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Sammanfattning 
I syftet att undersöka hur en skatte- och bidragsreform kan tänkas påverka utbudet av 
arbetskraft för ungdomar, modelleras en Discrete Choice nyttofunktion, där valet av an-
talet arbetstimmar begränsas till fem olika arbetstimmarsklasser. Modellen tar hänsyn 
till icke-linjära skatter och icke-konvexa budgetkurvor. I nyttomaximeringen tas även 
hänsyn till valet av socialbidrag. För att se effekten på ungdomarnas arbetstimmar 
används mikrosimuleringsmodellen FASIT som innehåller databaser över inkomster, 
skatte- och transfereringssystem. Finans- och Socialdepartementen använder modellen 
för att se reformers eventuella effekter på specifika grupper i samhället. 
 
Skattereformen innebär en höjning av grundavdraget och bidragsreformen en sänkning 
av socialbidraget. Syftet med reformerna är att öka inkomstdifferensen mellan att inte 
arbeta och att arbeta och därmed öka incitamenten till att vilja arbeta för ungdomar. 
För att kunna motivera en sådan reform, ska den inte försämra statens finanser, utan 
helst vara självfinansierad. 
 
Resultaten visar att en skatte- och bidragsreform av detta slag inte ökar ungdomarnas 
arbetstimmar signifikant. Däremot kommer användandet av socialbidrag minska med 
över 90 %, även om inte många ungdomar levde på socialbidrag innan reformen. För 
staten innebär en sådan här reform att både skatteinkomsterna minskar, p.g.a. 
grundavdragshöjningen och bidragsutgifterna minskar, till följd av mindre 
socialbidragsutbetalningar. Däremot, kommer inkomsterna att minska mer än 
utgifterna, så det blir svårt att berättiga reformen. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
With the purpose of examining how a tax- and social assistance reform would affect the 
labor supply for Swedish youth, a Discrete Choice utility function is utilized, where the 
choice of working hours is restricted to five different sets of working hours. This model 
takes nonlinear taxes and nonconvex budget constraints into consideration and in the 
utility maximization the youth has to keep the choice of accepting the social assistance 
in mind. The effect on youth working hours is simulated in a micro simulation model, 
FASIT, which contains databases on Swedish incomes, taxes- and subsidies systems and 
is mostly used by the Swedish Ministry of Finance in order to investigate policy 
reforms� affect on different groups in society. 
 
The tax reform implies an increase of the basic deduction and the subsidy reform 
implies a decrease of the amount of social assistance. The purpose of the reforms is to 
increase the income gap between not working and working and thereby increase the 
incentives of being willing to work. To be able to justify a reform like this, it must not be 
too expensive for the government, but preferably it should be self-financed. 
 
The results show that the reforms will not increase the working hours of the youth 
significantly. But at the same time the reform decreases the need of social assistance 
with over 90 %, although not a large part of the youth supported themselves through 
social assistance before the reform. For the government the reform will result in a 
decrease in tax revenues and a decrease in the subsidy cost. The problem is that the 
revenues will decrease much more than the costs; therefore the reform is difficult to 
justify. 
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1. Inledning 
I en rapport av SCB (2005:10) om ungdomars etablering i Sverige beskrivs ung-
domarnas situation och hur deras välfärd inte har ökat lika mycket som för andra 
grupper i samhället sedan 1980-talet. Eftersom utbildningskravet på ungdomar har ökat 
mycket under senare år, har tiden för inträde på arbetsmarknaden och för intjänade 
inkomster senarelagts. Detta har då inneburit att klyftan i levnadsstandard mellan 
personer 20-34 år och övriga i samhället har ökat jämfört med för 20 år sedan. Det som 
är karakteristiskt för dagens ungdomar i Sverige är; att de studerar mera, att de är mer 
deltidsanställda, att de har låga inkomster (men även ganska låga utgifter), att deras 
etableringsålder på marknaden har ökat och att gruppen av ungdomar utgör en stor del 
av befolkningen (SCB, 2005:11).  

Arbetslösheten har sedan 1990-talet varit hög för alla åldersgrupper i 
Sverige. Den har dock varit mest påfallande bland ungdomarna. Ungdomar är en 
speciellt utsatt grupp av den orsaken att de är mer känsliga för upp- och nedgångar i 
konjunkturen än andra grupper (Anxo, 2006). I figur 1.1, nedan, kan vi se hur 
förändringen av antalet arbetslösa ungdomar och hur arbetslösheten relativt resterande 
individer på arbetsmarknaden har sett ut de senaste decennierna.   
 
Figur 1.1 
Förändring 
av antalet 
arbetslösa 
och det 
relativa 
arbets- 
löshetstalet 
för personer 
20-34 år 

               
Källa: Data 
från SCB 

 
Efter den extrema ökningen av arbetslösa i början av 1990-talet sjönk arbetslösheten 
tydligt fram till år 2001. Som vi kan se i figuren (1.1) var den dock efter det på uppgång 
igen. Det vi inte ser i figuren är, att år 2005 steg arbetslöshetstalet för ungdomar ytter-
ligare, medan sysselsättningen för den övriga befolkningen ökade (SCB, 2006-05-19). 
Det är det vi ser i det relativa arbetslöshetstalet; att ha legat på nedgång fram till början 
av detta millennium, är det nu på väg uppåt. Därför kan man säga att arbetslösheten är 
större hos ungdomarna än hos resten av befolkningen. 

 
Framtida situation på Sveriges arbetsmarknad 
 
Enligt SCB (2002), kommer arbetsmarknaden att förändras inom den närmaste 50-års-
perioden. Den äldre befolkningen (65 år eller äldre) kommer från 2006 till 2050 att öka 
med ca 5 procentenheter1, medan personer i arbetsför ålder (20-64 år) kommer att 

                                                
1 Från 17,4% 2006 till 22,5% år 2050 (SCB, 2002, s. 7) 
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minska med nästan samma procentenhet2. Självklart kommer detta att bli ett problem i 
det avseende att färre personer ska upprätthålla välfärdssystemet, medan fler personer 
kommer att bli beroende av det (pension, äldrevård etc.). Tar vi hänsyn till den aspekten 
är det nödvändigt att öka drivkraften till att arbeta och därmed öka arbetskraftsutbudet.  
 
1.1 Syfte och frågeställning 

I och med de svårigheter som ungdomar i Sverige i dag ställs inför vill jag i denna 
uppsats undersöka hur en skatte- och bidragsreform skulle påverka ungdomars utbud av 
arbetskraft. Ett ökat utbud av arbetskraft är nödvändigt om vi ser till den framtida situa-
tionen på arbetsmarknaden, i det avseendet att fler personer måste arbeta för att väl-
färdssystemet ska fungera. Det är både viktigt att få fler personer att arbeta och att de 
som redan arbetar, men endast deltid, arbetar fler timmar. I uppsatsen utvärderas en två- 
delad reform, bestående av en minskning av inkomstskatten och en minskning av social-
bidraget. 

Skattereformen innebär en höjning av grundavdraget. Grundavdraget är en 
reduktion av den beskattningsbara inkomsten som dras av innan den slutliga skatten 
räknas ut. Höjningen kommer alltså att indirekt höja inkomsten för dem som påverkas 
av reformen. Framförallt är syftet med skattereformen att öka inkomstdifferensen 
mellan att arbeta och att inte arbeta. Därför är det ett krav att personen måste förvärvs-
arbeta för att det höjda grundavdraget skall gälla. 

Bidragsreformen innebär en minskning av socialbidraget till 90 % av nu-
varande belopp.  En sådan reform ska också ge incitament till att börja arbeta. 

Syftet med uppsatsen är alltså att utreda, genom en simulering, om en 
tänkt skatte- och bidragsreform har någon effekt på ungdomars arbetskraftsutbud. 
Frågeställningen som ligger till grund för uppsatsen är; 
 
- Vad får ett höjt grundavdrag och ett sänkt socialbidrag för effekt på utbudet 

av ungdomsarbetskraft? 
 

Det är även av intresse att se hur en höjning av grundavdraget påverkar statens finanser. 
En skattereform som medför minskade inkomster för staten måste kunna motiveras. 
Förhoppningen är att de minskade socialbidragsutgifterna kompenserar de minskade 
skatteinkomsterna. En underliggande frågeställning blir då; 
 
- Kommer skatte- och bidragsreformen att vara självfinansierad eller kommer den att 

bli allt för kostsam för staten? 
 
För att kunna svara på den frågeställningen kommer även resultat i form av förändrade 
statliga inkomster och utgifter att visas och analyseras. 
Idén till reformen kommer ifrån tidigare liknande reformer, som undersökts för andra 
utsatta grupper i samhället. Jag kan försvara min reform med att motsvarande reformer 

                                                
2 Från 59% år 2006 till 54,1% år 2050 (SCB, 2002, s. 7) 
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faktiskt har visat sig ge ökade incitament till att arbeta för t.ex. ensamstående mammor. 
(se vidare t.ex. Flood, m.fl., 2003:4 och 2003:10; van Soest, 2000). 

 
Metoden 

I uppsatsen utreds ungdomar i 20-30 års ålder och data gäller för år 2005. Modellen som 
används är en arbetskraftsutbudsmodell med diskret val av arbetstid som tar hänsyn till 
icke-linjära skatter och icke-konvexa budgetlinjer. Individer ska maximera sin nytta 
genom att välja ett antal arbetstimmar som bestäms utifrån disponibel inkomst och 
socialbidrag. Socialbidraget träder in i nyttofunktionen med antagandet att social-
bidragsstagande ger personer en negativ nytta. Eftersom arbetskraftsutbudsmodellen är 
diskret kommer antalet arbetstimmar som finns till förfogande begränsas till fem klasser 
av timmar per år; 1) 0 timmar, 2) 1-750 timmar, 3) 751-I500 timmar, 4) 1501-2250 
timmar och 5) mer än 2250 timmar. I den traditionella modellen kan en individ välja 
arbetstimmarna ur ett kontinuerligt positivt antal timmar.  

Den disponibla inkomsten beräknas med en mikrosimuleringsmodell, 
FASIT, som är framställd av SCB och som främst används av Finans- och Social-
departementen. Modellen utvecklades under 1990-talet då Sverige hade sin stora skatte-
omläggning. Den används framförallt för att utreda vad eventuella skatte- och transfere-
ringsreformer får för konsekvenser för olika grupper i samhället. I FASIT ingår data-
baser över inkomster, avdrag, pensioner, sysselsättning och regler för skatter, bidrag, 
pensioner etc. och är både på individuell- och hushålls- nivå (SCB, 2006-04-04).  

 
Avgränsningar 

Åldersgruppen 20-30 år valdes framförallt för att minska antalet ungdomar som fallet 
bort från urvalet p.g.a. att de ej är i arbetskraften. Därför avgränsade jag mitt urval till 
att börja vid 20 års ålder. Då är grundutbildning och gymnasium och eventuell militär-
tjänst avklarad. Att ha ett urval som sträcker sig till 30 år kan underlätta i.o.m. att 
många numera studerar vidare på akademisk nivå och då också faller bort från arbets-
kraften under studietiden, se figur 1.2, där de flesta ungdomar som ej är i arbetskraften 
studerar.  
 
Figur 1.2 
Personer 20-34 år 
som står utanför 
arbetskraften  
1976-2004        
 
Källa: Data från SCB 
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Anledningen till att utreda ungdomar upp till 30 år är att urvalet av personer som 
faktiskt börjat arbeta eller finns till förfogande på arbetsmarknaden blir större.  

Modellen som jag använder tar inte hänsyn till efterfrågan av arbetskraft, 
som självklart är en viktig del av problemen på arbetsmarknaden i dagens Sverige, utan 
den begränsas till att vara en ren utbudsmodell. Det är dock inte helt ologiskt att börja 
med utbudet och möjligheten till att förändra individers incitament till att vilja arbeta. 
Dessutom görs många utredningar på efterfrågesidan, men inte många på utbudssidan 
och det kan då bli ett problem för framtida arbetsmarknadssituationer om det verkligen 
kommer att visa sig att för få arbetar. 

Eftersom analysen görs utifrån förändrat antal arbetstimmar kommer inte 
parameterestimaten att redovisas. Deras storlek har inte någon betydelse för min analys. 
Jag redovisar nyttofunktionen endast för att visa grunden till valet som individerna gör i 
simuleringsmodellen.  

I FASIT delas urvalet in i fyra delgrupper, vilka inte kommer att 
analyseras, utan resultaten visas för det totala urvalet, och delvis för hela populationen. 
 
Uppsatsens disposition ser ut som följande; fortsättningsvis i detta avsnitt beskrivs 
tidigare studier inom uppsatsens ämne. I avsnitt 2 redogör jag för det svenska 
skattesystemet, hur inkomstskatten, och då främst grundavdraget, ser ut. Det svenska 
socialbidragssystemet förklaras även kort. Därefter tas även begreppet marginaleffekt 
upp, som är ett viktigt begrepp i skatte- och bidrags- sammanhang. Vidare i avsnitt 3 
kommer en genomgång av den teoretiska ramen som mitt ämne faller inom, d.v.s. 
arbetskraftsutbudsmodellen som används. I avsnitt 4 beskriver jag metoden och 
modellen som används i uppsatsen och dess resultat visas i avsnitt 5. Slutligen analy-
seras resultatet och jag för fram mina slutsatser i avsnitt 6. 
 
1.2 Tidigare studier inom ämnet 

Studier över hur en skatte- och bidragsreform skulle påverka utbudet av arbetskraft för 
ungdomar i Sverige har, så vitt jag känner till, inte gjorts innan. Det finns däremot 
studier gjorda med liknande teoretisk ram, men syftande till andra grupper i samhället, 
både i Sverige och i andra länder. 

Ser vi till studier där den diskreta utbudsmodellen används är det vikigt att 
nämna van Soest (1995). Där ges en genomgång av Discrete Choice modellen och ut-
ifrån den undersöker författaren hur två olika holländska familjers utbud av arbetskraft 
förändras av en skattereform. Samma författare har gjort många studier om arbets-
kraftsutbud i Holland, bl.a. van Soest(2000) och van Soest(1990), där hänsyn tas till 
icke-konvexa budgetkurvor och icke-linjära skatter. I studien från år 2000 använder för-
fattaren en liknande simuleringsmodell som används i denna uppsats och utvärderar en 
skattereform som ska få gifta kvinnor i Holland att gå från icke-arbetande till arbete. 
Det visar sig i studien att reformen kommer att medföra en minskning av viljan att jobba 
kort deltid, men samtidigt öka viljan att arbeta mer än halvtid. 

I Flood, m.fl., (2003:10 ) utvärderas en skatte- och bidragsreform riktad 
till ensamstående mödrar i Sverige. Syftet med denna reform skulle då vara att öka del-
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tagandet på arbetsmarknaden för den specifika gruppen och samtidigt minska behovet 
av bidrag. Resultatet i denna rapport var att i.o.m. skattereformen (en höjning av grund-
avdraget) och bidragsreformen (reducerat socialbidrag med 10 %), plus en maxtaxa av 
barnomsorgskostnaden, ökade arbetstimmarna med 5 % och den disponibla inkomsten 
ökade med 7 %. Vidare visade studien att reformen även skulle leda till en minskning 
av socialbidragstagande med 40 %. Viktigt är också att påpeka att reformen främst på-
verkade låginkomsttagare. Idén till denna reform inspirerades av tidigare studier av 
reformer i USA och Storbritannien (se nedan).  

I en liknande studie över hushållens utbud av arbetskraft och deras 
bidragsbehov i Sverige (Flood, m.fl., 2003:4), visas hur en höjning av grundavdraget, 
tillsammans med minskade bidragsbelopp medför en väldigt liten effekt på arbetskrafts-
utbudet. Kvinnor ökar sina arbetstimmar med 1,1 % och män med 0,3 %. De som verk-
ligen ökade sina arbetstimmar utgjorde bara 0,6 % av alla män och 2 % av alla kvinnor. 
Däremot fick reformen en signifikant effekt på den disponibla inkomsten för båda 
könen. 

I Duncan och Giles (1998) utreds ett nytt skattesystem, Working Families 
Tax Credit (WFTC), i Storbritannien, som skulle öka utbudet av arbetskraft för barn-
familjer med låga inkomster. Systemet bytte ut det gamla Family Credit (FC), som 
faktiskt hade varit väldigt effektivt i att hjälpa låginkomst- familjer ekonomiskt, men det 
nya systemet skulle bli ännu bättre. FC var mer ett bidragssystem och WFTC är ett 
skattesystem. Med gamla system, även innan FC, hade man endast fokuserat på att ge 
en lättnad för låginkomsttagare. Men i det nya systemet skulle de som arbetade lite eller 
inget sporras till att arbeta mer. I utredningen användes en Discrete Choice modell, för 
att ta hänsyn till icke- linjära skatter och icke- konvexa budgetkurvor3, för att se 
effekten av det nya systemet och om det verkligen skulle komma att påverka arbets-
kraftsutbudet. För att få fram netto- inkomster användes en mikrosimuleringsmodell 
som kalkylerar skatter och bidrag. Genom den modellen skulle resultaten bli mer tro-
värdiga. Det Duncan och Giles kom fram till var att det nya systemet skulle få en positiv 
effekt på viljan att arbeta och då speciellt deltid.  

Utredningen av Duncan och Giles gjordes alltså innan själva systemet 
implementerades 1999, men det har även gjorts en studie efter införandet, av Blundell 
och Hoynes (2001), där de undersöker om WFTC har bidragit till någon förändring av 
arbetskraftsutbudet i Storbritannien i verkligheten. Det som faktiskt har visat sig är att 
det inte har blivit någon förändring på arbetsmarknaden.  

I USA finns det också ett skatte- system, Earned Income Tax Credit 
(EITC), som har liknande mål som WFTC. Blundell och Hoynes menar att båda 
systemen är uppbyggda på att ge de arbetande finansiell hjälp, båda kräver att 
individerna måste arbeta minst ett visst antal timmar, ha barn och inte tjänar över en 
viss gräns. Båda systemen är generösa och har nått fram till många familjer. Men EITC 
har faktiskt haft en större inverkan på arbetskraftsutbudet. Skillnaden mellan 
välfärdspolitiken i USA och Storbritannien kan vara en orsak till de sämre resultaten i 
Storbritannien. Där finns även ett ordentligt bidragssystem som ger låginkomsttagare, 

                                                
3 Denna modell förklaras mer avsnitt 3.  
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med barn, bidrag samtidigt som skattesystemet ger skattelättnaden genom WFTC. Detta 
har då medfört att viljan att arbeta inte har ökat så markant som man trodde att systemet 
skulle föra med sig. 
Skillnaden mellan de två systemen i USA och Storbritannien, om vi jämför med min 
reform, är att de riktar sig direkt till låginkomsttagare. Min reform har som syfte att 
främst påverka låginkomsttagare, men är inte direkt riktad till dem. 

Viktigt är också att påpeka att det har visat sig i många studier att om man 
vill förändra antalet arbetstimmar och disponibel inkomst bör en skattelättnad följas av 
ett mer åtstramat bidragssystem. Även i Krueger och Meyer (2002) beskrivs att 
socialbidragssystem har mycket större påverkan på arbetskraftsutbud än andra system.  
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2. Svenska skatte- och socialbidragssystemen 

2.1 Svenska skattesystemet 

Grunderna till dagens skattesystem lades redan 1903 då systemet med självdeklaration 
och progressiv skatt infördes. Fram tills idag har det dock skett somliga förändringar 
och då främst åren 1990-1991. Det svenska skattesystemet reformerades då i syfte att 
minska skattekilarna och att göra beskattningen mer likformig (Skatteverket, 2005, kap 
4).  

Idag är det svenska inkomstskattesystemet uppbyggt av två skattesatser, 
den kommunala skatten och den statliga skatten, som beräknas på den taxerade för-
värvsinkomsten. Den genomsnittliga kommunala skattesatsen var år 2005 31,60 % i 
Sverige. Den statliga skattesatsen är däremot progressiv och beror då på storleken på 
den intjänade inkomsten. Då man tjänade under 313 000 betalades ingen statlig skatt år 
2005, mellan 313 000 och 465 000 betalades 20 % på den beskattningsbara inkomsten 
till staten och över 465 000 kronor i inkomst betalades 25 % till staten (Skatteverket, 
2006-05-19). Innan eventuell kommunal och statlig skatt betalas måste grundavdraget 
först dras av den taxerade förvärvsinkomsten  

 
2.1.1 Grundavdraget 

Grundavdraget har länge funnits i skattelagstiftningen och var tidigare beroende av var 
man bodde i landet. Idag gäller samma regler för alla och bestämmelserna finns be-
skrivna i Inkomstskattelagen (1999:1229) kapitel 63. Grundavdraget är en reduktion av 
den beskattningsbara inkomsten som dras av innan den slutliga skatten räknas ut. Det 
har som främsta uppgift att ge låginkomsttagare en skattelättnad och ska fungera som ett 
fördelningspolitiskt medel. För att få rätt till grundavdraget ska personen vara bosatt i 
Sverige, tidigare varit bosatt i Sverige eller ha anknytning till Sverige. Personen ska 
även vara obegränsat skatteskyldig och ha förvärvat en inkomst under någon del utav 
året. En höjning av grundavdraget skulle alltså medföra en sänkning av den skatte-
pliktiga inkomsten4.   
  Sedan år 2003 har det skett en förändring av grundavdraget, där det 
blivit större för låga än för höga inkomster. Det varierar med storleken på inkomsten 
och är knutet till prisbasbeloppet. Till exempel för en inkomst som ligger under 1,49 
prisbasbelopp uppgår grundavdraget till 0,423 prisbasbelopp.5 På grund av de regler 
som gäller vid uträknande av grundavdraget; olika antal delar av prisbasbeloppet och 
beroendet av den taxerade förvärvsinkomsten, har grundavdraget ett puckelformat 
utseende. I figur 2.1, nedan, ser vi hur grundavdraget såg ut 2005 och hur det 
förändrades med inkomsten. 

                                                
4 Ett exempel: En skattepliktig person har intjänat 40 000 kronor under året 2005. Grundavdraget är då 17 000. Den kvarvarande   
  skattepliktiga inkomsten är då 23 000 kronor. Av den summan dras sedan den kommunala skatten, kyrkoskatten etc. av. 
5 Enligt SCB ligger prisbasbeloppet år 2005 på 39 400 kr (SCB, 2006-05-23) 
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Figur 2.1  
Grundavdraget  
år 2005  
             

                 Källa: Egna  
beräkningar 
 
 
 
 
 
 
Puckeln som vi ser i figuren har tillkommit för att ge en skattelättnad till låg- och 
medelinkomsttagare. Vid inkomster från ca 46 500 kronor till 107 200 kronor sker en 
upptrappning av grundavdraget med 20 % och vid inkomster mellan ca 122 500 kronor 
och 293 900 kronor sker en nedtrappning av grundavdraget med 10 %. I kronor räknat 
var grundavdraget vid låga inkomster 16 670 kronor, vid maxbeloppet (vid puckeln) 28 
760 kronor och vid höga inkomster 11 540 kronor. (I tabell A.1 i Appendix ser vi hur 
grundavdraget beräknats år 2005) 

 
2.1.2 Marginalskatten och genomsnittsskatten 

I figur 2.2 kan vi se hur marginalskatten och genomsnittsskatten ser ut. Marginalskatten 
visar den inkomstskatt och de egenavgifter som infaller vid en inkomstökning. Den ska 
inte förväxlas med den preliminära inkomstskatten, utan marginalskatten beräknas 
utifrån varje extra intjänad krona6. Marginalskatten tar hänsyn till det puckelformade 
grundavdraget, den kommunala och den statliga skatten år 2005. Med andra ord, även 
om de flesta svenskar endast betalar kommunal skatt, som är en fast procentsats, sker 
ändå variationer i den marginella skatten för dessa människor, framförallt på grund av 
påverkan av grundavdraget (Flood, 2003:4). Genomsnittsskatten är ett genomsnitt av de 
gällande skattesatserna och vi ser i figuren att den då blir progressiv. 
 
Figur 2.2   
Marginal- 
skatt och  
genomsnitts- 
skatt år 2005 

                        
Källa: Egna 
beräkningar 
 
 
 
 
 

                                                
6 T.ex. så tjänar en individ från början 20 000 kr i månaden och betalar då 5582 kr i skatt. Efter en inkomsthöjning med 500 kr, betalar 
personen i stället 5710. Marginalskatten blir då förändringen i skatten p.g.a. inkomsthöjningen; (5710-5582)÷500= 0,256, dvs. en 
marginalskatt på 25,6 %. Marginalskatten ökar dock med en större och större andel ju högre inkomst du har. (Skatteverket, 2006) 
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I figur 2.2 antas en kommunalskatt på 30 % upp till inkomstnivån där den statliga 
skatten träder in. Marginalskatten kommer däremot inte att ligga på 30 % över hela 
inkomstintervallet eftersom skatten på en extra intjänad krona kommer att påverkas av 
grundavdraget som förändras med inkomsten, den kommunala skatten (30 %) och den 
statliga skatten (på 20 % resp. 25 %).  
 
2.2 Svenska socialbidragssystemet 

Bestämmelserna för hur och till vem som ekonomiskt bistånd (socialbidrag) ska ges 
finns i Socialtjänstlag, (SFS, 2001:453). Där beskrivs att en person har rätt till social-
bidrag då denna inte kan �� tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat 
sätt �� (SFS, 2001:453, 4 kap, 1§). Förutsättningen är alltså att personen ska ha uttömt 
alla finansiella resurser. Beloppet som erhålls baseras på antalet barn i hushållet och 
riksnormen7. Normen innebär de personliga kostnaderna som varje enskild medlem i 
hushållet har och hushållets gemensamma kostnader (mat, kläder osv.). Utöver riks-
normen har personen rätt till bistånd som ska täcka �skäliga kostnader� (för hyra, el, 
vatten etc.). Så snart som inkomsten ökar i hushållet minskas socialbidraget. Inkomster 
som socialtjänsten tar med i beräkningen av behovet av socialbidrag är t.ex. lön, sjuk-
penning, arbetslöshetsersättning, pension och barnbidrag (Regeringen, 2006). 
  
2.3 Marginaleffekten 

I skatte- och bidrags- sammanhang är begreppet marginaleffekt av mycket stor vikt. Den 
mäter effekten av eventuella förändringar i skatter, avgifter och bidrag på inkomsten. 
D.v.s. då det sker en inkomstökning kommer en viss del av ökningen falla bort på grund 
av ökad skatt, ökade avgifter och minskade bidrag. Generellt kan nämnas att marginal-
effekten är större för låginkomsttagare i form av minskade bidrag då inkomsten ökar, 
och för höginkomsttagare då skatten ökar i takt med högre inkomst. För den tidigare 
gruppen är det dock mer riskabelt, då höga marginaleffekter kan leda till fattigdoms-
fällor. Marginaleffekten är viktig att beakta vid en reform av skatte- eller bidragssystem 
då den kan symbolisera ett mått på den ekonomiska drivkraften för att vilja arbeta. 
Marginaleffekten byggs upp av olika beståndsdelar vilka visas i tabell 2.3 nedan;  

 
Tabell 2.3 
Marginaleffektens  
olika beståndsdelars  
storlek  
år 2003 

                     
Källa: SOU (2004:2) s. 57 
 
 
 
 

                                                
7 För en privat person är riksnormen 3370 kr per månad och för samboende är den 5640 kr per månad.  (Regeringen, 2006-05-18)  

Beståndsdelar Genomsnittlig 
marginaleffekt  

Inkomstskatt 34,1 
Barnomsorgsavgift 0,2 
Bostadsstöd 1,5 
Socialbidrag 1,2 
Underhållsstöd 0,2 
Arbetsmarknadsstöd 8,8 
Totalt 46,0 
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Som vi ser i tabellen är det inkomstskatten som bidrar till den största delen av marginal-
effekten. På grund av skattesystemets uppbyggnad kommer en inkomstökning för 
genomsnittssvensken att medföra en minskning av inkomsten med 34,1 %. Däremot ser 
vi att socialbidraget inte har så stor effekt på en inkomstökning. De som påverkas av 
marginaleffekten av socialbidraget är de som har erhållit socialbidrag under den större 
delen av året och inte intjänat någon arbetsinkomst eller erhållit något annat bidrag. För 
dessa individer kan en inkomstökning innebära så mycket som en marginaleffekt på 100 
%.   

Under de senare åren har den genomsnittliga marginaleffekten minskat i 
Sverige. Mellan åren 1997 och 2003 minskade den totala effekten med 6,8 procent-
enheter8. Orsaker till att marginaleffekten minskade under den perioden berodde på 
regelförändringar i skatte- och bidragssystemen (SOU, 2004:2). 
 
 
 

 

                                                
8 Från 52,8 %till 46,0% (SOU, 2004:2, s. 57) 
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3. Teoretisk ram 
3.1 Den traditionella arbetskraftsutbudsmodellen 

Varje individ antas, i den traditionella arbetskraftsutbudsmodellen, ha en kvasi- konkav 
nyttofunktion;  

 
( )ttt lCUU ,=          (1) 

 
Nyttan beror på periodens konsumtion (Ct) och fritid (lt) och de olika paren av konsum-
tion och fritid som ger samma nytta kommer att bilda en indifferenskurva. På grund av 
nyttokurvans egenskap kommer indifferenskurvan att ha en negativ lutning och vara 
konvex mot origo. Ju längre från origo som kurvan ligger, desto högre nytta ger den. 
Den högsta nyttan kommer att bestämmas med restriktionen av budgeten som personen 
har;  
    

( )tttt lTwGC −+=        (2) 
 

Budgetrestriktionen, dvs. hur stor konsumtionen vid tiden t kan vara, bestäms av tim-
lönen, wt, den icke arbetsförvärvade inkomsten, Gt, och tiden som man lägger på arbete, 
(T-lt). Där nyttan är som högst och där den möter budgetrestriktionen maximeras alltså 
nyttan. Bildligt beskrivs detta då indifferenskurvan tangerar budgetlinjen, figur 3.1 
(Bosworth m.fl., 1996, s. 20-23). 
 
Figur 3.1  

                     Indifferenskurvan       
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I figuren ser vi de optimala lösningarna C*, L* och H*, dvs. konsumtionen och antalet 
timmar av fritid och arbete som ger högst nytta. 
 
Matematiskt beskrivs detta när nyttan maximeras med avseende på budgetrestriktionen; 
 
 ( )tt lCMaxU ,   

  ts.         (3) 
( )tttt lTwGC −+=   
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Genom att skriva detta som ett Lagrange- uttryck får vi; 
 

( ) ( )tttt lTwGClCUMaxL −−−−= (, λ       (4) 
 

Vilket då kommer att ge oss första gradens villkor; 
 

 0=−
∂
∂=

∂
∂ λ

C
U

C
L        (5) 

 0=−
∂
∂=

∂
∂

tw
l

U
l
L λ           (6) 

 ( ) 0=−++−=
∂
∂

tttt lTwGCL
λ

       (7) 

 
Då vi dividerar ekvation (6) och (5) med varandra får vi; 
 

 tw
C
U

l
U =

∂
∂

∂
∂

         (8) 

 
D.v.s. i jämvikt är den marginella substitutionskvoten mellan fritid och konsumtion lika 
med timlönen. Denna marknadslön måste ligga över individens reservationslön. Det är 
vid den timlönen som individen accepterar att arbeta till. Om wt ligger under 
reservationslönen kommer individen inte att vilja arbeta, utan väljer istället fritid.  
  Vi kan nu härleda fram vår utbudskurva, ht*=T-lt. h*, antalet timmar 
man väljer att arbeta, bestäms alltså av lönen och den icke arbetsförvärvade inkomsten;  
  

),(* Gwhh =         (9) 
 
3.2 Skatter i den traditionella arbetskraftsutbudsmodellen 

Då skatter introduceras i den traditionella arbetskraftsutbudsmodellen blir den extra 
timmen av arbete inte en ökning i förvärvad inkomst i total lön eftersom en del av lönen 
försvinner till skatt. Olika typer av skatter påverkar lönen och arbetstimmar olika. En 
proportionell skatt kommer att reducera graden av utbyte mellan fritid och konsumtion. 
Vad en skatteökning skulle ge för effekt på antalet arbetade timmar beror på substitu-
tionseffekten och inkomsteffekten.  Då skatten ökar, dvs. lönen minskar, kommer priset 
på fritid att minska. Substitutionseffekten kommer då att medföra att fritiden ökar och 
arbetstimmarna minskar. Inkomsteffekten för med sig en ökning av arbetstimmarna 
eftersom man måste arbeta mer för att få samma inkomst som innan skatteökningen. 
Hur stor den totala effekten blir beror på vilken av substitutionseffekten och inkomst-
effekten som är störst.  
     En progressiv skatt förändras med lönen, om lönen ökar kommer även 
skattesatsen att öka. Lutningen på budgetkurvan är konvex och avtar i takt med arbetade 
timmar (figur 3.2).  
 



 TEORETISK RAM  M. Sundström 

 
 

17

Figur 3.2  
Budgetlinje med  
progressiv skatt 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Budgetrestriktionen skulle i detta fall även bero på skattesatsen (t) som påverkar lönen 
wt(T-l) och som i sig påverkar den disponibla inkomsten (Ct); 
 

( ) ( )tttttt lTtwlTwGC −−−+=      (10) 
  

Effekten av en progressiv skatt på arbetstimmarna kan ibland vara svår att prediktera, då 
den beror på skattesystemet, progressiviteten och hur individens indifferenskurva ser ut 
(Bosworth m.fl., 1996, s. 32-34, ). 
 
3.3 The Discrete Choice model; en alternativ arbetskraftsutbudsmodell  

Eftersom den traditionella arbetskraftsutbudsmodellen med skatter antar att variabeln 
antal arbetstimmar, h, är kontinuerlig är den inte särskilt realistisk. I verkligheten kan 
man oftast inte välja hur många eller hur få arbetstimmar som helst. Antingen jobbar 
man heltid, deltid, eller halvtid. Det kan därför vara mer verklighetstroget att använda 
en Discrete Choice model där individen istället gör sitt val utifrån ett begränsat antal 
arbetstimmar. h kommer alltså inte kunna anta vilket positivt värde som helst utan är 
t.ex. begränsat till ett antal timmar i veckan; 
 

jhTl −= , där t.ex. [ ]40,30,20,10,0=j       (11) 
 
Fördelen med en Discrete choice model är att den tillåter icke konvexa budget mängder. 
Det är då möjligt att utgå ifrån en mer detaljerad beskrivning av budgetrestriktionen 
(Flood, m.fl., 2003:4).   

Det negativa med en sådan modell är att det faktiskt blir ett avrundningsfel 
då man ej tar hänsyn till alla tänkbara arbetstimmar och att man inte använder all till-
gänglig information. Ofta blir icke observerbara löner ej behandlade på ett korrekt sätt 
och deltidsjobb tenderar att bli överpredikterade (van Soest, 1995).  

En annan nackdel är att elasticiteterna som man beräknar fram egentligen 
inte blir korrekta för de estimeringar man gör, utan de baseras ju då på ens antaganden 
(van Soest, 2000). Men för en sådan utredning som denna uppsats behandlar är en 
discrete choice model den mest passande och ligger till grunden för modellen som an-
vänds och förklaras närmare i metod- avsnittet.  
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4. Metod 
4.1 Reformen 

Skattereformen som prövas i denna uppsats är en höjning av maxbeloppet (puckeln) av 
grundavdraget. År 2005 var grundavdragets storlek vid maxpunkten  73 % av prisbas-
beloppet (som vi kan se i tabell A.1 i appendix), och det som utförs i skattereformen är 
en höjning till 150 %, dvs. där grundavdraget är som högst motsvaras det av ett och ett 
halvt prisbasbelopp9.  

Bidragsreformen innebär en sänkning av socialbidraget med 10 procent-
enheter. Detta skulle då påverka de som är berättigade att få socialbidrag (de som har en 
bidragsgrundande inkomst som ligger under riksnormen) och accepterar att ta emot det.  
  Reformerna ska förändra individernas disponibla inkomst, med målet att 
fler börjar arbeta och färre lever på socialbidrag. Förutsättningen här är att individer 
framförallt styrs av den ekonomiska situationen.  
 
4.2 Deskriptiv Data 

Data som finns i mikrosimuleringsmodellen FASIT används som underlag. I modellen 
delas urvalet in i fyra grupper; ensamstående mödrar, ensamstående kvinnor, ensam-
stående män och samboende. Därefter görs ett åldersurval, där personer i åldern 20-30 
år selekteras. Som vi kan se i tabell A.2 i appendix, arbetar de flesta inte alls innan 
reformen (ca 60 %). En väldigt liten andel jobbar heltid och de som jobbar deltid (de tre 
mittenklasserna) utgör ca 38 % av urvalet. Av de 4876 individer som är med i urvalet är 
det är inte många som lever på socialbidrag (ca 4,5 %).  
 
4.3 Modellen  

Modellen som används i denna uppsats är en diskret arbetskraftsutbudsmodell (discrete 
choice model) som syftar till att undersöka hur utbudet av ungdomars arbetskraft för-
ändras av reformen. På samma sätt som Finans- och Socialdepartementen använder 
FASIT kommer jag, med hjälp av mikrosimuleringsmodellen, att undersöka hur mina 
reformer kommer att påverka ungdomars arbetstimmar och disponibla inkomst. 

De val som individerna ska göra består alltså i att välja antal arbetstimmar 
ur någon av de fem grupper som finns att tillgå; inget arbete, kort deltid, halvtid, lång 
deltid och heltid10. Individen väljer alltså de antal timmar, och eventuellt socialbidrag, 
som ger högst nytta. Den högsta nyttan innebär den nivån där disponibel inkomst och 
antalet timmar av fritid är som högst. 
 

                                                
9 1,5*39400= 59100 kr vid maxpunkten 
10 1) Inget arbete= 0 timmar, 2) kort deltid= 1-750 timmar, 3) halvtid= 751-1500 timmar, 4) lång deltid= 1501-2250 timmar, 5) 
heltid= mer än 2250 timmar. Antalet timmar gäller per år. 
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Nyttofunktionen 

Modellen är baserad på en translog nyttofunktion (se Flood, m.fl., 2003:4), som tar hän-
syn till fritiden av det diskreta antal timmar som individen har till sitt förfogande och 
konsumtionen, som båda ger en positiv nytta för individen. I denna modell måste även 
individen ta hänsyn till socialbidraget (σSb) då denna väljer sin konsumtionsnivå. Social-
bidrag ger en negativ nytta, vilket också innebär att även om personen har möjlighet till 
att få socialbidrag är det inte säkert att han/hon tar emot det11. Modell (15) är på individ-
nivå och används för ensamstående mammor, kvinnor och ensamstående män.  

    

 
( ) ( ) ( )( ) ( )( )

( )( ) sbjj

jjjjsbj

hTC

hThTCChTCU

σαα
αααασ

412

2
222

2
111

loglog

loglogloglog,,

−−∗+

−+−++=−
  (12) 

                                      j= [1,�,5] 
 

Modell (16) används för samboende, där m står för mannen och k står för kvinnan i 
samboendet.   
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                                                          j= [1,�,5] 

 
På grund av att det finns personer som har möjlighet att få socialbidrag, men gör sitt 
eget val om de ska ta emot socialbidraget eller ej, kommer varje individ först att ha 5 
olika arbetstimmar (j) att välja mellan (se fotnot 10) och sedan att välja mellan att mot-
taga socialbidraget eller inte.  Detta innebär att det finns tio olika val för ensamstående 
individer och 50 val för de samboende, p.g.a. att de måste ta hänsyn till egna arbets-
timmar, sambons arbetstimmar och eventuellt socialbidrag. När sedan individerna eller 
hushållen ska gör sitt val av fritid, socialbidrag eller ej och konsumtion måste de ta hän-
syn till deras budgetrestriktion.    

 

Budgetrestriktionen 

Det är alltså kombinationen av disponibel inkomst och arbetstimmar som bildar den 
budgetrestriktion som individen måste ta hänsyn till. Med beräkningen genom FASIT 
jämförs disponibel inkomst för varje individ och hushåll i den aktuella gruppen, före 
och efter reformen. Disponibel inkomst Ci beror av den arbetsförvärvade inkomsten 
(som beror av arbetstiden, någon av de fem arbetstimmarsklasserna, som individen 
väljer), whj, den beskattningsbara, Y, och icke- beskattningsbara inkomsten, G, som inte 

                                                
11 Se vidare Moffitt (1983) om Welfare Stigma. Moffitt modellerar hur nyttan påverkas av att få bidrag och kommer fram till att det 
uppstår en negativ nytta dä personer ska träda in i välfärdsprogrammet, men nyttan påverkas ej negativt med beloppet av bidrag när 
personen väl är inne i programmet.     
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kommer från förvärvsarbete. I variabel G kan t.ex. barnbidrag och andra bidrag som inte 
är inkomstberoende ingå.  Bsb är socialbidraget och t(I) är inkomstskatten,  

 
( ) sbji ItGYwhC Β+−++=      (14) 

        
Inkomstskatten beror av den taxerade inkomsten; 
 

DYwhI T
ji −+=        (15) 

       
Den taxerade inkomsten är arbetsinkomsten (wh), plus icke- arbetsinkomsten YT, minus 
grundavdraget, D. Grundavdraget dras bara av om inkomst finns. Ci beräknas alltså för 
perioden 0, innan skatte- och bidragsändringen och perioden 1, efter reformen och jäm-
förs sedan med varandra. Detta är då en statisk jämförelse. Sedan utförs en dynamisk 
jämförelse där även den förändrade arbetstiden, h, beräknas. Då kommer först den 
optimala arbetstiden att beräknas och sedan den disponibla inkomsten vid optimum. Så 
både C0 � C1 och h0 � h1 kommer att jämföras. 

h* kommer i den här modellen att bestämmas utifrån arbetstimmars-
klassen, förvärvsinkomsten, inkomsten som ej kommer från arbete och socialbidraget; 

 
h*= h(j, w, G, Bsb)       (16) 

 
Maximeringen av nyttofunktionen, med hänsyn tagen till budgetrestriktionen, kommer 
att resultera i ett visst antal timmar som individerna i urvalet kommer att föredra att 
arbeta. Den disponibla inkomsten härleds utifrån de antal timmar som väljs och utifrån 
reformerna som jag introducerar. 

Det är viktigt att inse att arbetstimmarna inte bara bestäms utifrån de fyra 
variablerna ovan. Skulle detta vara sant innebär det att alla individer med samma 
inkomst skulle välja samma h*. Eftersom det inte är realistiskt, då alla personer har 
olika preferenser för vad de gör med sin tid, kan det vara nödvändigt att introducera en 
del till modellen som tar hänsyn till icke-observerbara egenskaper.  För härledning av 
modellerna för heterogenitet och klassifikationsfelet som dyker upp då ett kontinuerligt 
set av timmar avrundas till ett diskret set av timmar, se Flood, m.fl., (2003:4).  
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5. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet i form av arbetstimmar, socialbidragstagande, dispo-
nibel inkomst och förändringar i statens finanser. Resultaten kommer ifrån simuleringen 
i FASIT och redovisas inte bara för ungdomarna utan även i makrotal, dvs för hela 
populationen. Det kommer här inte heller att läggas någon fokus på de fyra grupperna 
som FASIT har som indelning, eftersom det inte är betydelsefullt för min analys. 
Tabellerna visas i appendixet (A).  
  
5.1 Skatte- och bidragsreformen 

Som vi ser i figur 5.1 kommer formen på grundavdraget se relativt detsamma ut både 
före och efter reformen. Däremot så får grundavdraget en högre nivå över hela inkomst-
intervallet. Reformen kommer framförallt att påverka låginkomsttagare. För inkomster 
upp till ca 100 000 kronor per år ökar grundavdraget med en snabb hastighet.  
 
Figur 5.1  
Grund- 
avdraget före 
och efter 
reformen  
år 2005   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Skattereformen kommer även att påverka marginalskatten och genomsnittsskatten, 
vilket vi ser i figur 5.2. Det som är intressant att se är att marginalskatten träder in vid 
något högre inkomster och att genomsnittsskatten blir lägre över hela inkomst- inter-
vallet, men främst för låga inkomster.  
 
Figur 5.2   
Marginal- 
skatten och 
genomsnitts- 
skatten före 
och efter 
reformen                      
år 2005 
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5.2 Arbetstimmarna och socialbidraget 

Skatte- och bidragsreformen har medfört en mycket liten förändring i antalet arbets-
timmar för ungdomar 20-30 år. Som vi ser i tabell 5.1 har antalet personer som inte 
arbetar alls och som har gått över till att arbeta kort deltid förändrats med 0,25 %. Det är 
varken någon som har gått från att arbeta kort deltid till halvtid, eller från att arbeta lång 
deltid till att arbeta heltid. 
 
Tabell 5.1 
Förändring av  
arbetstimmar  
i procent 
 
 

 

 

Däremot ser vi förändringar åt det andra hållet. Individerna i urvalet har minskat sina 
arbetstimmar. Framförallt ser vi en förändring av personer som ändrat sin arbetstid från 
att arbeta lång deltid till att arbeta halvtid.  
 
Tabell 5.2 
Socialbidrags- 
tagandets 
förändring 
 
 
 
 
 
Angående socialbidraget har en förändring skett i antalet socialbidragstagare. 
Reformerna har medfört att andelen som får socialbidrag har minskat med 93 %, från 
4,49 % till 0,35 % av ungdomarna (tabell 5.2). Samtidigt är det ingen som har gått från 
att inte ta socialbidrag till att ta socialbidrag. Ser vi till hela populationen kommer den 
totala effekten på socialbidragsutbetalningar att minska med drygt 23 %, om vi tar 
hänsyn till ändrat antal arbetstimmar (tabell A.4). 
  
5.3 Disponibel inkomst 

Den disponibla inkomsten kommer i.o.m. reformerna att öka. För hela populationen 
kommer den att öka med 8,549 miljoner kronor om vi ser till den statiska förändringen 
(där inte arbetstimmarna varierar) och öka med 8,467 miljoner kronor om vi tar hänsyn 
till det förändrade antal arbetstimmar som reformerna för med sig (tabell A.3 och A.4). 
Detta innebär då en ökning med 5,41 % resp. 5,36 %.  
 

Inget arbete till kort deltid 0,25
Kort deltid till halvtid 0
Halvtid till lång deltid 0,04
Lång deltid till heltid 0
   
Heltid till lång deltid 0,02
Lång deltid till halvtid 0,33
Halvtid till kort deltid 0,21
Kort deltid till inget arbete 0,08

Andel personer med 
socialbidrag före reformen 

4,49 %

Andel personer med 
socialbidrag efter reformen 

0,35 %

Minskning av andelen personer 
med socialbidrag 

92,8 %

Andel som går från socialbidrag 
till ej socialbidrag 

0 %
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5.4 Statens förändrade inkomster och utgifter 

För att kunna motivera reformerna, får de inte bli för kostsamma för staten. Därför är 
det av intresse att se hur inkomsterna och utgifterna förändras med reformerna. Som vi 
ser i tabell A.5, kommer den slutliga skatteinkomsterna att minska och utgifterna för 
socialbidrag att minska. Vi ser också att det är en viss skillnad mellan den statiska och 
dynamiska modellen. I båda modellerna kommer inkomsterna minus utgifterna att 
minska, där det i den statiska modellen, där vi ej tar hänsyn till ändrade arbetstimmar, 
kommer att ske en större minskning. 
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6. Analys och slutsatser 
I syftet att öka inkomstdifferensen mellan att inte arbeta och att arbeta, infördes en tänkt 
skatte- och bidragsreform för ungdomar 20-30 år i mikrosimuleringsmodellen FASIT. 
Skattereformen innebar en höjning av grundavdraget och bidragsreformen en sänkning 
av socialbidraget. Med tidigare studier och implementerade liknande reformer som bak-
grund skulle bevisligen skatte- och bidragsreformen öka ungdomarnas antal arbets-
timmar och minska socialbidragstagandet. Samtidigt skulle reformen inte innebära 
någon stor kostnad för staten, då det skulle vara en realistisk och befogad reform. 
 
Reformens effekt på arbetskraftsutbudet  

Urvalet består av personer i 20-30 årsåldern som till största del inte arbetar alls. Många 
studerar, gör militärtjänst, eller utför andra sysslor som gör att de inte förvärvsarbetar. 
Att det faktiskt är en liten grupp som går från att inte arbeta alls till att arbeta i alla fall 
kort deltid är positivt, men uppriktigt så är den gruppen väldigt liten. Anledningen till 
att den gruppen och gruppen som går från att arbeta kort deltid till att arbeta halvtid 
nästan är obefintlig kan mycket väl bero på marginaleffekten. Vid låga inkomster då 
personer lever helt eller delvis på socialbidrag, arbetslöshetskassa eller liknande, 
kommer ett ökat antal timmar att ibland ha en negativ effekt på inkomsten. I stället för 
att öka sin inkomst, leder en lön till att bidragen minskar och den totala effekten på in-
komsten inte blir så stor som lönen i sig är. Är det detta som får ungdomar att inte vilja 
öka sina arbetstimmar, har skattereformen inte den inverkan som var tänkt från början.  

Ingen kommer att börja arbeta heltid efter reformen. Det har troligtvis 
också med marginaleffekten att göra. Att öka sina arbetstimmar när de redan är ganska 
många kan ha en negativ effekt på inkomsten i form av en högre marginalskatt. Ung-
domarna anser sig kanske inte ha råd med att offra fler timmar till arbete då de margi-
nellt inte får någon kompensation för detta.  

En annan intressant effekt av reformen är också att det är fler som kommer 
att arbeta mindre än innan reformen. Det finns en grupp av ungdomar som kommer att 
dra ner på sina arbetstimmar från att arbeta lång deltid till att arbeta halvtid och en 
grupp som går från att arbeta halvtid till att arbeta kort deltid. Varför sker då detta? 
Skattereformen kommer att medföra att man kan arbeta färre timmar och ändå få in 
samma inkomst som innan reformen.  Om en inkomstökning inte är så viktig för ung-
domar, utan de är nöjda med det de har, är det ju självklart att de arbetar mindre, bara de 
inte minskar sin inkomst. Fritid är också en nytto- höjare, inte bara inkomsten. Av dem 
som minskar sina arbetstimmar kommer ingen att gå över till socialbidrag, vilket är en 
positiv följd av skatte- och bidragsreformen. 

 
Reformens effekt på socialbidragstagandet 

Reformen har medfört en minskning av socialbidragstagande med 92 % för ung-
domarna. Dock var det inte många som levde på socialbidrag innan reformen heller, 
men en minskning är alltid positivt. En viktig anledning till att socialbidragstagandet 
minskat så pass mycket är det ökade grundavdraget. I och med att det höjs och den 
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skattepliktiga inkomsten minskar kommer den bidragsgrundande inkomsten att öka och 
det blir då färre som är berättigade till socialbidrag.  

Indirekt och förskönat kan man också säga att antalet socialbidragstagare 
minskat så mycket för att det lönar sig mer att arbeta nu när socialbidraget sänks till 90 
% av tidigare belopp. Det är däremot egentligen oklart om det minskade antalet 
personer med socialbidrag går till arbete eller går över till annat bistånd än socialbidrag, 
till t.ex. arbetslöshetskassa. Det som kan sägas är att de fåtal personer som går från icke 
arbetande till kort deltid säkerligen påverkar förändringen av antalet social-
bidragstagare. 

De som förlorar på socialbidragsreformen, är de som fortfarande kommer 
att leva på socialbidrag efter reformen. De måste då leva på en lägre summa pengar, då 
socialbidraget sänks. Det kan vara svårt att ge skäl för en reform som försämrar väl-
färden för en grupp människor, men eftersom den gruppen faktiskt är så pass liten, 
endast 0,35 % av urvalet, upplevs ändå reformen motiverbar. 
 
Reformens effekt på statens finanser 

För staten kommer reformen att innebära en direkt minskning av både utgifterna och 
inkomsterna. Det måste dock påpekas att minskningen av inkomsterna kommer att vara 
större, så den totala effekten kommer att medföra mindre pengar till staten. Skatte-
reformen kommer följaktligen att innebära minskade skatteinkomster p.g.a. att grund-
avdraget höjs (individerna betalar mindre skatt). Bidragsreformen kommer vidare att 
minska utgifterna p.g.a. att staten inte behöver betala ut lika mycket i socialbidrag, både 
p.g.a. minskningen i sig och p.g.a. att färre individer lever på socialbidrag. Hade skatte-
sänkningen och bidragssänkningen tagit ut varandra skulle reformen vara mer försvar-
bar, men en reform som kostar alltför mycket för staten kan vara svår att implementera.  

Om vi emellertid ser till den framtida situationen kan man tänka sig att 
reformen ändå kan löna sig i längden, om fler och fler personer börjar arbeta. Eftersom 
den disponibla inkomsten ökar för hela populationen antas det att även konsumtionen 
kommer att öka. För staten skulle detta innebära framtida ökade inkomster i form av 
t.ex. ökade momsinkomster och för samhället (däribland ungdomarna) skulle detta inne-
bära en ökad välfärd.   

 
Ungdomar på arbetsmarknaden 

Grundavdragshöjningen och socialbidragssänkningen ger inte den effekten som förut-
spåddes. Det som ger ett bra utslag på ensamstående kvinnors arbetstimmar i Sverige 
och Holland har inte samma inverkan på ungdomar i 20-30 årsåldern i Sverige. Det 
liknande systemet i USA, EITC, har också en större effekt på arbetsutbudet än 
uppsatsens tänkta reform. Frågan är varför reformen inte har en positiv effekt på ung-
domars arbetsutbud. Vad är det som gör att den gruppen är så säregen?  

Dagens ungdomar i Sverige studerar vidare på akademisk nivå i mycket 
större utsträckning och etableras på arbetsmarknaden i en högre ålder. Att många 
studerar vidare är inte bara positivt. När studierna är avklarade och ungdomarna väl 
kommer ut på arbetsmarknaden har de förlorat många år av arbetslivserfarenhet och kan 



 ANALYS   M. Sundström 

 
 

26

komma att hamna i arbetslöshet. Därför är det mycket viktigt att hjälpa dessa ungdomar 
med både stimulans på utbuds- och efterfrågesidan.   

Att ungdomar antas vara en låginkomstgrupp, som ensamstående mödrar, 
kan vara felaktigt och en orsak till att reformen inte gett så stor effekt på arbetsutbudet. 
De som redan har börjat arbeta kan mycket väl ha en hög inkomst och därför inte 
påverkas av skatte- och bidragsreformen i så stor utsträckning som förutspåddes.  

Anledningen till att andelen av urvalet som inte arbetar var så stor och 
andelen som levde på socialbidrag även var liten, kan mycket väl vara en bidragande 
orsak till den låga effekten av reformen. Ett alternativ till åldersurvalet skulle kunna 
tänkas vara personer upp till 35 år, då många av det som studerat vidare på akademisk 
nivå avlutat studierna och börjat förvärvsarbeta. 
 
6.1 Avslutande kommentarer 

Angelägenheten av att öka utbudet av dagens och framtida arbetskraft, p.g.a. de demo-
grafiska förändringarna i Sverige, medför att undersökningar av detta slag är viktiga. 
Det är viktigt att både öka arbetsutbudet och öka arbetstimmarna hos befolkningen. Att 
det visat sig att ett höjt grundavdrag och ett minskat socialbidrag av dessa storlekar inte 
ger någon stor effekt på ungdomars arbetskraft betyder inte att fortsatta utredningar av 
denna typ är mindre viktiga. Det är däremot viktigt att även stimulera efterfrågesidan 
och kanske införa en liknande reform som uppsatsens och samtidigt öka insatserna i de 
aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.   
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Appendix  
 

Tabell A.1  
                    Grund- 

avdraget  
2005 

                                       
Källa:  
Skatteverket                      
 

 

 
 
Tabell A.2  
Urvals- 
statistik 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisbasbelopp(pbb): 39400 
Brytpunkt Grundavdrag  

0 0,423*pbb
1,18*pbb 0,423*pbb  
2,72*pbb 0,423*pbb  
3,11*pbb 0,730*pbb 20 % upptrappning 
7,46*pbb 0,293*ppb 10 % nedtrappning 

N 4876 

Variabler Medelvärde 
Ålder 24,97 
Födda i Sverige(1=född i Sverige, 
0=utlandsfödd) 

0,87 

Kön(1=kvinna, 0=man) 0,5 

Utbildningsnivå Procent 
Högsta utb. högstadiet 16 
Högsta utb. Gymnasium 64 
Högsta utb. Universitet eller 
motsvarande 

20 

Arbetstid/år Procent 
Inget arbete(0 h) 60,60 
Kort deltid (1-750 h) 6,62 
Halvtid (751-1500 h) 11,20 
Lång deltid (1501-2250 h) 19,98 
Heltid (>2250 h) 0,23 

Familjetyp Procent 
Ensamstående mamma 1,7 
Ensamstående kvinna 23,69 
Ensamstående man 32,44 
Samboende 42,17 
Andel med socialbidrag 4,49 
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Tabell A.3 
Statisk modell  
(utan hänsyn  
tagen till  
arbetstimmar) 
före och efter 
reformer (mkr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell A.4  
Dynamisk  
modell (med  
hänyn tagen  
till arbets- 
timmar) före  
och efter  
reformer (mkr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell A.5 
Statens 
inkomster och  
utgifter (mkr) 
 

 

  Före 
reform

Efter 
reform

Diff %-diff 

Löneinkomst 163672 163672 0 0 
Grundavdrag 22496 50380 27884 124 
Beskattningsbar 
inkomst 

162308 134470 -27838 -17,15 

Slutlig skatt 55924 46608 -9316 -16,66 
Kommunal skatt 51263 42468 -8795 -17,16 
Statlig skatt 1024 721 -303 -29,59 
Socialbidrag 2286 2059 -227 -9,93 
Disponibel inkomst 158046 166595 8549 5,41 

  
  

Före 
reform

Efter 
reform

Diff %-diff 

Löneinkomst 163672 163870 198 0,12 
Grundavdrag 22496 50819 28323 125,9 
Beskattningsbar 
inkomst 

162308 134201 -28107 -17,32 

Slutlig skatt 55924 46534 -9390 -16,79 
Kommunal skatt 51263 42383 -8880 -17,32 
Statlig skatt 1024 726 -298 -29,1 
Socialbidrag 2286 1745 -541 -23,67 
Disponibel inkomst 158046 166513 8467 5,36 

  Före Efter
(dynamisk)

Efter 
(statisk) 

Inkomster   
Slutlig skatt 55924 46534 46608 
Utgifter   
Socialbidrag 2286 1745 2059 
Inkomster-
Utgifter 

53638 44789 44549 


