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I detta papper diskuterar jag den offentliga anfördelningens
olika former. Vanligen tänker vi omfördelning i termer av 
socialförsäkringar och socialhjälp, dvs utifrån den offent
liga sektorns utgiftssida. Det är dessa utgifter som kan ver
ka utjämnande. Ibland behandlas fördelningspolitiken i mer 
generell mening avseende hela uppsättningen av offentliga 
politiska regleringar, inklusive skattesystemet, och täckande 
såväl den offentliga sektorns intäkts- som dess utgiftssida. 
Det är några aspekter i det sistnämnda perspektivet jag här 
vill diskutera.

Under våren och sommaren 1984 har de svenska partiernas so
cialpolitiker diskuterat hur stödet till barnfamiljerna skall 
kunna ökas. Det verkar näst intill oöverstigligt att få fram 
någon eller några ytterligare miljarder till kraftfullt öka
de barnbidrag. Barnbidragen syns i budgeten och de skall kun
na finansieras genom skatter - i annat fall ökar de budget
underskottet. På insändarsidorna mullrar ensamstående, barn
lösa och halvgamla mot barnfamiljernas höga standard och sin 
egen höga skatt (som underförstått går till just överklass
barnens ridhästar).

Mera i skymundan kommer samtidigt ränteavdragen att innebära 
ökade skattesubventioner till egnahemsägare. Den årliga steg
ringen av dessa belopp är större än även de mest långtgåen
de förslagen till ökade barnbidrag (jfr tabell 4 nedan). Men 
här krävs inga politiska beslut om skatteförändringar - det 
hela sker "automatiskt". Även med den kommande begränsningen 
av avdragsrätten kommer skattesubventionerna sannolikt att 
stiga. ̂

Det finns uppenbara skillnader mellan avdrag och bidrag som 
former för offentlig omfördelning när det gäller synlighet 
och därmed också politisk sårbarhet. Beror det på att dessa 
olika former är olika socialt förankrade - avdrag för de ri
ka, bidragen till de fattiga? Nej, det är inte hela sanning
en, som vi kan se av exemplen ovan. Men när man under den
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borgerliga regeringsperioden ville ge ett handtag åt aktie
sparandet, så tog man klokt nog till skatteavdraget (och inte 
ett särskilt aktieägarbidrag).

Den fråga jag vill ställa är om inte också välfärdspolitikens 
vänner mera förutsättningslöst bör tänka på avdrag och bi
drag som funktionellt alternativa former för resursomfördel- 
ning. Det handlar i givet fall om den omfördelning som sker 
inom gruppen av förvärvsaktiva. Pensioner etc måste hållas 
för sig. Det är i förvärvsaktiv ålder man kan uppbära sjuk
penning, KAS, arbetslöshetsunderstöd och socialbidrag, liksom 
merparten av barnbidrag och föräldrapenning. Och det är på 
denna grupp som nettoskattebördan i samhället vilar. Jag kom
mer här att ge svenska exempel och data - och jag hoppas 
kunna fortsätta i detta spår med en jämförande analys av 
skatter, avdrag och bidrag som socialpolitiska omfördelnings
former i några olika västeuropeiska samhällen.
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1. SOCIALPOLITISK OMFÖRDELNING: "SOCIAL WELFARE" OCH "FISCAL 
WELFARE"

Diskussionen om "välfärdsstatens kris" handlar ofta, när 
ekonomerna tar ordet, om den offentliga sektorn, som anses 
ha förvuxit sig, aan skattetrycket som blivit för högt, om bi
dragen som blivit för många och stora. Socialforskarna kom 
emellertid att sätta fingret på den fortsatt existerande eller 
nytillkomna fattigdomen, utstötningen från och raarginalise- 
ringen på arbetsmarknaden etc inom ramen för en allmänt jäm
nare fördelad välfärd. Den socialdemokratiska (och ibland 
deri liberala) reformpolitiken pendlar mellan det nödvändiga 
och det önskvärda, i Sverige t ex mellan budgetunderskotten 
och önskemålet att förbättra barnfamiljernas pressade situa
tion. Min utgångspunkt är att vi, när det gäller omfördel
ningen av individernas konsumtionsförmåga, måste se till så
väl skattesystemet sam transfereringssystemet som till deras 
sammanflätning. Det betraktelsesättet har en lång historia 
i den sociologiska välfärds(stat)forskningen. Richard Tit- 
muss lanserade för tjugofem år sedan tesen om välfärdssyste
mets tredelning i occupational welfare, fiscal welfare och

2)social welfare. Dessa system kan i vissa avseenden funk
tionellt ersätta varandra, samtidigt som de har olika ideolo
gisk innebörd och är olika "synliga" i t ex statistiskt av
seende. En socialpolitiskt motiverad omfördelning kan ta 
sig såväl bidragets som skatteavdragets form. Löneutjämning
en kan ske genom skattesatser eller genom lönepolitik. Exemp
len kan mångfaldigas.

Mitt perspektiv på "välfärdsstatens kris" består här i att 
behandla skattesystem och bidragssystem som alternativa och 
sammanflätade omfördelningssystem. Politiskt-sociologiskt 
har ju skatterevolter och "the fiscal crisis" varit viktiga 
inslag i välfärdsstaternas 1970-talskris, alltifrån Califor- 
nien till Danmark. Jag menar att det inte går att diskutera 
de välfärdsstatliga utgifternas och programnens legitimitet 
lösrivet från dess finansieringsform, det snabbt stigande 
skattetrycket för vanliga inkomstgrupper. Stigande skatte
satser gör också skatteavdragen värdefullare. Avdragens om
fördelande effekter har därmed blivit allt viktigare. Skatte-
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och avdragssystemets uppbyggnad och de bördor som faktiskt 
fördelas på olika inkomstgrupper och samhällsskikt har sanno
likt ett viktigt inflytande på hela den offentliga verksam
hetens legitimitet. Det är ännu ett skäl till att analysera 
den offentliga sektorns inkomst- och utgiftssidor tillsammans.

1.1 Avgränsninq av området

Socialpolitik ses ofta som en form för omfördelningspolitik
- och underförstått eller uttalat som en omfördelning till 
dem som är i behov av det. Levnadsstandarden frikopplas, för 
individens och familjens del, delvis från arbetsmarknadens 
nyckfulla utslag, från beroendet av ålder, antal barn, sjuk
lighet etc. Det är inte fråga om en absolut utjämning men

om en viss sammanpressning av differenserna mellan olika 
inkomstgrupper, livssituationer och familjeförhållanden. Det 
generella begreppet "fördelningspolitik" innefattar en rad 
olika former för styrningar av marknader och omfördelning av 
deras utfall - den offentliga sektorns verksamhet i sin hel
het kan sannolikt antas ha fördelningspolitiska verkningar, 
även om de inte uttryckligen brukar analyseras så. I många 
fall är det dessutom mycket svårt att fastställa den fördel
ningspolitiska effekten av en viss utgift, tjänsteproduktion 
eller regel, eftersom den verkar i flera led (t ex finans
politiken, växelkurser - eller utbildningsinsatser). Social
politiken blir som fält en praktisk kombination av vissa for
mer för resursomfördelning (socialförsäkringssystemet, och 
andra kontantformer) och den form för offentliga tjänster 
som riktas mot "sociala problemgrupper" (missbrukarvård, 
socialtjänstlagens räjong (jfr tablå 1). I den här framställ
ningen kommer jag att hålla mig till socialpolitikens ena di
mension, nämligen den fördelningspolitik som åstadkommes 
eller intenderas genan omfördelningar.

De fördelningspolitiska konsekvenserna av produktionen av 
offentliga tjänster, eller utbyggnaden av offentlig infra
struktur, är problematiska att systematisera och överblicka. 
Möjligen kan vi skilja mellan det generellt samhälleliga -
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Tablå 1. Transfereringar och offentlig produktion/reglering 
för några sociala problemfält

Dimension/ Exempel på trans- Exempel på offent-
dilemma fereringar (rena lig politik (med

penningtransaktioner) kostnader för löner,
material etc)

1. Ålderdom Pensioner
Bostadsbidrag

Pensionärshem, åld
ringsvård i allmänhet

2. Sjukdom Sjukpenning Sjuk- och hälsovård

3. Arbetslöshet KAS, arbetslöshets
understöd

Arbetsmarknadspolitik 
Stöd till företag

4. Barn- och fa
miljeförhål
landen

Barnbidrag
Förvärvsavdrag
Bidragsförskott

Daghem, fritidshem 
etc
Familjerådgivning mm

5. Utbildning Studiebidrag Skolor etc

6. Fattigdom och 
utslagning

Socialbidrag
Bostadsbidrag

Socialvården

7. Bostadsför
hållanden

Räntebidrag 
(subventionering 
via ränteavdrag)

Kommunal infra
struktur etc

8. Arbetsmiljö/ 
nerslitning

Olycksfallsförsäk
ring, förtidspension

Yrkesinspektion, 
arbetsmiljöpolitik

- dvs den typ av tjänsteproduktion som i princip omfattar
alla medborgare (i en viss ålder) - och en specifik, men sam
hälleligt ordnad tjänsteproduktion. Till den förra kan då 
räknas grundläggande undervisning, sjukvård etc, medan ett 
exempel på det senare är offentlig barnomsorg.

Gränsen mellan det generellt samhälleliga och den specifika 
tjänsteproduktionen har ändrats - och kan säkert ändras ock
så framöver, övergången från frivillig till obligatorisk för
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skola är ett aktuellt exempel. Högre utbildning, och mest 
uppenbart då spärrade utbildningar, är också en specifik 
tjänsteproduktion med fördelningsmässiga effekter. Både för 
den högre utbildningen och för barnomsorgen gäller dock att 
för samhället i dess nuvarande utformning är de i någon me
ning "nödvändiga" - nien gratisprincipen eller subventionering- 
en är ett "subventionerat pris", om vi ser det utifrån ett 
fördelningspolitiskt perspektiv antingen mellan individer el
ler klasser.

Vi måste se till samspelet mellan rena överföreningar och 
innehållet i de offentliga utgifternas fördelning å ena si
dan, och finansieringen av dem å den andra för att fullt ut 
begripa den offentliga sektorns omfördelande effekter. Ett 
klassiskt exempel är här fördelningen av arbetslöshetspoliti- 
kens kostnader i olika länder mellan kontantersättningar till 
arbetslösa och utgifter för "aktiv arbetsmarknadspolitik".

I ett bidrag till Låginkomstutredningen utvecklade Sten Jo
hansson 197 0 några viktiga distinktioner mellan lön-inkomst- 
utkomst-levnadsnivå, som utmärkt kan användas för en dis-3 \ okussion cm omfördelningens former. Det är olika förhållan
den och processer som bestämmer fördelningen på respektive 
nivå. Det blir härigenom lätt att skilja mellan (politiska) 
insatser som kan påverka respektive fördelningsstruktur. Så 
kan t ex den allmänna ekonomiska politiken påverka tillväxt 
och arbetsmarknadens karaktär så att arbetstillfällena blir 
fler. Lagstiftning och facklig styrka påverkar, förhållandet 
mellan arbete-lön-inkomst. Skatter och transfereringar på
verkar relationen mellan inkomst och utkomst. Förhållandet 
mellan inkomst/utkomst och levnadsnivå påverkas av produk
tionen och fördelningen av offentliga tjänster och nyttig
heter (alltifrån vägbyggen och stadsplanering till utbildning 
och sjukvård). Välfärdsforskningen har främst försökt teckna 
utvecklingen i välfärdsfördelningen mellan individer och då 
tagit med såväl resurser i penningform som andra slags re
surser (hälsa, politiska resurser etc). Fördelningen mellan 
samhällsgrupper, och mellan olika slags livssituationer, 
analyseras utifrån aggregering av individdata. Den här indi-
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vidcentrerade sociologiska utgångspunkten har redan etable
rat ett nytt viktigt kunskapsfält och en ny statistikgren, 
välfärdsfördelningen.

Mitt tillvägagångssätt i den här essän är institutionellt4)och ekonomiskt-sociologiskt. Jag behandlar den del av ut
gifterna sam är rena transfereringar och tar inte upp utgif
terna för tjänsteproduktionen. Jag behandlar alltså inte här 
närmare de särskilda omfördelningseffekter som har sin rot 
i den offentliga tjänsteproduktionen av sjukvård, undervis
ning, barntillsyn och andra av välfärdsstatens kärnområden.

2. FRÅN FÖRDELNING TILL OMFÖRDELNING

I begynnelsen, tan vi ska tro ekonomernas skapelseberättelse, 
var primärinkomsterna. Löntagarna fick ersättning för sitt 
arbete, kapitalägarna för användningen av sitt kapital, mark
ägarna sin ränta. Marknadens krafter styrde fördelningen mel
lan arbete och kapital, och fördelningen mellan olika grupper 
av arbetande. Ett särfall var statens byråkrati som hade 
fått sin särskilda löneform, med en finfördelad lönegradsste- 
ge och en grundtrygghet för ålderdomen.

Arbetarrörelsen var från början inriktad på att påverka mark
nadens fördelning. Med de fackliga organisationerna skulle 
man skapa ett jämnare maktförhållande mellan arbete och kapi
tal och därigenom få till stånd en annan fördelning. Löne
kampen var utgångspunkten för den moderna arbetarrörelsen.
Det var här som den socialistiska och socialdemokratiska tra
ditionen skilde sig från den liberala arbetarrörelsen, med 
dess inriktning på uppfostran och självhjälp. Nykterhet, av- 
hållsamhet och sparsamhet kunde inte hjälpa proletariatet.
Det var den primära fördelningen som man ville påverka.

Den fortsatta utvecklingen av arbetarrörelsen kan vi kort sam
manfatta som treledad. Den sökte
a) genom facklig organisering påverka lönerna
b) genom organisering på andra marknader - genom kooperation, 

hyreskamp etc - påverka varors och nyttigheters pris och
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kvalitet
c) genom organisering till kamp om stat (och konmun) söka

upphäva eller reglera arbetsmarknaden (och andra marknader)
- både socialism och reformpolitik.^

Därtill växte en rad andra sparkassor, sjukkassor, självhjälps- 
organiseringar av olika slag, fram. Dessa sjuk/begravnings/ 
pensionskassor, byggsparkassor etc var i många tillfällen 
omfattande, men instabila organisationer. För hundra år sedan 
fanns t ex i England åtskilligt fler arbetare organiserade i 
dessa olika former för kassor - s k  friendly societles - än 
i fackföreningarna.*^

De avgörande problemen för dem som lever under lönearbetets 
villkor kunde givetvis inte klaras med dessa former för spa
rande, hur kollektiva de nu än var. På många håll riktas krav 
mot staten' att den skall lindra sjukdomarnas och ålderdomens 
fattigdom och elände. Bakom dessa krav kunde breda underklass
grupper mobiliseras.

Stegvis växer det fram ett system vid sidan av familjen och 
släkten för omfördelning av resurser från (löne)arbetande 
till de som inte (löne)arbetar. Det sker i kassor av skilda 
slag, vartill man betalar avgifter, och det sker genom stat 
och kommun som finansierar det med skatter, avgifter, tullar 
etc. I diskussionerna omkring varje ny form för, eller steg 
i omfördelningspolitikens utveckling, tas både finansiering
en och ersättningen med. Ser vi förändringen i ett hundra- 
eller hundrafemtioårigt perspektiv - med Bismarcks socialpo
litik eller Peels 10-timmarsdag som utgångspunkt - är det 
först sent som omfördelningen fått en stor omfattning och 
som effekterna av omfördelningspolitiken blivit påtagliga.
En byggnadsfunktionär suckade för några år sedan i en inter
vju att förr i tiden (han avsåg 30- och 40-talet) var fem 
öre timmen vunnen i strid eller förhandling, en varaktig se
ger. Men vad betyder nu ett par kronor i timmen? Med margi
nalskatter, inflation och de oförutsägbara bidragen?
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För den enskilde löntagaren eller fackföreningsaktivisten 
är förhållandet komplicerat och oförutsägbart. Det är inte 
längre ett enkelt - om än stridigt - förhållande mellan löpe
arbetaren och "hans" marknad. Mellan arbete och levnadsnivå 
ligger inte bara lönen. Det är ett helt komplex av lön, 
skatt, avgifter, bidrag, offentliga tjänster. Denna komplexi
tet är ett uttryck för att existensen för lönearbetaren nu 
är församhälleligad i en långt större utsträckning än tidi
gare. Det är den offentliga sektorn som institutionellt mel
lanled mellan liv-arbete-försörjning som kommer till uttryck 
i ett växelspel mellan individ/familj, marknad, offentliga 
institutioner både på penningsidan (som strömmar av pengar) 
och i strcmmar av andra resurser, och som är uttrycket för 
detta församhälleligande.

2.1 Staten som institutionellt mellanled - exkurs

I samhällsvetenskapen möter vi ofta bilden av samhället 
som ett pel mellan tre institutionella strukturer:
a) indiviatrr/hushåll/famil jer
b) staten/politiken/statsapparaterna/förvaltningen
c) ekonomin/marknaderna/företagen

De olika samhällsvetenskaperna lägger sina speciella snitt 
mellan dessa tre instanser.

Ekonomerna talar am hushållen/konsumenterna, företagen och 
staten — och dessas möten på en rad olika marknader. Stats
vetarna talar om förhållandet mellan medborgarna och staten, 
och det politiska fältets inre struktur: partier, intresse
organisationer. För sociologerna ligger den sociala sfären 
(med familjen och klasserna) centralt, med sina dubbla an
knytningar till politikens och ekonomins sfärer.

Statsmaktens växande roll under de sista hundra åren, med en 
markant acceleration sedan andra världskriget, har analyse
rats från många olika håll, och betydelsen av statens och

■>»i' - i : 10

kommunernas roll för hela samhällsordningen är uppenbar.
Det är inte längre bara fråga om att garantera inre och ytt-

i . ire politisk kontroll, eller att säkra formerna ratt
och 'pengar sam de abstrakta förmedlingsmedierna mellan indi
vider, företag etc. "Den offentliga sektorn” har kvar dessa 
grundläggande politiskt-offentliga funktioner, men kan inte 
reduceras till att bara vara garant för marknadernas och det 
sociala livets yttre gränsvillkor - den ingriper på en rad 
olika sätt i förhållandena mellan människor och på markna
derna .

Den första grundläggande bestämningen av statens uppgifter 
gick på att den säkrade de yttre och formella villkoren för 
marknadernas existens och individerna/familjernas rättighe
ter - kort sagt rambetingelser i form av centralförvaltning, 
här^polis, rättsväsen och centralbank. Nästa steg i utveck
lingen ligger i statens reglerande sida - i innehållet i la
gar och förordningar (sam t ex de instrument varigenom be
folkningspolitiken - uppfostran, familjepolitik etc- iverk- 
sattes). Styrning genom rättslig och förvaltningsmässig 
reglering är fortfarande ett centralt statligt instrument. 
Regleringen har också utsträckts allt längre och gäller även 
förhållandena mellan olika företag, företag/konsumenter, 
inre förhållanden i företagen (arbetsmiljölagstiftning etc), 
inom familjerna etc.

Den omfångsmässiga expansionen av staten och den offentliga 
sektorn ligger i en senare fas och tar sig två huvudformer: 
dels en expansion av offentlig produktion, dels genom omför
delningspolitik, transfereringar. Den offentliga produktionen 
betyder utvecklandet av nya arter av arbete, som av olika 
skäl antingen inte företas av enskilda marknadssubjekt eller 
som ersätter och utvidgar tidigare "privat" produktion. Men 
det finns ingen naturnödvändighet som säger att de och de 
arterna av produktion per definition måste vara statliga/ 
offentliga. Variationerna mellan olika kapitalistiska länder 
är här talande nog.

Si
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Jag kommer här att inte behandla de delar av statsmaskineriet 
som är uttryck för den primära politiska ordningens upprätt
hållande (centralförvaltning och armé), eller för de regula- 
tiva ingripandeformerna (sakorienterad förvaltning). Det är 
i anknytning till den offentliga tjänsteproduktionen och 
till transfereringarna som vi kan tala om staten scm insti
tutionellt mellanled.

För att upprätta och finansiera den offentliga formen för 
vissa typer av samhälleligt "nödvändigt" arbete sker ett un
danträngande av marknadssubjektens utrymne för ekonomiska 
dispositioner genom expropriation av pengar genom beskatt
ning. Det kan ske för att bekosta tjänster som, i det svens
ka fallet, undervisning och hälsovård. För den obligatoriska 
skolan råder konsumtionsplikt - i andra fall är det en 
gratis eller starkt subventionerad form för tjänstekonsum- 
tion, som för individerna är valfri.

I takt med tilltagande funktionsspecialisering och stigande 
avhängighet mellan den samhälleliga helhetens olika delar 
läggs alltfler av förbindelsetrådarna in över den offentliga 
sfären. Denna funktionella arbetsdelning och dess sociala 
konsekvenser är ett kärt tema i samhällsvetenskapen - allt
ifrån Adam Smiths resonemang om marknaden som sammanbind- 
ningsinstrument för de enskilda producenterna (förvandling 
av privatarbetena till samhälleligt arbete), över Durkheims 
teser om olika solidaritetsformers rot i skilda former för 
arbetsdelning till Marx' upptäckt av kapitalförhållandet 
som regulativ form. I den marxistiska traditionen har denna 
alltmer församhälleligade form för beroende mellan ett sam
hälles skilda delar också sammanfattats under kategorin 
"produktivkrafternas alltmer samhälleliga karaktär".

Utvidgandet av den offentliga produktionen är en förvand
ling från "cash" till "kind" (via skatteindragning till of
fentlig sysselsättning - dvs en förändrad konsumtionsform). 
Transfereringar däremot är omfördelning av konsumtionsför
måga. Dvs en omfördelning av marknadssubjektens möjliga mark- 
nadsdispositioner mellan subjekten - antingen den nu är livs-
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cykelberoende, utjämningspräglad, eller innebär ett främjan
de av en viss sorts konsumtion (och i det senare fallet grän
sar vi till delar av den offentliga tjänstekonsumtionen - 
hälsovård, utbildning, kulturella basutgifter). (Exkurs slut)

2.2 Fördelning - omfördelning

Abstrakt sett kan vi tänka oss en primärfördelning, styrd av 
t ex marknadens krafter, som en vid ett visst tillfälle gi
ven storhet. Utifrån denna givna fördelningsstruktur kan se
dan omfördelningspolitiken ta sats, och genom ett samspel 
mellan skatt och bidrag får vi fram sekundärfördelningen■ 
Analytiskt kan vi fortfarande tänka så. I verkligheten på
verkar omfördelningspolitiken - för att nu inte tala om and
ra inslag i den offentliga politiken - också primärfördel
ningen. Denna sida tar jag inte här upp. I diskussionen av 
omfördelningspolitikens olika former är det alltså fråga om 
de omedelbara omfördelningseffekterna, förhållandet mellan 
skatter/avdrag och bidrag.

"Transfereringar" är en omfördelning av konsumtionsförmåga
- pengar eller andra resurser "tas" från några som har och
"ges" till dem som inte har. Stat, kommun och socialförsäk
ringsinstitutioner kräver in medel genom skatter och avgif
ter, som sedan går tillbaka i en rad olika former: pension, 
barnbidrag, sjukpenning, arbetslöshetsförsäkring, social
hjälp etc. Skatter in - bidrag ut, för ätt förenkla bilden 
av nutiden. En serie transfereringar, dvs bidrag med olika 
socialpolitiska motiv, har successivt infogats i ett för 
Sveriges vidkommande enhetligt offentligt socialförsäkrings
system. Den historiska framväxten av olika överföringar har 
tagit sig många skilda uttryck och former: omfördelning inom 
familj och släkt, via kyrkan; privat försäkring; kollektiv 
självhjälpsorganisering av de tidiga sjukkassornas typ; på
tvingad försäkring (företagen tvingas ta försäkringar som 

1 skall täcka yrkesskador); offentligt finansierade eller reg
lerade pensionskassor, fackföreningsbaserade understödskas- 
sor; kommunal och privat fattighjälp etc.
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Grundläggande har omfördelningen vuxit fram som en överföring 
till dem som, av en rad helt olika skäl saknar arbetsinkomst: 
ålder, invaliditet, sjukdom, arbetslöshet. Det är fortfaraii- 
de denna typ av omfördelning som är den stora posten, främst 
då pensionerna.

De olika formerna för omfördelningar som stegvis vuxit fram 
har nu adderats samman till en ansenlig andel av de samlade 
konsumtionsmedlen.

3. OFFENTLIGA UTGIFTER OCH TRANSFERERINGAR

Kritiken av välfärdsstaten och den offentliga sektorns växt 
riktar sig alltmer mot att statsutgifterna tar för stor an
del av BNP i anspråk. I sin mest förenklade form lyder kla
goropet: den offentliga sektorn lägger beslag på 70 procent 
av BNP.^ I bild ser fördelningen ut så här:

Offentlig sektor Kvar till den "privata"
70 % 30 %

Ett första motargument är att vi måste skilja mellan offent
lig konsumtion och offentligt omfördelad privat konsumtion. 
Stat och kammun förbrukar resurser - löner, material, bygg
nader etc - scm resulterar i en rad olika typer av offent
liga tjänster, alltifrån försvar till sjukvård. En mera ny
anserad uppdelning ger nedanstående tabell.

"Privat
konsumtion"

"Offentlig
konsumtion"
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Transfereringarna är på flera sätt den aktuella välfärds- 
statsdiskussionens kritiska punkt. De har vuxit hastigt, de 
är statistiskt mycket synliga, och de är förhållandevis 
oskyddade för besparingskniven. Ställs diagnosen "för stora 
statsutgifter och för höga skatter" sant den ekonomiska kri
sens orsak är nerskärningar av utgifterna, och då omedelba
rast kanske av transfereringarna den lättast tillgängliga 
kuren. Därtill kommer andra former för motvilja mot vissa 
transfereringar in i bilden, nämligen att de kan verka in- 
komstutjämnande och arbetsutbudshämmande (det kan gälla t ex 
arbetslöshetsförsäkringen och sjukpenningen).

Det är också transfereringarna som är i blickpunkten för te
sen om "rundgången", dvs att samma person/familj betalar in 
(för mycket i) skatt och får tillbaka det som bidrag. Det 
problem som "rundgångs"-bilden aktualiserar är förhållandet 
mellan omfördelningens brutto och netto och därigenom den 
institutionella form för omfördelning som uttrycks i de exi
sterande systemen för beskattning och socialpolitik.

Transfereringarna till hushållen har ökat hastigt under pe
rioden 197 0-82, från 18.4 miljarder 197 0 till 114.7 miljar
der 1982. Den övervägande delen av dessa transfereringar ut
görs av utgifter till pensioner och till pensionärer (se 
tabell 2 nedan). Det bör göra oss försiktiga med att odiffe
rentierat tala om transfereringar i allmänhet. Låt mig gå 
närmare in på transfereringarnas art och fördelning i Sve
rige .

3.1 Transfereringar efter art

I den svenska statistiken över transfereringar kan man skil
ja mellan subventioner och bidrag. När det gäller subventio
ner är det fråga om en generell sänkning av priset på vissa 
varor och tjänster. Ett exempel är här livsmedelssubventio- 
ner, ett annat bidragen till bostadssektorn i form av ränte
bidrag (där varan är nya bostäder). Punktskatter och punkt
subventioner hör hemma i denna kategori. Nationalekonomer
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vill ibland föra viss offentlig tjänsteproduktion hit (t ex 
daghem, badhus och bibliotek). I den mån jag här kommer att 
ta upp subventionssidan så begränsar jag mig till de fall 
det är fråga om penninqöverförinqar till viss sorts varukon- 
sumtion.

3.1.1 Pensionerna_sgm_huvudkateggri

Ser vi till summan av alla transfereringar så utgör pensions
kostnaderna en helt avgörande del. Det finns också i övrigt 
goda skäl att hålla pensionerna för sig som en egen överfö- 
ringskategori. Pensioner har varit det mest omfattande soci
alpolitiska tvistetemat de sista hundra åren. Ålderdomen är 
kanske det mest allmängiltiga av alla tillfällen för inkomst
bortfall . "Kontrakte mellan generationerna”, som det kan 
heta i socialpolitiska framställningar, handlar just om det
ta - att den förvärvsaktiva befolkningen genom sin aktivitet 
garanterar de äldres existens. Och de gör detta vare sig 
pensionerna utbetalas genom ett försäkrings- eller premie
reservsystem, eller genom beskattning av den aktiva genera
tionen. Jfr pilen i tablån nedan. För Sveriges del är det, 
kort uttryckt, skatter och avgifter på dem i förvärvsaktiv 
ålder som är källan till pensionerna.

Tablå 2. Transfereringar och kontraktet mellan generationerna

-65 65+

Bidrag Inkomst
ersättningar
etc

Pensioner, 
andra bidrag

j a

Skatter
'A

Inkomstskatter Moms, skatt 
på ATP

Netto Nettoskatt Netto
transferering
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3.2 Dimensioner i transfereringarna

Den första uppdelningen som jag gjorde ovan var mellan de 
transfereringar som riktas till pensionärer - dvs överföring 
mellan generationerna, och de som sker bland de i förvärvs
aktiv ålder. Vi kan kombinera denna dimension med den form 
för utjämning som står på spel: inkomstförsäkringar som vari
erar med inkomsten, inkomstoberoende och inkcmstutjämnande 
transfereringar.

Tablå 3. Transfereringsform och ålder. Exempel

Typ -65 65+
Inkomstbestämd Sjuklön

Familjeförsäkring
Tilläggspensioner

Inkomstoberoende Barnbidrag Folkpension

Inkomstutj ämnande Bostadsbidrag Pensionstillskott

Att sjuklön och arbetslöshetsersättningar därutöver kan fun
gera utjämnande i klass- eller skiktmässig mening pga olika 
incidens är givet, men berör inte denna grundläggande klas- 
sifikation. Lägger vi därtill andra typer av överföringar än 
de rena bidragen - direkta subventioner och skattesubventio- 
ner - blir bilden mera nyanserad.

3.3 Transfereringsformer

Vi rör oss med ingrepp som reglerar individers/hushålls dis
ponibla mängd av pengar. Skatter i olika former minskar den
na mängd. Bidrag ökar den disponibla penningsmängden, i en 
direkt och påtaglig mening. Befrielse från att betala skatt 
på vissa delar av inkomsten, eller för vissa typer av utgif
ter, kan ses som en indirekt form för transferering - det är 

* alltså här tal om avdragen, skattesubventioner.
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Genom subventioner, t ex kan priserna på allmänt tillgängliga 
varor sänkas, medan de genom punktskatter kan höjas. Subven- 
tioneringen kan ske genan direkt subventionering av producen
ten (tidningar, . livsmedelssubventioner ), eller genöm 
en skiljaktig behandling av vissa varugrupper (olika skatte
satser för t ex momsen). I det senare fallet är byggnadsbran- 
schen och bostadssektorn ett gott exempel - med såväl en läg
re momsskattesats som en bred skattesubventionering av ränte
kostnader för nybyggnation, via både bidrag och avdrag.

Vi kan nu i ett schema sammanföra och ge exempel på uppdel
ningarna i olika former för transfereringar och fördelningen 
av dem på pensionärer/förvärvsaktiga åldrar.

Tablå 4. Exempel på olika former av överföringar och sub
ventioner

Penning
överföringar

Varu-
subventioner

Indirekt
konsumtionsstöd

Förvärvs-
aktiv
ålder

a) sjuklön
b) arbetslöshets

ersättning
c) barnbidrag etc
d) socialbidrag

Livsmedels- 
subventioner 
Räntestöd 
till bostäder 
Läkemedels
subventioner

Momsbefrielse/ 
reduktion till 
viss konsum
tion
Avdrag för rän
tor (kapital, 
fastighet)

Pensionärer Folkpension
ATP
Pensionstillskott 
Särskilda bostads
bidrag

3.4 Transfereringar och skattesubventioner

"Transfereringar" är son kategori täckande för en offentlig 
omfördelning av konsumtionsresurser i penningform. Jag har 
ovan skiljt mellan den omfördelning som sker mellan genera
tioner - pensioner och andra former för bidrag som riktas 
till pensionärer - och den som sker inom gruppen i förvärvs- 
aktiv ålder. Arbetslöshetsunderstöd och sjukpenning riktas 
ju definitoriskt inte till pensionärer, då de utgör ersätt
ning för förlorad arbetsinkomst.
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Under senare år har man internationellt mera systematiskt 
sökt analysera den omfördelningspolitik som ligger i utform-Q \ningen av skatte- och avdragsregler. I engelskt språkbruk 
kallas det "tax expenditures", och i t ex USA görs i budgeten 
beräkningar över kostnaderna för dessa "skattesubventioner". 
Den bredaste avgränsningen av skattesubventionerna omfattar 
alla avvikelse från ett "neutralt" skattesystem, dvs alla 
partiella och icke-generella avdrag och skattesatser. Diffe
rentierad moms är t ex en "subvention", eller ett gynnande 
av de varu- eller tjänsteslag som har en lägre momssats. Av
drag scm är knutna till vissa livssituationer, är en omför
delning riktad till just dessa. (Jag diskuterar inte här de 
finesser som ligger i företagens skatteregler och avskriv- 
ningsregler.) Förvärvsavdrag, barnavdrag, försörjaravdrag 
är exempel härpå. Jag kommer här, att i likhet med engelsk 
diskussion, betrakta ränteavdragen som skattesubvention.
Utgår vi från bostadskonsumtionen är det uppenbart, att skat
tesystemet inte är neutralt vad gäller besittningsform i frå
ga om kapital- och räntekostnader, och att ränteavdragsrät- 
ten kan betraktas som en skattesubvention.

Fram t o m  1973 var de flesta transfereringar nettoöverfö
ringar - dvs ej beskattningsbara. Det gällde sjukpenning, 
arbetslöshetsunderstöd, barnbidrag och socialhjälp. Fr o m 
197 4 blev de två tunga posterna sjukpenning och arbetslös
hetsunderstöd beskattningsbara, likscm familjeförsäkringen. 
Pensioner var i princip beskattningsbar inkomst, men för 
folkpensionärer parerades detta med generösa gränser för vad 
som skulle beskattas av den sairananlagda inkomsten. För ATP- 
pensionärerna gäller dock skatteplikten och en avsevärd del 
av i synnerhet de högre pensionsnivåerna beskattas som in
komst.

3.4.1 Ränteavdra2_som_transferering

Hur skall man jämföra ränteavdragen som subvention med andra 
transfereringar? Låt oss jämföra sjukpenning med ränteavdrag,
a) Sjukpenningen kommer i beskattningsmässigt avseende att
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ligga soti en marginalintäkt. Nettotransfereringen är så
ledes (100 - meirg.sk %) x sjukpenningbeloppet.

b) Ränteavdraget minskar den beskattningsbara inkomsten från
toppen. Nettosubventioneringen är då (marg.sk % x avdragen)
i kronor.

Vi vet från RRV:s taxeringsstatistiska undersökningar att 
merparten av ränteavdragen under perioden ligger hos
höginkomsttagarna, med en marginalskatteprocent som med råge 
överskrider 50%. Sjukpenningen är mera jämt spridd och där 
är marginalskatteprocenten genomsnittligt sett lägre än för 
ränteavdragen. För 1970-talet kan vi med säkerhet säga att 
en krona som ränteavdrag (som skattesubvention) inte är 
värd mindre netto än t ex en krona som sjukpenning. Mot slu
tet av perioden är bilden sannolikt att avdragen genomsnitt
ligt är värda mera.

En försiktig värdering är alltså att som omfördelningsformer 
bör vi under 1970- och 80-talets första hälft möd gott sam
vete kunna behandla de beskattningsbara bidragen och be- 
skattningsavdragen sexa någorlunda jämförbara bruttostorheter, 
såväl i dess effekter för de enskilda hushållen som den of
fentliga sektorns utgifts/intäktsbalans, när vi betraktar 
den under ett.

5. SAMMANFATTANDE DATA OCH DISKUSSION OM DE OLIKA TRANSFERE- 
RINGSFORMERNAS VÄXT 197 0-82

Under de sista tio åren har alla typer av transfereringar 
ökat starkt, delvis av olika skäl.
a) När det gäller penningsöverförirtgar till pensionärer beror
ökningen i löpande priser på såväl indexeringen av folkpen
sionerna som de snabbt stigande utbetalningarna från ATP.
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Tabell 1. 1970-1982: Utgifter för pensioner av olika slag. 
Milj kr, löpande. Natloulräkanukapsdita.

Typ 1970 1975 1980 1982
Folkpension 7.054 14.267 29.741 35.819
Pensionstillskott 849 1.651 3.493 3.842
Avtalsregl, pensioner 1.456 2.321 3.440 3.944
ATP 1.166 4.999 10.030 27.013
Pensioner 10.525 23.238 55.704 70.618
Pensioner som del av 
offentliga utgifter 13,9 % 15,6 % 17,0 % 16,6 %
Pensioner som % av 
BNP 6,1 % 7,7 % 10,6 % 11,3 %

ATP som del av 
offentliga utgifter 1,54 % 3,35 * 5,8 % 6,4 *

ATP av BNP 0,67 % 1,66 % 3,62 % 4,33%

b) För det andra så ökar socialförsäkringstransfereringarna
kraftigt i nominella termer. Fr o m 1974 lades systemet om 
så att de blev beskattningsbara, vilket visar sig som dras
tiskt stegrade offentliga utgifter (i bruttotermer) mellan 
1973 och 1974.

Tabell 2. Socialförsäkringsutbetalningar 1970-82. Milj kr 
löpande priser

Försäkringsårt 197 0 1973 197 4 197 5 1980 1982

Sjukförsäkring 2.782 3.293 6.779 8.168 12.859 13.441

Föräldraförsäkr 367 498 946 1.352 3.539 4.562

Arbetslöshetsförs _ 291 575 678 653 1.730 3.880
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c) För det tredje har de subventiotter som berör livsmedel,
läkemedel och bostadsproduktion, ööh som klassificeras som
subventioner i nationalräkenskaperna, utvecklats enligt ta-1
bell 3.

Tabell 3■ Valda offentliga varusubventioner 1970-82. Milj kr, 
löpande priser

Subventionsart 1970 1975 1980 1982

Livsmedel 1.199 3.043 5.027 4.912

Läkemedel 516 1.275 2.326 2.919

Bostäder 8 931 4.322 8.218

d) Den mest dramatiska 'utvecklingen svarar dock skattesubven- 
tionerna för. Jag har här bara tagit utgifterna för räntor 
till eget hem. Särskilda uppgifter om denna typ av skatte- 
subvention existerar bara sedan 197 3. Som bruttosubvention 
har jag här räknat de avdragsbara räntorna för lån i egen 
fastighet. (Schablonintäkten av egen fastighet är ej medta
gen. Den kan anses utgöra en fastighetsskatt, analogt med den 
som gäller för andra typer av fastigheter i Sverige, eller 
med den beskattningsform scm är gällande i Danmark eller Eng
land ('grundskyld' och 1local rates').)

Tabell 4. Ränteavdrag för egen fastighet inkomståren 1972-81. 
Miljarder kr, löpande priser

Inkomstår 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Belopp 3.3 4.3 5.4 6.3 6.8 9.5 10.2 11.5 15.4 19.8

Källa: Riksrevisionsverkets taxeringsstatistiska undersök
ningar för taxeringsåren 1973-81
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Ser vi till den samlade bilden så utgör de rena penningstrans
fereringarna år 1981 den helt övervägande delen av samtliga 
transfereringar (se tabell 5). Det är likaledes uppenbart, 
att det är kostnaderna för ålderdomen, pensionsbidrag i olika 
former som utgör den helt dominerande delen av transferering
arna. Den stigande andel av offentliga utgifter och av BNP 
som pensionerna tar i anspråk framgår också av tabell 1 ovan.

Tabell 5. Transfereringar av olika slag 1981. Miljarder kronor

Penningöverföringar^" Vissa , Skatte- .
till hushållen totalt varusubventioner subventioner

104,6 14 19,8
(varav pen
sioner) 2 64,7

Källa: SM:1983:2.5, tab 6 A och 6 B
Skattesubventioner efter SM N:1982:7, tab 17:2-3.
Noter:
1) I det totala beloppet ingår en rad olika poster, som

ibland är svåra att klassificera san egentliga inkomst
överföringar, eller är av oklassificerbart slag.

2) Till pensioner etc räknas: avtalsreglerade pensioner, folk
pensioner, ATP och pensionstillägg för bostäder etc (där
emot ej delpension).

3) Avser livsmedel, räntebidrag till bostäder, läkemedelssub
ventioner (tab 6 B).

4) Avser bruttoränteavdrag för villa etc.

Ser vi därefter närmare på de typer av transfereringar som
gäller för personer/hushåll i förvärvsaktiv ålder blir resul
tatet enligt tabell nedan.
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Tabell 6. Olika omfördelningsformer avseende personer/hushåll 
i förvärvsaktiv ålder för år 1981. översiktliga och 
preliminära data. Miljarder kronor

1. Inkomstneutrala bidrag (=barnbidrag) 5.3

2. Inkomstutjämnande bidrag (socialbidrag, bo
stadsbidrag) 3.3

3. Inkoms tavhäng iga socialförsäkringar1
(bruttoutbetalningar) 21.3

4. Inkomstavhängiga skattesubventioner
(=ränteavdrag) ca 19

Källor: SM N 1983:2.5 och tabellerna ovan.
Not:
1) Här inkluderas sjuklön, arbetslöshetsersättning, familje- 

försäkring och delpension.

De rena obeskattade bidragen utgör endast mellan 8 och 9 mil
jarder, med denna indelning. Kostnaden för stat/kommun för 
de inkomstavhängiga skattesubventionerna är större än för 
barnbidrag, socialbidrag och bostadsbidrag taget under ett. 
Nettokostnaden för stat/kommun för ränteavdragen, med en mar
ginaleffekt på lågt räknat 60% ligger på ca 11.5 miljarder, 
dvs i samma storleksordning som nettoomfördelningen via de 
inkomstrelaterade socialförsäkringarna (om vi där räknar med 
50% marginalskatteeffekt genomsnittligt).

Dessa beräkningar måste givetvis tas med många reservationer. 
Vad de ändå gör ofrånkomligt är att "skattesubventionerna" 
scm omfördelningsform inte längre kan nonchaleras i analysen 
av det offentliga transfereringssystemet.

För Sveriges del har "skattesubventionerna" först under de 
allra senaste åren fått en större kvantitativ omfattning, 
först och främst beroende på bostadsmarknadens förvandling 
•och 197 0-talets inflationsnivå. Sannolikt kommer "skattesub- 
ventionerna" att öka dramatiskt under 1980-talet, med flera 
tiotals miljarder.9* Utvecklingen i Danmark, som på detta om
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råde kan ses som föregångare till den svenska, har varit dra
matisk. Skattesubventionerna (och då främst ränteavdragen) 
är där i storleksordningen hundra miljarder Dkr.

Med denna nya komplexitet i fördelningsmönstret kcmmer den 
svenska utvecklingen att parallellisera andra västeuropeiska 
länder, inte bara Danmark, men också England, USA etc. Då, 
om inte förr, kommer det att bli en självklarhet att analyse
ra avdrag och bidrag som funktionellt alternativa cmfördel- 
ningsformer. Och kanske vi t o m får se en närmare redogörel
se för avdragens storlek, kostnader och effekter i budgetpro
positionerna, så som situationen sedan 1968 är i USA, där 
finansdepartementet framlägger en särskild "tax expenditure 
budget”.

6. APROPA "RUNDGÅNGEN": INKOMSTER, SKATTER, BIDRAG, AVDRAG

Efter Titmuss är det vanligt att dela in välfärdspolitiska 
system i marginella och institutionella. Socialhjälp och so
cialförsäkringar illustrerar denna dimensions två poler.

Ett välutbyggt institutionellt välfärdspolitiskt system in
nebär omfattande, generella och därmed dyrbara socialförsäk
ringar och höga offentliga utgifter. För att kunna finansie
ras krävs det höga avgifter och skatter - konsekvensen blir 
ett högt skattetryck. Kombineras detta med ett skattesystem 
som har utjämnande ambitioner (ett progressivt skattesystem) 
blir följden höga marginalskatter. Dessa får i sin tur konse
kvenser för inkomststrukturen, för förhållandet mellan ut
bytet av arbetsinkomster i förhållande till kapital- och 
spekulationsvinster etc - dvs för en rad av de dilemmor som 
1960- och 70-talens inflationspräglade välfärdsstater rände 
in i.

För den offentliga sektorn som helhet har det föga betydelse 
i om transfereringarna är på brutto- eller nettoform, dvs om

de är skattefria eller beskattningsbara. (Däremot har det be
tydelse för fördelningen mellan stat, kommun, landsting och 
socialförsäkringsinstitutioner.) Bruttoutbetalningar - minus
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skatt — nettoeffekten för den privata konsumtionen. Skatter
nas andel av bruttonationalinkomsten, eller statsutgifternas 
andel av BNP, påverkas självfallet. En bruttoomfördelande; 
välfärdspolitisk apparat är, allt annat lika, mera politisftt 
sårbar för angrepp i termer av den offentliga sektorns stor
lek, skatternas omfång av BNP. Den formen för kritik är nu 
politiskt helt central.

Motpolen till de beskattningsbara transfereringarna är skat
teavdragen. Dessa minskar skattebasen (och skärper därigenom 
skattetrycket för resterande inkomster). Men denna omfördel
ning syns inte som en stegring i de offentliga utgifternas 
andel av BNP.

6.1 Tankeexperiment 1: Statens ränteverk

Låt oss se vad som skulle hända om subventioneringen av 
villaräntor lades om från avdrag till bidrag.

1981 var ränteavdragen för boende i eget hem 19.8 miljarder. 
Vore dessa inte avdragsgilla skulle landets beskattningsbara 
inkomst ha ökat med samma belopp - ca fem miljarder mera i 
skatteintäkt skulle ha tillfallit kommuner och landsting, 
ca sju miljarder till staten. Det hade inneburit en ökning 
av skatteintäkterna för kommuner och landsting med ca 6% (el
ler ca 1.50 i genomsnittlig skattedebitering), och för sta
ten hade utfallet av den direkta inkomstskatten ökat med 
nästan 20%.

De ca 12 miljarder scm villaägarna tidigare kunnat betala 
via avdragseffekterna, skall nu i stället utbetalas som bi
drag från Statens ränteverk. Väljer vi att betala ut dem som 
en ny form för bostadsbidrag - dvs obeskattade vid mottagan
det - ökar statens utgifter med ytterligare 12 miljarder, 
fullt synliga i all offentlig statistik. Transfereringarna 
till hushållen ökar om vi räknar med alla transfereringar, 
netto och brutto, från 104 till 116 miljarder, dvs med drygt 
10%. Skulle dessa bidrag, bara för tankeexperimentets skull,

26

betalas ut som ett beskattningsbart bidrag, bleve beloppet 
i stället, vid en beräknad genomsnittlig marginalskattekvot 
på 60%, 30 miljarder, dvs en 30%-ig ökning av transferering
arna.

6.2 Tankeexperiment 2: Familjer med barn - utan barn

Försörjningsbördan för vuxna personer skiljer sig bl a åt, 
om de har ansvar för barn eller inte. Försörjningsplikt gent
emot barn är för deras föräldrar lagligt tvingande och allt
så inte villkorlig. Det finns en rad olika sätt for staten 
att främja "människoproduktionen" - det området är ju, som 
bl a Heinsohn/Steiger har visat i Människoproduktionens his
toria, ett gammalt och grundläggande interventionsfält för 
stater.

1900-talet är barnavdragens och barnbidragens århundrade. 
Beskattningen skall i viss mån ta hänsyn till försörjnings
bördan - det är filosofin bakom barnavdrag och förvärvsavdrag. 
Barnfamiljernas situation lcmd» fcJrbättras genom direkta 
tillskott - genom barnbidrag och riktade, konsumtionsunder- 
stödjande åtgärder (skolmåltider etc). Koncentrerar vi oss 
till de två penningformerna avdrag och bidrag är den svenska 
utvecklingen följande.

Fram till 1947 existerade barnavdrag, vilket då förändrades 
till barnbidrag. Avsikten var att bidraget skulle vara lika 
stort för alla barn, och i sin storlek inte bara beroende 
av familjens inkomst (då värdet bestämdes genom marginal
skatten) . övergången fran avdrag till bidrag hade i det här 
fallet flera motiveringar. Det var dels fråga om jämlikhet, 
dels en könspolitisk fråga (barnbidraget skulle betalas ut 
till modern). Jämlikhetsargumentet gällde såväl skillnader 
mellan låga och höga inkomster som för förhållandet mellan 
dem som hade resp inte hade inkomst överhuvudtaget. Fortfaran
de existerar dock avdragsformen - genom det förvärvsavdrag 
som ensamstående eller föräldern med lägst inkomst i en fa
milj har rätt att göra.
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När vi ser sammanställningar av statens utgifter till famil- 
jepolitiken räknas som regel inte effekten av förvärvsavdra- 
get in, trots att det är förhållandevis enkelt att göra en 
uppskattning därav, och trots att existensen av olika skatte
skalor för olika familj/barnförhållanden är nog så påtagliga 
och synliga bevis på att såväl skattemyndigheter som medbor
gare är uppmärksamma på realiteterna.

De redovisade beloppen för barnbidrag resp förvärvsavdrag 
uppgår för perioden 1970-90 till följande summor.

Tabell 7 . Utvecklingen för barnbidrag och förvärvsavdrag 
1960-80. Milj kr, löpande priser

Är Barnbidrag (netto) Förvärvsavdrag (brutto)

1970 1.593 1.748
1975 2.832 1.541

1980 4.977 1.828

Källor: Förvärvsavdrag efter RRV:s taxeringsstatistiska un
dersökningar för respektive år
Barnbidrag: 1970-80 efter SM N:1983:2.5, tab 6 A

Förhållandet mellan bidrag och avdrag har över tiden föränd
rats så att avdragen har kommit att utgöra en allt mindre 
del, främst därför att avdragets storlek varit detsamma un
der en följd av år. Därigenom har stegringen av marginalskat
tekvoten inte hållit stånd mot inflationsuppräkningen av 
barnbidragen.

6.2.1 Exkurs_omjnö;jlig_exgansion

Det senaste årets politiska debatt cm hur och när ett ökat 
stöd till barnfamiljerna skall utformas har stött emot stats
utgifterna som gräns, och kravet att hålla tillbaka varje 
stegring av utgifterna. Det är svårt att tänka sig att en

28

ordentlig och rejäl stegring av transfereringarna till barn
familjerna - som just barnfamiljer - kan ske via utgifts- 
och bidragssystemet med dess synlighet, och den press den 
lägger på de offentliga utgifterna. En tredubbling av barn
stödet kan t ex svårligen genomföras med bidragen som form. 
Däremot är det fullt tänkbart att låta detta ske gencm en 
utvidgning av förvärvsavdraget för försörjare, eller genom 
en direkt nedsättning i skatten, analogt med den nyinförda 
avdragsrätten för fackföreningsavgifter.

6.3 Tankeexperiment 3: Sjukavdrag och barnavdraq

1981 utgjorde barnbidragen 5.2 miljarder, ett skattefritt 
bidrag. Samma år var sjuklöneersättningarna och familjeför- 
säkringarna 17 miljarder - en nettotransferering efter skatt 
på ca 8-9 miljarder. Lades dessa omfördelningar i stället in 
över avdragssystemet - vi antar här att det inte bjuder på 
några större principiella, utan bara på praktiska problem - 
skulle de offentliga utgifterna minska med 22 miljarder (och 
skatterna, dvs statens intäkter, minska med 13-14 miljarder). 
Vi skulle få samma omfördelningseffekter, men med en statis
tisk bild av den offentliga sektorn som ser helt annorlunda 
ut.

6.4 Tankeexperiment 4: Transfereringarnas nominella storlek
i två renodlade system

I tabell 8 vill jag illustrera vad som sker om vi renodlar 
transfereringssystemet till dels ett system med sin tonvikt 
lagt på skatteavdrag, dels ett där förmånerna/omfördelning
arna får bidragsform. Tabellen visar att förändringar i for
men för transferering av konsumtionsresurser har stora kon
sekvenser för inverkan på de offentliga utgifternas omfång, 
skattetryck etc. Omvänt kan vi också säga att omfördelnings
effekten av en given mängd offentliga utgifter i allra högsta 
grad avhänger av transfereringsstrategi. Omfördelningseffek-
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ten per krona är minst för beskattade bidrag. Avdragsformen 
minskar såväl statsutgifter som skatteomfång.

7. TILL SIST

Välfärdspolitiska system, av både institutionell och marginal 
karaktär, kan arbeta med både avdrag och bidrag, såväl skat
tefria som beskattningsbara.

Avdragsformen minskar skattebasen, men "syns" inte som offent
lig utgift (och ökar alltså inte transfereringarnas andel av 
statsutgifter eller BNP). Den är därtill genom sin "osynliga" 
och "automatiska" karaktär politiskt mindre utsatt. De skatte
fria bidragen ökar offentliga utgifter, de "syns" i statis
tiken och är föremål för positiva politiska beslut i samband 
med budgetbehandlingen just i sin egenskap av utgift. De be
skattade transfereringarna ökar än mer såväl skattebasen som 
de offentliga utgifternas andel av BNP, och transfereringarnas 
andel av de offentliga utgifterna.

Jag menar vidare, att jämförande studier av socialutgifter 
och socialpolitiska strategier, när vi behandlar länder och 
epoker med ett relativt högt skattetryck, bör inbegripa 
transfereringssystemets olika former, och samspelet dem emel
lan. Att bara analysera de offentligt registrerade utgifterna 
blir i de fall skatte- och avdragssystemen skiljer sig åt 
i bästa fall en ofullgången forskningsstrategi.
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NOTER

1) Jag arbetar f n med uppsats cm bostadssektorn i det sam
lade transfereringssystemet: byggmomsen, räntebidrag, rän
teavdrag, bostadsbidrag. Där förs en närmare argumentation
för att skattesubventioneringen (via ränteavdragen) sanno
likt kommer att öka i omfång, trots den begränsning av av
dragens värde som genomförts.

2) Richard F Titmuss, Chap 2,-_nThe Social Division of Wel- 
färe. Some Reflections on the Search for Equity", i Essays
on 'the Welfare State', 2nd ed, London 1963.
Jfr också Afrian Sinfield, "Analyses in the Social Divi
sion of Welfare", Journal of Social Policy, Vol 7,s 129-156

3) Sten Johansson, Om levnadsnivåundersökningen, kap 1, Stock
holm 197 0.

3) För det sammanhang dessa reflektioner ingår i, se min upp
sats Lönearbete och socialpolitik (Sociologisk institut,
Köbenhavn 1983).

5) För en vidare utbyggnad av detta resonemang hänvisar jag
till min bok Mellan klass och stat, särskilt kap 8 och 10.

6) Se Harold Perkin, The Origins of Modern English Society.
7) Se t ex ledarsticket i Dagens Nyheter 7/8-84, eller sam

manfattning i Riksrevisionsverkets översikt över Statens
Finanser 1983, s 9.

8) En svensk presentation av ”tax expenditure"-diskussionen
finns i Konflikten mellan beskattningens fiskala och icke
fiskala ändamål. Nordiska skattevetenskapliga forsknings
rådets skriftserie nr 13 (Stockholm 1984), i flera av bi
dragen.
Se också några engelska arbeten om förhållandet mellan so
cialpolitik och skatte avdragssystemet, t ex Alan Walker
(ed) Public Expenditure & Social Policy (London 1982) och
C Sandford et al (eds) Taxation and Social Policy (London
1980) .

9) Argument och resonemang kommer i en senare uppsats - jfr
not 1.




