vid 100 procent. Den inkomstberoende avgiften 

kompenseras av försörjningsstöd och disponibelinkomsten är orörd. 

Beräknat på typhushåll 2 skjuter barnomsorgsavgiften upp bidragsberoendet 

några hundra kronor, och försämrar lönsamheten av att arbeta för den som 

lämnar försörjningsstödet med fyra procentenheter, relativt om det inte fanns 

någon barnomsorgsavgift. Det skulle med andra ord löna sig fyra procent 

mer och vid en något lägre inkomst att lämna bidrag för arbete om 

barnomsorgsavgiften inte var konstruerad som en skatt. En platt avgift skulle 

behålla uppskjutningen av bidragsberoendet, men inte drabba 

marginaleffekten. 

 

Figur 13. Marginaleffekt vid olika inkomstnivåer, utan och med barnomsorgsavgift för typhushåll 2. 

                                                 

typhushåll som används. Det första saknar barn och det tredje är ett sammanboende hushåll. 

Ensamståendebidraget sänker tröskeln för när hushållet inte längre kvalificerar sig för 

försörjningsstöd, men påverkar inte marginaleffekterna. 
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5.2.3 Jobbstimulans med infasning av högre marginaleffekter eller rätt 

till jobbskatteavdraget? 

En metod för att undvika infasningen av jobbskatteavdragets påverkan på 

marginaleffekterna skulle vara att ersätta jobbstimulansen med en rätt till 

jobbskatteavdraget även för bidragstagare med förvärvsinkomster. Med rätt 

att behålla jobbskatteavdraget undantas jobbskatteavdraget ur 

beräkningsgrunden för försörjningsstödet.

 

 

Figur 14a, 14b och 14c. Disponibelinkomstens sammansättning vid olika månadslön, utan (övre, t.h.) 

och med jobbstimulans (övre, t.v.) samt med rätt till jobbskatteavdrag (nedre t.h.), typhushåll 2. 

Jobbskatteavdraget fasas in vid en månadsinkomst före skatt på ungefär 1600 

SEK, och då faller marginaleffekten ned under 70 procent. Vid inkomster 

mellan cirka 3500 SEK och 10 000 SEK stabiliseras marginaleffekterna vid 

ca 95 procent innan de faller ned till cirka 50 procent. Skillnaden jämfört 

med försörjningsstöd utan någon jobbpremie är en något lägre marginaleffekt 

i ovan nämnda inkomstintervall. Jämfört med jobbstimulansen är 

marginaleffekten förvisso högre upp till drygt 12 000 SEK i bruttolön, men 

är därefter kraftigt lägre till drygt 17 000 SEK då alla tre marginaleffekterna 

är ekvivalenta. 
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Figur 15. Marginaleffekt vid olika inkomstnivåer, utan och med jobbstimulans samt med rätt till 

jobbskatteavdrag, för typhushåll 2. 

Om en rätt att behålla jobbskatteavdraget införs, och ersätter 

jobbstimulansen, sjunker marginaleffekten relativt försörjningsstödet vid alla 

inkomster (över 1600 SEK) och vid inkomster som kan tänkas vara aktuella 

som ingångsjobb från bidrag blir marginaleffekterna lägre än med 

jobbstimulans. 

Jobbstimulansen beskrivs som okänd och komplicerad för handläggarna 

(Socialstyrelsen, 2016), vilket kan föranleda mycket låg kännedom hos 

bidragstagarna. Eftersom förväntad vinst av sökaktivitet spelar roll för hur 

matchningen fungerar kan låg förståelse för jobbstimulansens påverkan på 

inkomsten komma att spela roll för utfallet. 

Jobbskatteavdraget beräknas av Skatteverket och att ersätta jobbstimulansen 

med rätt till jobbskatteavdrag befriar socialtjänsten från hanteringen av 

jobbstimulansen, som i Socialstyrelsens undersökning beskrivs som en 

administrativ börda. 

Att ersätta jobbstimulansen med rätt till jobbskatteavdrag skulle potentiellt 

kunna befria socialtjänsten från en administrativ börda, öka kännedomen om 

den förväntade vinsten av sökaktivitet för bidragstagarna och sänka 

marginaleffekten vid alla inkomster över 1600 SEK per månad. De möjliga 

effekterna av en sådan förändring bör studeras vidare.  
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6 Slutsatser 

Uppsatsens resultat och analys ger stöd för behovet av en förklaringsmodell 

som inkluderar ansträngning. Om skifte från bidrag till arbete inte påverkar 

tillgången till fritid och försörjningsstödet kompenserar för även monetära 

kostnader för att arbeta, kvarstår bara den faktiska skillnaden mellan 

arbetsinkomst och bidragsnivån. Trots att arbetsinkomsterna inte sällan 

överträffar bidragsnivåerna, även om marginaleffekten är 100-procentig vid 

flera inkomster, är många kvar i försörjningsstödet. Försörjningsstödets 

konstruktion och omgärdande regelverk öppnar därmed för antaganden som 

kan göra vanliga utbudsmodeller otillräckliga. 

När marginaleffekten faller, i och med att jobbstimulansens börjar gälla, 

påverkas arbetsutbudet marginellt. Förklaringarna kan vara att 

inkomstförändringen är för liten, eller att andra hinder föreligger till 

arbetsmarknaden. Inkomstförändringen är stor, om än något mindre än vad 

tidigare studier menat, och borde ge effekt utifrån befintlig arbetsutbudsteori. 

Sett till vilken grupp som tar emot försörjningsstöd är det inte osannolikt att 

svaren går att finna i målgruppens avstånd till arbetsmarknaden. Därmed 

ligger det nära till hands att anta att en kombination av anställningsbarhet och 

drivkrafter förklarar det begränsade antal som tagit del av jobbstimulansen. 

Som komplement till befintliga modeller introduceras därför en början till ett 

nytt förklaringsverktyg: ansträngningsmodellen. Där avgörs arbetsutbudet av 

ett avstånd mellan arbetsinkomsten och bidragsnivån för att motivera till den 

ansträngning som krävs för att bli anställningsbar, samt en individuell 

parameter för drivkraft och förmåga. När en sådan modell är framtagen och 

beprövad kan den utgöra ett bra bidrag som analysverktyg för arbetsutbud 

hos mottagare av försörjningsstöd. 

Viktigt blir då att undersöka de sekventiella ekonomiska incitamenten för 

ansträngning hos en bidragstagare: att 1) anstränga sig för att utbilda sig och 

kanske ta lån51 för att bli anställningsklar, och 2) anstränga sig för att söka 

jobb. Skillnaden mellan arbetsinkomst och bidragsinkomst behöver i en 

sådan kontext inte bara vara positiv, utan dessutom överträffa de kostnader – 

monetära och icke-monetära – det innebär för den enskilde att anstränga sig 

för att förvärva tillräckliga färdigheter för att bli anställningsbar. Kommuner 

kan idag kräva att bidragstagare ska delta i kompetenshöjande åtgärder, men 

inte att läsa reguljär vuxenutbildning eller ta CSN-lån. 

                                                 

51 Vuxenutbildning, exempelvis yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå, finansieras i 

regel av att den enskilde tar studielån som komplement till studiebidrag från Centrala 

Studiestödsnämnden (CSN). Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar har mer 

förmånliga villkor; deltagare i åtgärder hos Arbetsförmedlingen lever på ersättningar från 

staten, exempelvis aktivitetsstöd eller någon annan arbetslöshetsersättning, och behöver inte 

ta lån för att finansiera sin livsföring. 
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6.1.1 Fortsatta studier 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) ska 

genomföra en effektutvärdering av jobbstimulansen, som förhoppningsvis 

kan bidra till en mer tydlig kunskapsbild. Med utgångspunkt i det kan 

jobbstimulansens existens eller konstruktion behöva omprövas. 

Fortsatta studier bör ta sin utgångspunkt i de delar som internationella 

erfarenheter ger stöd för som framgångsfaktorer; kombinationer mellan 

jobbpremier och aktiveringskrav har visat på bättre resultat. En svensk 

utvärdering skulle kunna jämföra resultaten av jobbstimulansen i kommuner 

med och utan heltidsaktivering för bidragstagare. Det finns goda teoretiska 

motiv utifrån att kommuner med aktiveringskrav motsvarande heltid 

neutraliserar värdet av fritid som en faktor i bidragstagarens 

arbetsutbudsbeslut52. 

Värdet av fritid har en grundläggande betydelse för forskningsfältet, men är 

svår att beräkna. Möjligen kan RUT-reformen användas. Avdraget för 

hushållsnära tjänster kan betraktas som ett köp av fritid eller att köpa sig fri 

från oavlönat hushållsarbete. Förutsatt att människor värdesätter en timmes 

fritid från förvärvsarbete lika med en timmes fritid från hushållsarbete, kan 

möjligen beteendeförändringen av skattereformen användas för att skatta 

värdet av fritid i monetära termer. 

Aktiveringen förväntas öka ansträngningarna för att få ett jobb; om 

ansträngningen är en funktion av skillnaden i disponibel inkomst mellan att 

arbeta och att inte arbeta, i enlighet med ansträngningsmodellen, bör den öka 

när jobbstimulansen inträder, eller omvänt öka när den riskerar att försvinna 

vid bortre tidsgränsen. Vidare studier skulle exempelvis kunna studera hur 

deltagandet i frivilliga insatser som kan förväntas gynna sannolikheten att 

skaffa jobb påverkas av aktivering och av jobbstimulansen. Ett exempel är 

deltagande i Svenska för invandrare (SFI), som utanför etableringen53 är en 

frivillig insats. Om det ökar, kan det ge empiriskt stöd för 

ansträngningsmodellen. 

Kanadas jobbpremie är konstruerat som ett skatteavdrag, och är det enda 

internationella exemplet som visar effekter. Simuleringarna i 

diskussionsavsnittet ger visst stöd för att det bör övervägas om jobbpremien 

ska flyttas till skattesystemet. En ny konstruktion med skatteavdrag som 

alternativ till den särskilda beräkningsregeln kan dels neutralisera de 

negativa effekterna av jobbskatteavdragets infasning, dels befria 

                                                 

52 Se avsnitt 2.3.1 
53 Nyanlända anvisas till ett så kallat etableringsprogram efter beslut om uppehållstillstånd. 

Arbetsförmedlingen beslutar om och ansvarar för etableringsprogrammet, som i regel 

innehåller Svenska för invandrare (SFI). Kommunen ansvarar för att tillhandahålla SFI. 

Övriga delar av etableringsåtgärderna kan, liksom SFI, utföras av en offentlig aktör eller en 

privat aktör genom upphandling eller någon slags valfrihetsmodell. 
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socialtjänsten från den ökade administration som beskrivs i Socialstyrelsens 

uppföljning. Mitt exempel med att ersätta jobbstimulansen med en rätt till 

jobbskatteavdraget även för bidragstagare kan vara ett sådant exempel, och 

bör studeras mer nogsamt. 

Försörjningsstödets samspel med andra transfereringssystem framträder 

exempelvis i mina simulationer mot bakgrund av förslaget från 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) om ett reformerad 

bostadsbidrag. De ekonomiska incitamenten för att lämna försörjningsstödet 

för arbete är mindre för barnfamiljer; en kombination av bostadsbidraget och 

barnomsorgsavgiften bidrar gemensamt med nästan 25 procent högre 

marginaleffekt. I en översyn av försörjningsstödets konstruktion bör 

drivkrafterna för arbete särskilt beaktas, och samspelet med andra bidrag 

visas stor hänsyn.  

I ljuset av att försörjningsstödet mer och mer framträder som ett komplement 

till de statliga transfereringssystemen, inte minst som substitut till 

arbetslöshetsersättningar i frånvaro av kvalificering till a-kassan, blir det 

relevant att betrakta transfereringssystemen mer samlat. När 

försörjningsstödet nästan får formen av ett kommunalt arbetslöshetsbidrag 

ligger det nära till hands att anta att även traditionella antaganden om 

försörjningsstödets stora sociala stigma behöver omprövas. 

Ett helhetsgrepp om transfereringssystemen bör inte bara inkludera de 

arbetsmarknadspolitiska ersättningarna och de som regleras i 

socialförsäkringsbalken, utan även socialtjänstlagen. I en sådan översyn kan 

en utvecklad ansträngningsmodell bli ett tillämpligt analysverktyg. 
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Bilaga 1: Försörjningsstödets komponenter och 

beräkningsgrunder 
 

Försörjningsstödets behovsprövning görs i tre steg: 

  

Figur 15. Försörjningsstödets tre komponenter 

Riksnormen har i sin tur två delar – personliga kostnader och gemensamma 

kostnader – som i sig avgörs av en rad faktorer: 

•Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, 
förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, 
telefon och TV- avgift.

Riksnormen

•Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt 
medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Skäliga kostnader 
utanför 

riksnormen

•Hälso- och sjukvård, tandvård, glasögon, hemutrustning, 
flyttkostnader, spädbarnsutrustning, umgängesresor, 
avgifter för kommunal service, ansöknings- och 
förmedlingsavgifter, rekreation, begravning och skulder.

Stöd till 
livsföring i övrigt
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Figur 16. Riksnormens beräkningsgrunder 

 

Den nedre komponenten avgör det som kallas gemensamma kostnader, 

medan hushållstyp och frågorna som avser eventuella barn, utgör personliga 

kostnader. 

Tabell 2. Beräkningsgrunder för riksnormen 

Hushållstyp Ensamstående Sammanboende       

 3030 5460       

Ålder 0 1-2 3 4-6 7-10 11-14 15-18 19-20 

 2090 2330 2080 2330 2930 3370 3800 3830 

Ej mat (+) 1960 2150 1900 2080     

Antal 1 2 3 4 5 6 7 Flera 

 970 1080 1350 1540 1770 2010 2180 +170 

 

  

Hushållstyp 
(2)

Ensamstående eller 
sammanboende

Antal barn (-)

Hushållstorlek 
(-)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller flera

Barnens ålder 
(8)

0, 1-2, 3, 4-6, 7-10, 11-14, 
15-18, 19-20

Skolmat (4)

0, 1-2, 3, 4-6
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Bilaga 2: Deskriptiv statistik över hushåll i behov av 

försörjningsstöd 
 

Tabell 3. Hushåll med försörjningsstöd fördelade efter inrikes respektive utrikes födda, hushållstyp 

och antal barn, 2017 

Hushållstyp Storlek Antal Andel 

av 

hushålls

-typ 

Andel 

av 

totalt 

Utrikes-

födda1 

Andel av 

hushållstyp 

och storlek 

Ande

l av 

totalt 

Ensamstående 

kvinnor 

Utan barn 48 972 60,8% 22,8% 25 774 52,6% 12,0% 

 
med 1 barn 15 033 18,7% 7,0% 9 334 62,1% 4,3% 

 
med 2 barn 9 563 11,9% 4,4% 6 436 67,3% 3,0% 

 
med 3 barn 4 271 5,3% 2,0% 3 219 75,4% 1,5% 

 
med 4 eller 

fler barn 

2 732 3,4% 1,3% 2 312 84,6% 1,1% 

 
Totalt, 

hushållstyp 

80 571 100% 37,4% 47 075 58,4% 21,9

% 

Ensam-

stående män 

Utan barn 88 926 93,3% 41,3% 46 732 52,6% 21,7% 

 
med 1 barn 3 548 3,7% 1,6% 1 792 50,5% 0,8% 

 
med 2 barn 1 848 1,9% 0,9% 1 030 55,7% 0,5% 

 
med 3 barn 613 0,6% 0,3% 412 67,2% 0,2% 

 
med 4 eller 

fler barn 

366 0,4% 0,2% 294 80,3% 0,1% 

 
Totalt, 

hushållstyp 

95 301 100% 44,3% 50 260 52,7% 23,4

% 

Samman-

boende par 

Utan barn 9 893 25,8% 4,6% 7 682 77,7% 3,6% 

 
med 1 barn 8 019 20,9% 3,7% 6 794 84,7% 3,2% 

 
med 2 barn 8 092 21,1% 3,8% 7 258 89,7% 3,4% 

 
med 3 barn 6 110 15,9% 2,8% 5 679 92,9% 2,6% 

 
med 4 eller 

fler barn 

6 283 16,4% 2,9% 5 968 95,0% 2,8% 

 
Totalt, 

hushållstyp 

38 397 100% 17,8% 33 381 86,9% 15,5

% 

Övriga hushåll2 Totalt, 

hushållstyp 

891 100% 0,4% 740 83,1% 0,3% 

TOTALT   215 

160 

    131 456   61,1

% 

Källa: Socialstyrelsen och egen behandling. 1) Sökande och ev. sammanboende är utrikes född, 2) dels 

hushåll där samtliga är under 18 år, dels hushåll med okänd hushållstyp. 

Tabell 4. Bidragstagare 18 år och äldre fördelade efter kön och ålder, 2017 

  Totalt Andel Kvinnor Män 

Summa 261 517 100% 122 887 138 630 

18 – 19 år 20 696 7,9% 8 662 12 034 

20 – 24 år 36 403 13,9% 15 410 20 993 

25 – 29 år 32 961 12,6% 15 042 17 919 

30 – 39 år 59 255 22,7% 29 316 29 939 
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40 – 49 år 48 097 18,4% 24 897 23 200 

50 – 59 år 39 940 15,3% 18 982 20 958 

60 – 64 år 13 834 5,3% 6 310 7 524 

65 – w år 10 331 4,0% 4 268 6 063 

Källa: Socialstyrelsen och egen behandling. 

 

Tabell 5. Hushåll med försörjnimgsstöd fördelade efter inrikes respektive utrikes födda, antal månader 

och hushållstyp, 2017 

Hushållstyp     Antal månader som hushåll fått 

försörjningsstöd 

      

      1 2–3 4–5 6–7 8–9 10–11 12 

eller 

fler 

Summ

a 

Inrikes födda 

hushåll 

          

 
Ensamståend

e kvinnor 

utan 

barn 
4 795 3 991 2 353 1 901 1 677 2 473 6 008 

23 

198   
med 

barn 
1 698 1 909 1 267 1 009 918 1 226 2 271 

10 

298  
Ensam-

stående män 

utan 

barn 
7 009 7 183 4 810 3 936 3 466 4 842 10 948 

42 

194   
med 

barn 
485 576 340 261 274 301 610 2 847 

 
Gifta/sam-

boende par1) 

utan 

barn 
440 370 208 129 108 135 228 1 618 

  
med 

barn 
447 413 249 177 121 138 265 1 810 

 
Övriga 

hushåll2 

utan 

barn 
66 43 18 7 8 3 1 146 

  
med 

barn 
4 1 0 0 0 0 0 5 

 
Summa 

 
14 

944 

14 

486 
9 245 7 420 6 572 9 118 20 331 

82 

116  
Andel 

 

18,2% 17,6% 11,3% 9,0% 8,0% 11,1% 24,8% 100% 

Utrikes födda 

hushåll1 

          

 
Ensamståend

e kvinnor 

utan 

barn 
3 994 4 448 2 574 2 005 1 881 3 039 7 833 

25 

774   
med 

barn 
2 391 3 713 2 683 2 230 2 165 3 015 5 104 

21 

301  
Ensam-

stående män 

utan 

barn 
8 659 

11 

457 
6 474 4 429 3 670 4 380 7 663 

46 

732   
med 

barn 
460 715 491 359 308 438 757 3 528 

 
Gifta/sam-

boende par5) 

utan 

barn 
1 072 1 446 828 680 653 1 090 2 506 8 275 

  
med 

barn 
3 533 6 235 3 902 2 519 2 167 3 301 5 037 

26 

694  
Övriga 

hushåll2 

utan 

barn 
228 156 97 90 51 66 35 723 

  
med 

barn 
2 6 3 1 3 2 0 17 

 
Summa 

 
20 

339 

28 

176 

17 

052 

12 

313 

10 

898 

15 

331 
28 935 

133 

044  
Andel 

 

15,3% 21,2% 12,8% 9,3% 8,2% 11,5% 21,7% 100% 
 

TOTALT 
 

35 

283 

42 

662 

26 

297 

19 

733 

17 

470 

24 

449 
49 266 

215 

160 

  ANDEL   
16,4% 19,8% 12,2% 9,2% 8,1% 11,4% 22,9% 100% 

Källa: Socialstyrelsen och egen behandling. 1) Sökande och ev. sammanboende är utrikes född, 2) dels 

hushåll där samtliga är under 18 år, dels hushåll med okänd hushållstyp. 
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Bilaga 3: Matematisk uppställning och antaganden i 

modellen 
Bidragskomponenten i nyttofunktionen och budgetrestriktionen 

Bidragen anges till 𝐵(𝑤ℎ − 𝑇(𝑤ℎ)) i nyttofunktionen och 

budgetrestriktionen. Det är en förenkling. Den varierande delen i 

bidragskomponenten avgörs i huvudsak av två delar: hushållets 

sammansättning och nettoinkomsten: 

1. Riksnormen (R) som har två delar: 1) personliga kostnader, som är en 

ickelinjär funktion av hushållets sammansättning (antal vuxna (v), 

antal barn (b) och barnnormen (n)), samt 2) gemensamma kostnader, 

som är en ickelinjär funktion av antalet personer i hushållet (v+b). 

Baserat på ålder (å) och om barnen får skolmat (m) genereras en 

norm för varje barn (nk). 

2. Skäliga kostnader utanför riksnormen (H) är en ickelinjär funktion för 

schablonkostnader för olika utgifter, i huvudsak boendekostnader – 

hyra, el och hemförsäkring – som varierar med antal medlemmar i 

hushållet (v+b). 

3. Stöd till livsföring i övrigt (L) är en svårdefinierad komponent där allt 

kan inrymmas, men som mest vanligt utgörs av avgifter för 

kommunal service. Barnomsorgsavgiften är en ickelinjär funktion 

med tak, av antal barn (b) i barnomsorgsålder (å ≤ 5) och hushållets 

nettoinkomst. 

�̅� = 𝑅(𝑣, ∑ 𝑛𝑘
å,𝑚, 𝑣 + 𝑏𝑏

𝑘=1 ) + 𝐻(𝑣 + 𝑏) + 𝐿(∑ 𝑛𝑘
å,𝑚, 𝑤ℎ − 𝑇(𝑤ℎ)𝑏

𝑘=1 ) (9) 

Under antagandet att ett hushåll med försörjningshinder uppfyller kraven i 

socialtjänstlagen och söker bidrag (A = 1, annars A = 0) sätts en lägstanivå 

för disponibelinkomsten �̅�. 

𝐴 {𝐴 = 1 𝑜𝑚 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑓𝑦𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑠ö𝑟𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡ö𝑑 𝑜𝑐ℎ 𝑤ℎ − 𝑇(𝑤ℎ) < �̅�
𝐴𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠 𝐴 = 0

 

Funktionen för försörjningsstöd utgår, som framgår av regelverket ovan, från 

flera parametrar. 1 januari 2013 infördes en särskild beräkningsregel i 

försörjningsstödet, som undantar 25 procent av inkomsten av anställning från 

inkomstprövningen under två år, för den som haft försörjningsstöd i sex 

sammanhängande månader. Det innebär att tid med försörjningsstöd (s, spell) 

blir en parameter i funktionen. 

𝑏0 {
𝑏0 = 1 𝑜𝑚 𝑠 = 0
𝑏0 = 0,75 𝑜𝑚 𝑠 = 1

      𝑠 {

𝑠 = 1 𝑜𝑚 6 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 ≤ 𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 < 30 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑠 = 0 𝑜𝑚 𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 < 6 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑠 = 0 𝑜𝑚 𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 ≥ 30 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟
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Utöver försörjningsstödet tar hushållet emot generella bidrag, exempelvis 

barnbidrag och flerbarnstillägg. Dessa varierar med antal barn och barnens 

ålder. Hushåll med låg inkomst kan dessutom få bostadsbidrag, som varierar 

med inkomst, och trappas av med 20 procent (b1) efter ett tröskelvärde som 

beror på antalet vuxna, och antal personer i hushållet. Barnbidragen (B2) och 

bostadsbidraget (B1) räknas av på försörjningsstödet krona för krona. 

𝑏1 {
𝑏1 = 0,2 𝑜𝑚 𝑤ℎ − 𝑇(𝑤ℎ) >

63500 12⁄

𝑣
)

𝐴𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠 𝑏1 = 0 
 

Om hushållet tar emot försörjningsstöd vid inkomster över tröskelvärdet för 

bostadsbidragets avtrappning kommer försörjningsstödet minska 

långsammare. Det är i realiteten bara relevant för stora hushåll med hög 

riksnorm. Typhushåll 3 kan studeras för att förstå påverkan. Utan 

jobbstimulans blir marginaleffekten bostadsbidragets avtrappning och skatten 

efter att hushållet lämnat biståndet; med jobbstimulans minskar 

försörjningsstödets del av disponibla inkomster snabbare efter att 

bostadsbidraget är helt utfasat. 

Skattekomponenten i nyttofunktionen och budgetrestriktionen 

Skatten anges till 𝑇(𝑤ℎ) i nyttofunktionen och budgetrestriktionen. Svenska 

skattesystemet har ett grundavdrag (GA) och ett jobbskatteavdrag (JSA). 

Högre upp i inkomstintervallen finns en statlig inkomstskatt. 

𝑇((𝑤ℎ − 𝐺𝐴)(1 − 𝑡1) + 𝐽𝑆𝐴) 

Jobbskatteavdraget är, namnet till trots, inte ett avdrag (reducering av 

skattebasen) utan en skattereduktion (reducering av skattesatsen). I första 

termen ovan reduceras därför bruttoinkomsten med grundavdraget (GA) 

innan inkomsten beskattas. Därefter adderas jobbskatteavdraget (JSA). Mest 

korrekt vore att reducera skattesatsen t1 med den ickelinjära reduktion som 

jobbskatteavdragen ger i förhållande till inkomsten (t2). 

𝑡 = 𝑡1 − 𝑡0 − 𝑡2

{
 
 

 
 𝑡0 =

𝐺𝐴

𝑤ℎ
𝑡1 = 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑡2 =
𝐽𝑆𝐴

𝑤ℎ
 

, 𝑡 = 0 𝑜𝑚 𝑤ℎ < 𝐺𝐴  

 

𝐽𝑆𝐴

{
 
 

 
 

𝐽𝑆𝐴 = (𝑤ℎ − 𝐺𝐴)𝑡1 𝑜𝑚 0 ≤ 𝑤ℎ < 0,91(𝑃𝐵𝐵) 

𝐽𝑆𝐴 = 0,91(𝑃𝐵𝐵) + 0,332(𝑤ℎ − 0,91(𝑃𝐵𝐵))−𝐺𝐴(𝑡1) 𝑜𝑚 0,91(𝑃𝐵𝐵) ≤ 𝑤ℎ < 2,94(𝑃𝐵𝐵) 

𝐽𝑆𝐴 = 1,584(𝑃𝐵𝐵) + 0,111(𝑤ℎ − 2,94(𝑃𝐵𝐵))−𝐺𝐴(𝑡1) 𝑜𝑚 2,94(𝑃𝐵𝐵) ≤ 𝑤ℎ < 8,08(𝑃𝐵𝐵) 

𝐽𝑆𝐴 = (2,155(𝑃𝐵𝐵) − 𝐺𝐴)𝑡1 𝑜𝑚 8,08(𝑃𝐵𝐵) ≤ 𝑤ℎ < 13,54(𝑃𝐵𝐵)

𝐽𝑆𝐴 = max (0, (2,155(𝑃𝐵𝐵) − 𝐺𝐴)𝑡1 − 0,03(𝑤ℎ − 13,54(𝑃𝐵𝐵)) 𝑜𝑚 𝑤ℎ ≥ 13,54(𝑃𝐵𝐵)
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Disponibelinkomsten i termer av konsumtion (c) kan därför sammanfattas 

med funktionen nedan, utifrån definitionerna ovan. I uppsatsen simuleringar 

används antagandena nedan. 

𝑐 = 𝑤ℎ − 𝑇((𝑤ℎ − 𝐺𝐴)(1 − 𝑡1) + 𝐽𝑆𝐴) + 𝐵 (𝐴 (�̅� − 𝑏0(𝑤ℎ − 𝑇(𝑤ℎ)) − (𝐵1−𝑏1(𝑤ℎ −

𝑇(𝑤ℎ) −
12700 12⁄

𝑣
) − 𝐵2) + (𝐵1−𝑏1(𝑤ℎ − 𝑇(𝑤ℎ) −

12700 12⁄

𝑣
) + 𝐵2) (10) 

Antaganden 

För att möjliggöra simuleringarna görs en rad antaganden om typhushållen 

och den kontext av beräkningsregler, transfereringssystem och inkomster 

som de agerar utifrån. 

1. Den andra personen i det sammanboende hushållet har ingen 

förvärvsinkomst och försörjs av försörjningsstöd, men står till 

arbetsmarknadens förfogande. Det sekventiella beslutsfattandet görs 

därmed mot bakgrund av att den första personen inte arbetar. 

⇒ 𝑌𝑗
𝑡 = 𝑌𝑖

𝑡 

2. 2018 års beräkningskonventioner har använts, exempelvis 

prisbasbelopp (45 500 SEK), medelkommunalskattesats (32,12 

procent) och riksnorm från Socialstyrelsen. Exempel på 

arbetsinkomst är 18 000 SEK per månad54, eller 216 000 SEK per år. 
𝐽𝑆𝐴2,94𝑃𝐵𝐵<12𝑤<8,08𝑃𝐵𝐵 = (1,584 𝑃𝐵𝐵 + 0,111 ∗ (𝐴𝐼 − 2,94 𝑃𝐵𝐵) − 𝐺𝐴) ∗ 𝐾𝐼

= (1,584 ∗ 45500 + 0,111 ∗ (216000 − 2,94 ∗ 45500)

− 26900) ∗ 0,3212 = (72072 + 9127,53 − 27588) ∗ 0,3212

= 53611,53 ∗ 0,3212 = 17 220 

𝑡32,12 ∗ 12 − 𝐽𝑆𝐴 = (12𝑤 − 𝐺𝐴) ∗ (0,3212) − 𝐽𝑆𝐴

= (216000 − 27588) ∗ 0,3212 − 17220 = 60518 − 17220

= 43298 

𝑡 =
43298

12
= 3608⇒

3608

18000
= 0,2004 

 

3. Hushållet har inga andra inkomster än eventuell arbetsinkomst och 

särskilt angivna transfereringar. Hushållet har inga realiserbara 

tillgångar.  
⇒(1 − 𝑡)𝑤𝑖 = (1 − 0,2004)18000 = (0,7996)18000 = 14392 = 14392 

⇒𝐽𝑜𝑏𝑏𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑛𝑠(𝑗𝑠) = 0,25𝑤 = 3593,75 = 3595 

⇒(1 − 𝑡)𝑤𝑖 − 𝑗𝑠 = 10 780 

4. Växjö kommuns regelverk har använts för barnomsorgsavgifter. 

Eftersom den antagna inkomstintervallet är under inkomsten för 

maxtaxa används bara procentsatserna: 3 procent för första barnet, 2 

                                                 

54 Motsvarande antagande görs i ESO-rapporten Lönar sig arbete 2.0 
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procent för andra och 3 procent för tredje (ingen avgift för fjärde eller 

fler). 

⇒ 𝑡 = 0,2015 +∑𝑏1
å<6(0,03) + 𝑏2

å<6(0,02) + 𝑏3
å<6(0,01)

𝑛

𝑘=1

 

5. Hushållet ansöker om försörjningsstöd. 

⇒𝐴𝑗 = 1 

6. Hushållet ansöker inte om något stöd till livsföringen i övrigt, såsom 

tandläkarkostnader, utom för nedsatt barnomsorgsavgift för 

eventuella barn, enligt Växjö kommuns regelverk.  

⇒ 𝐿𝑗 =∑𝑏1
å<6(0,025𝑌𝑗)max 1152 𝑆𝐸𝐾

𝑛

𝑘=1

+ 𝑏2
å<6(0,015𝑌𝑗)max 691 𝑆𝐸𝐾

+ 𝑏3
å<6(0,01𝑌𝑗)max 461 𝑆𝐸𝐾 

7. Eventuella barn får mat i skolan, vilket förenklar beräkningen av 

respektive barns personliga kostnader till att bara variera med ålder. 

⇒ 𝑏𝑘
å,𝑚 = 𝑏𝑘

å   

8. Hushållet beviljas försörjningsstöd mot krav på deltagande i 

kompetenshöjande insatser på motsvarande heltid, varför tillgänglig 

fritid är densamma oavsett om personen arbetar eller är i aktivering 

och de icke-monetära kostnaderna av att arbeta blir oförändrade, 

dessutom utgår ytterligare bidrag om 600 SEK för arbetskostnader 

vilket antas kompensera för de monetära kostnaderna av att arbeta. 

⇒  𝑞 = 0 → 𝑐1 = 𝑐0⇒𝑤 − 𝑇 − 𝑞 = 𝐵⇒𝑤 − 𝑇 = 𝐵 

9. Hushållet söker och tar emot maximalt bostadsbidrag, utifrån 

hushållssammansättning och inkomstbegränsningarna.  

 

Derivator för nyttofunktionen 

𝜕𝑇

𝜕𝑤
> 0,

𝜕𝑇

𝜕ℎ
> 0 

  

𝜕𝐵

𝜕𝑤
< 0,

𝜕𝐵

𝜕ℎ
< 0,

𝜕𝐵

𝜕𝑇
> 0 

 

𝜕𝜇

𝜕𝑤
< 0,

𝜕𝜇

𝜕ℎ
> 0,

𝜕𝜇

𝜕𝑠
< 0 
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Matematisk härledning av tröskeleffekt 

𝑇𝐸 = 1 −
(𝑤ℎ−𝑇(𝑤ℎ)+𝐵(𝑤ℎ−𝑇(𝑤ℎ))−(𝐵(𝑤ℎ−𝑇(𝑤ℎ))

𝑤ℎ
= 1 −

𝑤ℎ−𝑇(𝑤ℎ)+𝐵(𝑤ℎ−𝑇(𝑤ℎ))

𝑤ℎ
−
𝐵(0)

𝑤ℎ
  (11) 

Not: B(0) är bidragsinkomsten för en individ där h=0 

 

Matematisk härledning av marginaleffekt 

lim
α
 
→0
ME =                   1 −

((w(h + α) − T(w(h + α))⏞                
∗

+ B(∗)) − (wh − T(wh))⏞        
∗∗

+ B(∗∗))

wα

= 1 −
wα − (T(w(h + α)) − T(wh)) + B(∗) − B(∗∗)

wα

= 1 −
wα

wα
−
(T(w(h + α)) − T(wh)) + B(∗) − B(∗∗)

wα

=
(T(w(h + α)) − T(wh))

wα
+
B(∗) − B(∗∗)

wα
                                          

= 1 −
∂c ∂h⁄

∂(wh) ∂h⁄
= 1 −

𝑤 − 𝑤(∂T ∂h⁄ ) + (∂B ∂h⁄ )(w − w(∂T ∂h))⁄

𝑤
=

= 1 −
𝑤 − 𝑡𝑤 + γ(w − tw)

w
= 1 − (1 − t + γ − γt) = t − γ + γt 

Not: (t) är marginalskattesatsen och (γ) är avtrappningsgraden för bidrag; båda 

kan härledas med definitionerna ovan. 
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Bilaga 4: Typhushållens egenskaper och inkomster 
 

Utgår från riktlinjer i Växjö kommun. Boende (4300 SEK för 1 rok, 6500 

SEK för 3 rok, 7600 SEK för 4 rok), hushållsel (309, 516, 633 SEK), 

arbetsresor (600 SEK), hemförsäkring (66 SEK) samt medlemskap i 

fackförening och arbetslöshetskassa (120 SEK). Växjö kommuns riktlinjer 

menar bl.a. att syskon under tio år kan dela rum, men att syskon av olika kön 

bör ha egna rum från tio års ålder. 

  Utgår från Växjö kommuns avgiftsreglemente. Barnomsorgsavgiften utgår 

från bruttoinkomsten, som är 0 SEK i räkneexemplen ovan. Den nedsatta 

avgiften för 15 timmar i veckan är: barn 1: 2,5 % av inkomsten (högst 1152 

kr/månad), barn 2: 1,5 % av inkomsten (högst 691 kr/månad), barn 3: 1 % av 

inkomsten (högst 461 kr/månad), barn 4: ingen avgift tas ut för barn 4 eller 

fler. 

Typfall där ingen i hushållet arbetar och hushållet inte har något stöd för 

livsföringen i övrigt. 

Typfall 1 Ensamstående, inga barn 

Personliga kostnader 3030 

Gemensamma kostnader 970 

Summa (riksnorm) 4000 

Skäliga kostnader utanför riksnorm 4795 

Stöd till livsföring i övrigt 0 

SUMMA (B1) 8795 

Skillnad vid arbete (-B1+ Yt) -8795 + 14375 = 5 580 

Sysselsättningsgrad vid 

indifferens 

61 % 

 

Typfall 2 Ensamstående, två 

barn (3 och 5 år), ej 

arbete 

Personliga kostnader 3030 + 2080 + 2330 = 

7440 

Gemensamma kostnader 1350 

Summa (riksnorm) 8790 

Skäliga kostnader utanför 

riksnorm 

6304 

Stöd till livsföring i övrigt 0 

Summa 15 094 

Bostadsbidrag, barnbidrag 

(-) 

4200 + (1250*2 + 150) = 

6850 
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SUMMA (B2) 8 244 

Skillnad vid arbete (-

B2+Yt) 

-8244 + 13295 = 5 051 

Sysselsättningsgrad vid 

indifferens 

62 % 

 

Typfall 3 Två vuxna, fyra barn 

(3, 5, 11 och 15 år), ej 

arbete 

Två vuxna, fyra 

barn (3, 5, 11 och 

15 år), arbete 

Personliga kostnader 5460 + 2080 + 2330 + 

3370 + 3800 = 17 040 

5460 + 2080 + 

2330 + 3370 + 

3800 = 17 040 

Gemensamma kostnader 2010 2010 

Summa (riksnorm) 19 050 19 050 

Skäliga kostnader utanför 

riksnorm 

8539 8539 

Stöd till livsföring i övrigt 0 1843 

Summa 27 589 29432 

Bostadsbidrag, barnbidrag 

(-) 

5200 + (1250*4 + 

1740) = 11 940 

5200 + (1250*4 + 

1740) = 11 940 

SUMMA (B3) 15 649 17 492 

Nettoinkomst 0 14 392 

Differens (-B3+Yt) 0 -3100 

Med jobbstimulans55  17 492 + 3598 = 

21 090 

 

  

                                                 

55 Eftersom arbetsinkomsten inte överstiger normen kommer den enskilde inte arbeta, eller 

arbeta med kompletterande försörjningsstöd upp till normen. Vid jobbstimulans undantas då 

en fjärdedel av nettoinkomsten från behovsprövningen. Undantaget läggs sedan till ovanpå 

bidraget, vilket ger en markant högre inkomst. 
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Bilaga 5: Budgetrestriktioner i simuleringar 

 

Figur 5a. Disponibelinkomstens sammansättning vid olika lön, ingen jobbstimulans, typhushåll 1 

 

Figur 7a. Disponibelinkomstens sammansättning vid olika lön, ingen jobbstimulans, typhushåll 2 
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Figur 9a. Disponibelinkomstens sammansättning vid olika lön, ingen jobbstimulans, typhushåll 3 

 

 

Figur 5b. Disponibelinkomstens sammansättning vid olika lön, med jobbstimulans, typhushåll 1 
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Figur 7b. Disponibelinkomstens sammansättning vid olika lön, med jobbstimulans, typhushåll 2 

 

 

Figur 9b. Disponibelinkomstens sammansättning vid olika lön, med jobbstimulans, typhushåll  
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Bilaga 6: Matematisk fördjupning om sökaktivitet och 

matchning 
 

Ekvationen och sambandet för Beveridgekurvan gäller som nedan i steady-

state (Mortensen & Pissarides, 1994). Arbetslösheten (u) bestäms av en 

funktion av den endogena andelen jobbseparationer, i täljaren och i 

nämnarens första term, och matchningsandelen per arbetslös, i nämnarens 

andra term: 

𝑢 =
𝜆𝐹(𝜀𝑑)

𝜆𝐹(𝜀𝑑)+𝑚(
𝑣

𝑢
,1)

    (13) 

I ekvationen nedan härleds reservationsproduktiviteten, eller priset, för 

arbetsgivaren. Vänsterledet är det lägsta acceptabla priset för företaget, vilket 

är lägre än lönekostnaden, eftersom det också finns anställningskostnader. P 

är produktiviteten och σ står för en spridning av priset. Termen q är det 

exogena värdet på fritid eller den inkomst en arbetssökande har som 

arbetslös. Det är den första delen i alternativkostnaden för arbete, som också 

består av den andra termen: den förväntade vinsten av att söka. Här 

representerar β arbetstagarens andel av vinsten av arbetet. Den tredje termen 

i högerledet ger arbetsgivarens villighet att gå ner i produktivitet nu, i utbyte 

mot stigande produktivitet sedan; en slags diskontering på matchningen. 

Nämnaren är positiv, vilket implicerar att det finns en grundläggande vilja att 

anställa till lägre kostnad och produktion, för att sedan utveckla 

arbetskraften. 

𝑝 + 𝜎𝜀𝑑 = 𝑞 +
𝛽𝑐

1−𝛽

𝑣

𝑢
−

𝜎𝜆

𝑟+𝜆
∫ (1 − 𝐹(𝑥))𝑑𝑥
𝜀𝑢
𝜀𝑑

  (14) 

Två danska ekonomer har studerat jobbsökande i relation till aktiveringskrav 

i ersättningssystemen (Andersen & Svarer, 2008). De menar att effekten av 

förändringar i aktiveringen (z) på arbetslösheten (u+a, antal arbetslösa och 

antal i aktivering) beror på policykombinationen av 1) intensiteten av 

aktiveringen (la, sannolikheten för en arbetslös att behöva delta i aktivering 

som motprestation för bidrag) och 2) innehållet i aktiveringen (pau, graden av 

krav för de som är i aktivering). Detta ger högerledet; skillnaden i inflöde i 

arbetslöshet i täljarens första term, effektivt sökande i arbetslöshet i den 

andra och effektivt sökande i aktivering i den tredje termen. 

𝜕(𝑢+𝑎)

𝜕𝑧
=

𝜕(𝑢+𝑎)

𝜕(𝑙𝑎+𝑝𝑎𝑢)
=
(
𝛼(𝑠𝑢−𝑠𝑎)

𝛼𝑠𝑎
)𝑢
𝜕𝑝𝑎𝑢
𝜕𝑧

−(1+
𝑝𝑎𝑢
𝛼𝑠𝑎

)𝑢
𝜕𝑠𝑢
𝜕𝑧
−(

𝛼𝑠𝑢+𝑝𝑎𝑢
𝛼𝑠𝑎

)𝑎
𝜕𝛼𝑠𝑎
𝜕𝑧

(𝑝𝑢𝑒+𝛼𝑠𝑢)+
𝑝𝑢𝑒+𝛼𝑠𝑎
𝛼𝑠𝑎

𝑝𝑎𝑢
 (15) 

 


