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I 
 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Sverige har under många år haft problem med hög arbetslöshet och ett lågt 

arbetskraftsdeltagande. Denna uppsats syftar till att utreda sambandet mellan 

skattereduktioner på förvärvsinkomst och arbetskraftsdeltagande. Uppsatsen avgränsas 

till att behandla den extensiva marginalen, hur många nya personer som träder in i 

arbetskraften. En grundlig genomgång om jobbskatteavdragets uppbyggnad och syfte 

genomförs samt hur individer påverkas av att stå utanför arbetskraften. Utifrån teori och 

tidigare empiriska studier konstateras det att jobbskatteavdraget högst troligt påverkar 

arbetskraftsutbudet i form av att reallönen stiger och fler individer väljer att delta i 

arbetskraften. Uppsatsens empiriska studie pekar på att jobbskatteavdraget de facto har 

påverkat sysselsättningen men även indirekt arbetskraftsdeltagandet, dessvärre är det 

mycket svårt att avgöra storleken på denna effekt samt att isolera den från övriga 

reformer och exogena variabler.  

Nyckelord: Jobbskatteavdraget, Arbetskraftsdeltagande, Sysselsättning, 
Inkomsteffekt, Substitutionseffekt, Arbetslöshetseffekter, Relativa 
arbetskraftstalet. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Sweden has for many years had problems with high unemployment rates and low 

participation in the workforce, this paper investigates the relationship between taxes on 

income and labor force participation. The thesis is delimited to deal with the extensive 

margin, the number of people entering the labor force. A review of jobbskatteavdragets 

structure and purpose is carried out, which also focuses on how individuals are affected 

by inactivity. Based on theory and previous empirical studies, the authors conclude that 

in-work benefits affect labor supply in terms of real wage increases and more 

individuals choose to participate. This is reinforced by the empirical study which 

indicates that jobbskatteavdraget has an effect on employment but also an effect on 

workforce participation. However the size of this effect is hard to measure and isolate 

from other reforms and exogenous variables.  

Keywords: In-work benefits, Labor force participation, Employment, Income 
effect, Substitution effect, Unemployment effects, Labor force rate.
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

Detta kapitel behandlar uppsatsens frågeställning, syfte, metod och avgränsning samt 

ger läsaren en introduktion inom ämnesområdet. 

1.1 Problemdiskussion 

Sverige har liksom många andra europeiska länder stora problem med att hålla nere 

arbetslösheten och att öka deltagandet i arbetskraften. Detta problem har funnits länge 

men har aktualiserats i samband med den senaste finanskrisen. Problematiken med 

många människor i utanförskap är åtskilliga. Detta skapar ett splittrat samhälle där vissa 

individer klarar sig bra medan andra individer står utanför arbetskraften och måste leva 

på trygghetssystemen. Att stå utanför arbetskraften resulterar i flertalet problem på det 

personliga planet så som ekonomiska problem, sämre självkänsla samt ökad kriminalitet 

(Clark, Georgellis, & Sanfey, 2001).  Det är därför av största vikt att få en så stor andel 

av befolkningen som möjligt att deltaga i arbetskraften och vara sysselsatta. 

Jobbskatteavdraget infördes av alliansregeringen år 2007 och är i ordets mening inget 

avdrag utan en skattereduktion som minskar den skatt som betalas på inkomst av 

anställning samt aktiv näringsverksamhet. Skatten på pension och socialförsäkringar 

påverkas inte av jobbskatteavdraget (Andersen, 2010b). 

Syftet med jobbskatteavdraget är att genom ökade arbetsinkomster, göra det lönsamt att 

gå från utanförskap till arbete, att arbeta mer om man redan har ett arbete samt att få 

äldre att stanna kvar längre i arbetslivet. Jobbskatteavdraget har införts i fyra steg 

mellan åren 2007 och 2010 och har medfört att cirka 99 procent av alla heltidsarbetande 

har fått skattesänkningar på över 1000 kronor i månaden (prop.2011/12:100 bilaga 5). 
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För en medelinkomsttagare1 innebär detta en skattelättnad på 16982 kr per månad räknat 

på 2011 års medellön.  

Nu höjs dock kritiska röster som hävdar att effekterna av jobbskatteavdraget uteblivit 

samt att det finns andra reformer som ger större effekter. Allt fler påstår även att 

jobbskatteavdragets effekter är omöjliga att utvärdera och det därför är ytterst svårt att 

motivera ett femte jobbskatteavdrag (Calmfors, 2011). 

Denna uppsats fokuserar på att utreda huruvida jobbskatteavdraget varit ett effektivt sätt 

att handskas med det låga arbetskraftsdeltagandet och de facto resulterat i att fler 

individer ställt sig till arbetsmarknadens förfogande.  

Uppsatsens ämnar finna svar på följande frågeställningar: 

• Hur har arbetskraftsdeltagandet förändrats i Sverige från 2007 till och med 

2012? 

• Kan några tydliga slutsatser dras som pekar på ökat deltagande i arbetskraften på 

grund av jobbskatteavdraget?  

• Har andelen sysselsatta ökat? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida jobbskatteavdraget har lett till ett ökat 

deltagande i arbetskraften samt om detta påverkat sysselsättningen.  

1.3 Metod  

Utvärderingen av förändringar i arbetskraftsutbudet och sysselsättningen kommer att 

studeras med hjälp av en teoretisk referensram som utgår från grundläggande 

nationalekonomisk mikroteori. Uppsatsens kommer att stödja sig på tidigare forskning 

som undersöker sambandet mellan skattereduktioner på förvärvsinkomst och ett ökat 

deltagande i arbetskraftsutbudet. Studier genomförda för att utvärdera effekterna på det 

                                                 
1 Definieras i detta fall som medelvärdet för samtliga i befolkningen mellan 20-64 år (SCB,a).   
2 Beräknat via jobbskatteavdrag.se med data från Statistiska centralbyrån: en månadslön=23 365 

(280 380/12)  
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svenska jobbskatteavdraget såväl som studier baserade på andra länders motsvarighet 

till jobbskatteavdraget3.  

Den empiriska delen av uppsatsen kommer att bestå av en ekonometrisk analys i form 

av OLS-regression med en dummyvariabel. OLS-regressionen kommer att utföras med 

hjälp av två skattade utbudsfunktioner, en för relativt arbetskraftstal och en för 

sysselsättning. Dessa två utbudsfunktioner kommer att skattas genom att studera 

tidigare genomförda studier och teorin beträffande arbetskraftsutbudet för att identifiera 

variabler som torde ha effekt på arbetskraften. Denna metod anser författarna är adekvat 

då jobbskatteavdraget ges till alla med förvärvsinkomst, och därigenom kan ingen 

kontrollgrupp identifieras vilket begränsar metodvalet i denna uppsats.  

Den ekonometriska analysen kommer att stödja sig på sekundärdata från statistiska 

centralbyråns arbetskraftsundersökningar samt OECD:s statistiska databas.  

De grundläggande modellerna som den teoretiska referensramen utgår från används för 

att tolka de empiriska resultaten och för att mäta de potentiella effekterna av en 

skattereduktion på förvärvsinkomsten. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till tidperioden 1993-2012 av den anledningen att 1990-talskrisens 

effekter vill undvikas. Dessa effekter var mycket omfattande och skulle snedvrida 

resultatet då Sverige under denna tid gick från fast till rörlig växelkurs och arbetskraften 

påverkades mycket av den finansiella instabilitet som rådde under dessa år. Uppsatsen 

kommer att fokusera på den inverkan som jobbskatteavdraget har haft på 

arbetskraftutbudet och i första hand på den så kallade extensiva marginalen4.  

Uppsatsen kommer inte att behandla kvantiteten av en eventuell förändring, endast 

uppgång eller nergång kommer att beaktas. Den empiriska modellen kommer inte att 

beakta effekten av andra politiska åtgärder som påverkar arbetskraften. Detta för att 

modellen skulle bli oerhört komplex om dessa åtgärder inkluderades och resultera i att 

en signifikant modell skulle vara mycket svår att konstruera. Det är dessutom svårt att 

identifiera vilka variabler som påverkas av politiska åtgärder. För det tredje undersöker 
                                                 
3 Andra länders motsvarighet till jobbskatteavdraget benämns i uppsatsen in-work benefit, vilket är enligt 

OECD:s definition (Andersen, 2010) 
4 Individer som går från att inte deltaga till arbetskraftsdeltagande 
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uppsatsen inte skattereduceringens potentiella effekter på lönebildningen, vilket i sin tur 

kan ge upphov till jämviktseffekter. Vad dessa jämviktseffekter innebär beskrivs 

kortfattat i Anders Forslunds studie från 2008.  

1.5 Disposition  

Det fortsatta upplägget av uppsatsen ser ut enligt följande:  

Kapitel 2 – Introduktion till jobbskatteavdraget 

Kapitlet går igenom uppbyggnaden av jobbskatteavdraget och hur detta räknas ut, samt 

regeringens syfte med införandet av jobbskatteavdraget. Kapitlet ger läsaren en grund 

att stå på samt höjer förståelsen inför resterande delar av uppsatsen. 

Kapitel 3 – Tidigare forskning  

Teorikapitlet inleds med nödvändiga antaganden om rationalitets. Teorin utgår sedan 

från grundläggande arbetsmarknads- och nyttoteori för att utreda hur jobbskatteavdraget 

torde påverka arbetskraften. En teoretisk genomgång görs av progressivt skattesystem 

för att ytterligare förtydliga effekten av en skattereduktion.  

Kapitel 4 – Tidigare forskning  

Går igenom tidigare forskning inom ämnesområdet, kapitlet är uppdelat i tre 

undergrupper som vardera hanterar en sorts metodik att mäta jobbskatteavdraget, i detta 

kapitel konstateras hur rådande forskning ser på effekterna av jobbskatteavdraget samt 

vad uppsatsen kommer att bidra med inom detta ämnesområde. Detta kapitel motiverar 

även författarnas metodval till den empiriska studien. 

Kapitel 5 – Empiri 

Empirin knyter an till teorin och testar ifall arbetskraften de facto har ökat sedan 

införandet av jobbskatteavdraget, empirin försöker finna trender i relationen mellan 

faktisk och förväntad utveckling i arbetskraften. Utöver detta genomförs även OLS-

regressioner på sysselsatta och relativt arbetskraftstal.   

Kapitel 6 – Analys 

Kapitlet går igenom vilka resultat som framkommit i den empiriska studien. Har 

arbetskraften en statistisk signifikant ökning som föranleds av jobbskatteavdraget? 
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Kapitel 7 – Diskussion 

Använder de resultat som framkom i föregående kapitel för att försöka knyta samman 

dessa med mikroekonomiska teorier. Diskussion förs om huruvida jobbskatteavdraget 

står för förändringen eller om flertalet andra variabler kan ha orsakat samma resultat. 

Författarna ägnar även en tanke åt jobbskatteavdragets komplexitet vid beaktande av 

rationella förväntningar.  
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2 KAPITEL 2 

BAKGRUND 

 

 

 

 

I detta kapitel görs en grundläggande genomgång av jobbskatteavdraget, andra reformer 

samt varför arbetslöshet är ett problem för att ge läsaren en ökad förståelse och inblick 

inför restererande delar av uppsatsen.  

2.1 Hur fungerar jobbskatteavdraget? 

Jobbskatteavdraget är utformat som en skattereduktion vilket innebär att skatten sänks 

på inkomster från arbete eller aktiv näringsverksamhet. Utformningen av 

jobbskatteavdraget är komplex eftersom avdraget beror på förvärvsinkomsten och 

kommunalskatten vilka i sig är beroende av många faktorer. Skattereduktionen som ges 

av jobbskatteavdraget beräknas utifrån skillnaden mellan arbetsinkomsten och 

grundavdraget multiplicerat med kommunalskattesatsen (Rådet, 2008).  

Jobbskatteavdraget = �arbetsinkomst - grundavdrag� * kommunalskattesatsen         (1) 

Skillnad mellan arbetsinkomst minus grundavdrag benämns särskilt belopp och har 

successivt ökat i och med införandet av varje steg av avdraget. Beräkningarna utgår från 

ovanstående faktorer, dock varierar resterande del av funktionen beroende på vilken 

inkomstklass individen befinner sig i samt inkomsttagarens ålder. Jobbskatteavdraget 

reducerar skatten på förvärvsinkomsten samtidigt som grundavdraget minskar den 

beskattningsbara inkomsten. Det är svårt för den enskilda individen att förutse 

skattereduktion som jobbskatteavdraget innebär eftersom utformningen av avdraget är 

komplicerad (Rådet, 2008). 
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Figur 1 visar att skattesänkningen är procentuellt störst för låg- och  

medelinkomsttagare och avstannar vid en månadsinkomst på 28 000 kronor. 

Kommunalskatten påverkar jobbskatteavdraget genom att högre kommunalskatt 

resulterar i högre skattereduktion. I figur 1 används en genomsnittlig skattesats på 31,7 

procent. Åldern på inkomstagaren påverkar också avdragets storlek, om inkomstagaren 

är 65 år fyllda vid inkomstårets ingång blir avdraget större för att motivera dem som 

nått pensionålder att stanna kvar i arbetslivet. Ytterligare en faktor som påverkar 

jobbskatteavdraget är övriga inkomster eftersom dessa påverkar storleken på 

grundavdraget. Detta innnebär inkomster från annat än arbete såsom bidrag och 

ränteintäkter (Andersen, 2010b).  

 

Det är viktigt att ta i beaktning att ett av de främsta syftena med jobbskatteavdraget är 

ökat arbetskraftsdeltagande varför en stor skattereduktion för dem som går från bidrag 

till arbete är viktig. Eftersom jobbskatteavdraget även påverkas av den kommunala 

skattesatsen kan reformen även ses som en skatteutjämnande åtgärd mellan kommuner 

(Ekonomifakta, 2013).  
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Figur 1 - Jobbskatteavdragets effekt på nettoinkomsten, en genomsnittlig kommunal 
skattesats på 31,7 procent har använts i beräkningarna  
Källa: Beräkningar av Ekonomifakta (2013) 
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Anledningen till att skattereduktionen är större för personer över 65 motiveras med att 

den demografiska utmaningen som Sverige ställs inför med en åldrande befolkning där 

färre personer försörjer allt fler. Figur 2 visar den procentuella effekten på 

nettoinkomsten i förhållande till årlig bruttoinkomst detta illusterar tydligt att 

jobbskatteavdraget ger störst procentuell effekt för dem med låg inkomst och avtar 

sedan i takt med att inkomsten ökar. Detta är väldigt viktigt eftersom att syftet med 

jobbskatteavdraget är att öka incitamentet för dem som står utanför arbetskraften, en 

stor skattesänkning för låginkomsttagare torde ge störst effekt (prop.2011/12:100 bilaga 

5).  

2.2 Jobbskatteavdragets effektivitet 

Det svenska jobbskatteavdraget särskiljer sig i många avseenden från andra länders in-

work benefits och resultaten från dessa studier kan därigenom inte appliceras på det 

svenska jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget har som huvudsyfte att öka 

arbetskraftsutbudet tillskillnad från många andra länders skattereduktion på 

förvärvsinkomstreformer som ofta har huvudsyftet att omfördela inkomsten mellan 

olika grupper i samhället (Pirttila & Selin, 2011).  

Ett annat avseende som särskiljer det svenska jobbskatteavdraget är att det utgår till alla 

individer som förvärvsarbetar oavsett inkomst, även om den procentuella 

skattereduktionen skiljer sig emellan olika inkomstgrupper i samhället. Huvudparten av 
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Figur 2 - Jobbskatteavdragets effekt på nettoinkomsten, en genomsnittlig kommunal 
skattesats på 31,7 procent har använts i beräkningarna 
 Källa: Beräkningar av Ekonomifakta (2013) 
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andra länder som har någon form av in-work benefit trappar ner skattereduktionen vid 

en viss inkomstnivå, för att sedan upphöra helt (Pirttila & Selin, 2011).  

Pirttilä och Selin (2011) hävdar att det svenska jobbskatteavdraget inte har en optimal 

utformning och att reformen skulle kunna vara mycket mer kostnadseffektiv samt att 

utformningen bör i en högre grad efterliknas den finska motsvarigheten till 

jobbskatteavdraget. Utfasningsintervallet för den finländska reformen introduceras 

under medelinkomstintervallet, detta är enligt författarna inte den bästa möjliga 

utformningen men skulle vara en intressant idé.  

Finanspolitiska rådet anser med stöd av beräkningar som presenterades i rådets rapport 

(2008) att ett utfasningsintervall inte är försvarbart på det svenska jobbskatteavdraget på 

grund av att denna nedtrappning skulle innebära ökade marginalskatter för de arbetande 

individer som befinner sig i utfasningsdelen, höginkomsttagare. Detta genererar starka 

incitament för dessa individer att minska sin arbetstid, vilket leder till minskade 

skatteintäkter. De minskade kostnaderna för jobbskatteavdraget som nedtrappningen 

skulle innebär är mindre än de intäkter som faller bort när höginkomsttagarna väljer att 

jobba mindre på grund av högre marginalskattesats. Därför anses inte nedtrappning vara 

ett försvarbart alternativ i Sveriges fall.  
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2.3  Ytterligare reformer efter 2006  

I detta underkapitel redogörs för ytterligare reformer, detta för att ge en bild över vilka 

exogena händelser som kan ha påverka arbetskraften genom att antingen förstärka 

jobbskatteavdragets effekter eller motverka dessa. 

Det främsta syftet med regeringens politik är att medborgarna skall premiera arbete 

framför fritid för att fler människor skall deltaga i arbetskraften. Detta är självfallet 

viktigt för individen men även för samhället i och med de demografiska förändringarna 

Sverige står inför, med en åldrande befolkning och en stor arbetslöshet bland unga. 

Problematiken med en åldrande befolkning är i huvudsak att i framtiden kommer färre 

människor att försörja en allt större del av befolkningen, för att kunna handskas med 

detta problem är det viktigt att så många som möjligt arbetar (Rådet, 2008).  

Alliansen har regerat i drygt sju år och fokus har under denna tid legat på att öka 

deltagandet i arbetskraften samt att öka företagens incitament att anställa. Regeringen 

har sedan 2006 fokuserat på tre huvudsakliga åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken, 

en på arbetsgivarsidan och två för att öka incitament till arbete (Andersen, 2010b).  

2.3.1 Reformer genomförda på arbetsgivarsidan 

På arbetsgivarsidan har regeringen fokuserat på att minska kostnaderna för företagen att 

anställa, genom att sänka arbetsgivaravgiften för unga i två etapper från 32,4 procent till 

15,49 procent. Det går dock att ifrågasätta huruvida denna åtgärd endast har en effekt på 

arbetsgivarsidan. Arbetsgivaravgiften betalas av företagen utöver en individs lön och en 

sänkning av denna torde i alla fall teoretiskt ge ett öka löneutrymme för företagen 

(Calmfors et al., 2011).  

2.3.2 Reformer genomförda på arbetstagarsidan 

På arbetstagarsidan har två större reformer genomförts, regeringen har förändrat 

socialförsäkringen för att göra det mindre förmånligt att avstå från att arbeta och de har 

infört jobbskatteavdrag vars syfte är att öka inkomsterna för dem som väljer att deltaga i 

arbetskraften. På detta sätt har regeringen arbetat för att öka incitamenten hos 

medborgarna att deltaga i arbetskraften och således vara med och dela på 

försörjningsbördan.  En viktig aspekt att ta i beaktande då det rör sig om de 

demografiska frågorna är att jobbskatteavdraget i dess utformning premierar de grupper 
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med lägst inkomst, ofta äldre och ungdomar, för att deras incitament att jobba längre 

och deltaga ska öka. (Rådet, 2008) 

2.3.3 Förändringar i skattesystemet 

Alliansen har även genomför en rad förändringar i skattesystemet för att direkt och 

indirekt öka incitamentet att söka sig till arbetskraften. De viktigaste reformerna som 

ingår i detta paket är förändringar eller införandet av: 

• Socialförsäkringssystem, arbetslöshetsförsäkringen (2007) och sjukförsäkringen 

(2008) 

• RUT(2008) och ROT(2007) avdraget 

• Avskaffning av fastighetsskatten (2008) 

• Höjt grundavdrag för individer över 65 år (2010,2011) 

• Slopad förmögenhetsskatt (2007) 

• Sänkt bolagsskatt från 28 procent till 22 procent (2009,2013) 

• Sänkta arbetsgivaravgifter för unga arbetande under 26 år (2009)  

• Sänkt restaurangmoms från 25 procent till 12 procent (2012). 

Generellt är målet med dessa reformer att göra det mer attraktivt för individer att arbeta 

och inneha en förvärvsinkomst (Pirttila & Selin, 2011).  

2.3.4 Finansiering 

Jobbskatteavdraget har sedan första steget (2007) utvidgats med ytterligare tre steg, det 

första steget innebar en skattesänkning på omkring 40 miljarder kronor. Steg två (2008), 

tre (2009) och fyra (2010) står för omkring 10 miljarder kronor respektive. Alla stegen 

kan summeras till en minskad skatteintäkt på omkring 70 miljarder kronor (Flood, 

2010). Till stora delar har jobbskatteavdraget finansierats av förändringar inom 

socialförsäkringssystemet (Pirttila & Selin, 2011).  

2.4 Varför är arbetslösheten ett problem? 

Det är viktigt att belysa problematiken som uppstår för individer i och med avsaknaden 

av ett arbete, det är inte bara den ekonomiska aspekten som måste beaktas utan även 

arbetslöshetens påverkan på individens självupplevda välbefinnande (Clark, Georgellis, 

& Sanfey, 2001). Landets sammanlagda produktion minskar vilket påverkar den 

ekonomiska tillväxten negativt. Långa perioder av arbetslöshet leder till att individen 
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tappar sina förmågor och hon erhåller inte någon arbetslivserfarenhet under denna 

period, humankapitalet minskar (Bell & Blanchflower, 2009). Längre perioder av 

arbetslöshet leder även till signaleffekter vilka påverkar företagens bedömning vid 

urvalsprocesser i samband med nyanställning, detta innebär att individen upplevs vara 

mindre produktiv och sorteras därför bort. Denna signaleffekt brukar benämnas 

”statistisk diskriminering” (Nordström Skans, 2005; Skans, 2004).  

2.4.1 ”Scaring” 

Goldsmith, Veum and Darity (1996) fann i sina studier att arbetslöshet skadar 

självkänslan och förstärker känslor som utanförskap och hjälplöshet speciellt bland 

ungdomar. De har i sin studie lyft fram de psykologiska effekterna av arbetslösheten 

och att dessa effekter kan bestå i framtiden, effekterna går under termen ”scaring”. 

Denna effekt visar sig i form av reducerade framtida löner, ökad risk för ytterligare 

perioder av arbetslöshet och förlorat humankapital. Förlorat humankapital innebär att 

individen tappar yrkesfärdigheter med tiden och erhåller heller ingen yrkeserfarenhet 

under perioder av arbetslöshet (Alam & Grafström, 2012). Längre perioder av 

arbetslöshet ökar risken för långvarande ”scaring” effekter som för individen kan 

innebära ett utträde ur arbetskraften. Speciellt är denna risk större för ungdomar som 

kommer direkt från gymnasiet och söker sitt första arbete och hamnar i arbetslösheten 

på grund av hård konkurrens och få vakanser på arbetsmarknaden (Scarpetta, Sonnet, & 

Manfredi, 2010).    

2.4.2 Arbetslöshetens påverkan av individens hälsotillstånd 

Det finns en mängd forskning som understödjer sambandet mellan arbetslöshet och 

individens hälsotillstånd, såväl fysiska som psykiska. Bell och Blanchflower (2009) 

refererar i sin studie till ett flertal forskningsrapporter som visar på ett samband mellan 

arbetslöshet och högre självmordstal, arbetslösa tenderar att ha en högre benägenhet att 

begå självmord. Författarna belyser även andra faktorer som tenderar att öka vid 

arbetslöshet såsom känsligheten för näringsbrist, sjukdom, psykisk påfrestning, minskad 

självkänsla och depression. 

2.4.3 Arbetslöshet tenderar att öka brottsligheten 

Samtidigt som arbetslösheten stiger, tenderar brottsligheten att öka och framförallt 

inbrott i fastigheter (Lin, 2008; Thornberry & Christenson, 1984). En studie genomförd 

av Grönqvist (2011) pekar på att ungdomsarbetslöshet kan vara en inkörsport till 
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brottslighet. Studien finner att arbetslöshet har en stor inverkan på brottslighet i en 

välfärdsstat som Sverige. Att Sverige tilltrots fokuserar på aktiv arbetsmarknadspolitik 

indikerar att detta samband kan vara ännu starkare i länder som inte tillämpar denna 

politik. 
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3 KAPITEL 3 

TEORI 

 

 

 

 

Detta kapitel behandlar den grundläggande nationalekonomiska mikroteorin. Med hjälp 

av grundläggande modeller beskrivs hur hushållen väljer mellan arbete och fritid. 

Modellerna ger en förenklad bild av verkligheten och förklarar de mekanismer som 

påverkar utbudet på arbetsmarknaden, hushållens preferenser och restriktioner. Dessa 

utgår från att hushållen endast består av en individ och har rationella förväntningar. 

Teoridelen mynnar ut i en modell som förklarar hur jobbskatteavdraget torde påverka 

arbetsmarknaden.  

3.1 Rationella förväntningar   

Teorin om rationella förväntningar presenterades av John F. Muth i början på 1960-

talet. Denna teori används i stor utsträckning för att beskriva nationalekonomiska 

modeller och att många ekonomiska situationers utfall beror på vad individer förväntar 

sig kommer att ske. Exempelvis hur stort genomslag en reform som regeringen inför får. 

Individer formar sina förväntningar genom att använda sig av all tillgänglig information 

om det förgångna, nuet och prognoser inför framtiden. I modellerna nedan som 

beskriver arbetsutbudet framställs aktörerna (individerna i samhället) som rationella och 

ökat arbetskraftsutbud, sysselsättning och produktion är önskvärd respons på dessa 

individers handlingar. Detta antagande leder till att de olika grundläggande modellerna i 

uppsatsen utgår från att alla individer i samhället har information och kunskap om hur 

införandet av jobbskatteavdraget påverkar deras disponibla inkomst. Vidare antas att 

individer förestår hur inkomst- och substitutionseffekten påverkar dem. Denna teori 

utgår inte från att varje individ har rationella förväntningar utan att summan av alla 

individer har det (Holland, 1985).  

I Anders Forslunds (2008) studie undersöks om variationerna i arbetslösheten är 

tillfälliga eller om dessa variationer beror på att jämviktsarbetslösheten förändrats.  För 

att applicera dessa modeller empiriskt utgår Forslund från hypotesen om rationella 
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förväntningar.  Därför anser författarna att det är lämpligt att utgå från antagandet om 

rationellt optimerade aktörer för att analysera jobbskatteavdragets effekt på 

arbetskraftsutbudet.    

3.2 Utbudet på arbetsmarknaden 

Eftersom ett dygn eller år har ett begränsat antal timmar är det viktigt för en individ att 

avgöra hur mycket av denna tid som ska läggas på arbete och hur mycket som ska 

läggas på fritid. I grundläggande arbetsmarknadsteori kan en individ välja att spendera 

sin tid på två sätt antingen genom att arbeta eller genom att vara ledig, hur valet mellan 

dessa två ”varor” går till förklaras av nyttoteori där målet är att maximera nyttan. Arbete 

i sig ger generellt sett inte en individ någon högre nytta, däremot krävs det arbete för att 

kunna konsumera vilket ger nytta (Snyder & Nicholson, 2012).  

Således konstrueras en nyttofunktion som består av två ”varor” och ser ut som följer: 

U = U(C,F)   (2) 

Där C är konsumtion och F är fritid, i sin strävan efter att nyttomaximera är individen 

bunden av två restriktioner, den första är antalet timmar på dygnet. Eftersom ett dygn 

endast består av 24 timmar har individen att välja på att arbeta (a) eller att vara ledig (f) 

(Snyder & Nicholson, 2012).  

Detta ger funktionen: 

a + f = 24       (3) 

Den andra restriktionen är att en invid för att kunna konsumera (C) måste ha en inkomst 

och således arbeta. En individs inkomst (Y) bestäms i huvudsak av två variabler, 

realinkomst5 (w) och arbetade timmar (a), då denna uppsats har som syfte att utreda 

jobbskatteavdraget är det viktigt att ta i beaktning att även en person som inte arbetar 

kan erhålla inkomst genom så kallad arbetsfri inkomst6 (b) (Hansson & Norrman, 

1996). 

 

                                                 
5 Inkomst justerad för inflation 
6 Arbetsfri inkomst är den inkomst en individ uppbär utan att arbeta, exempelvis bidrag och 

kapitalintäkter. 
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Detta ger följande funktion: 

Y= wa + b        (4) 

För en individ som arbetar är 𝑏 = 0 då denne individ inte erhåller några 

arbetsrelateradebidrag, för en invid som inte arbetar är 𝑤𝑎 = 0 då arbetade timmar = 0. 

Verkligheten förenklas genom att en invid antingen erhåller arbetsinkomst eller arbetsfri 

inkomst. Genom att kombinera de två budgetrestriktionerna erhålls den totala inkomsten 

vilket också är budgetrestriktionen för en invid, den totala inkomsten är i denna uppsats 

ekvivalent med konsumtionen, 𝑌 = 𝐶 (Snyder & Nicholson, 2012). 

En individs budgetrestriktion ges av följande ekvation: 

C = w�24-f� + b        (5) 

eller 

C + wf - b = 24w        (6) 

För att maximera nyttan för en individ i förhållande till total inkomst används lagrange 

och den nyttomaximerande funktionen får då följande uttryck:   

L= U(C,F) + λ�24w + b - C - wf�         (7) 

Figur 3 illustrerar hur en individ nyttomaximerar beroende på dennes preferenser och 

valet mellan arbete och fritid. Denna individ väljer att vara ledig F timmar och erhåller 

då en inkomst på 24-F timmar. Anledningen till att budgetrestriktionen aldrig skär X-

axeln är att en individ som väljer att inte arbete ändå har någon form av arbetsfri 

inkomst b. Denna individ finner således sin nyttomaximerande kombination av 

konsumtion och fritid där indifferenskurvan tangerar budgetlinjen. I denna punkt väljer 

individen att vara ledig F* timmar och kan då konsumera C* (Snyder & Nicholson, 

2012). 
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Figur 3 - Nyttomaximerande kombination av fritid och konsumtion 
Källa: Snyder & Nicholson, 2012  
 

3.2.1 Inkomst- och substitutionseffekten 

En annan viktig aspekt gällande reallönens påverkan på valet mellan arbete och fritid är 

inkomst- och substitutionseffekten. Substitutionseffekten definieras som hur mycket en 

person måste ”ge upp” i lön för varje timme fritid, detta innebär att om lönen går upp så 

ökar priset på fritid, det blir dyrare att vara ledig och substitutionseffekten är således 

negativ. Inkomsteffekten är däremot positiv då ledighet är en normal vara. Om lönen 

går upp innebär detta att inkomsten går upp och då också efterfrågan på ledighet. Detta 

kan även hända då skatten sänks eftersom en skattesänkning i realiteten är detsamma 

som en ökning av realinkomsten. För att särskilja dessa effekter från varandra användes 

kompenserad efterfråga och okompenserad efterfråga. Den kompenserade efterfrågan 

visar oss efterfrågan hos en individ som minimerar kostnaden givet en bestämd 

nyttonivå. Kompenserad efterfråga visar således substitutionseffekten (Snyder & 

Nicholson, 2012). Detta illustreras i Figur 4 där en löneökning resulterar i att fritid blir 

relativt dyrare och individen då väljer att konsumera mindre av detta, en rörelse längs 

indifferenskurvan från F1 till F2 sker.  
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Figur 4 – Kompenserad efterfråga 
Källa: Snyder & Nicholson, 2012 
 
Om inkomsteffekten adderas till den kompenserade efterfrågan fås den okompenserade 

efterfrågan. Den okompenserade efterfrågan visar både inkomst och 

substitutionseffekten. Figur 5 visar den okompenserade efterfrågan (marshallian 

demand) vid en löneökning, när lönen går upp skiftar individens budgetrestriktion 

uppåt. Detta gör att det finns en indifferenskurva som ger högre nytta och tangerar 

budgetrestriktionen. Den nya nyttomaximerande kombinationen blir då C2 och F2. Med 

hjälp av detta angreppssätt går det teoretisk att särskilja substitutions och 

inkomsteffekten från varandra (Snyder & Nicholson, 2012). 

 
Figur 5- Okompenserad efterfråga 
Källa: (Snyder & Nicholson, 2012) 

Inkomst- och substitutionseffekten är av vital betydelse då dessa motverkar varandra. 

En ökning av reallönen, antingen genom löneökning eller genom skattereduktion, ökar 

på grund av substitutionseffekten arbetskraftsutbudet då det blir relativ dyrare att vara 
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ledig. Detta motverkas av inkomsteffekten som minskar arbetskraftsutbudet genom 

efterfrågan på ledighet. Vilken av dessa effekter som dominerar den andra beror på 

individens preferenser och är en empirisk fråga (Snyder & Nicholson, 2012). 

Tidigare empiriska studier pekar på att inkomstnivån spelar stor roll och att för en 

höginkomsttagare dominerar inkomsteffekten medan substitutionseffekten dominerar på 

de lägre lönenivåerna (Pirttila & Selin, 2011). Detta illustreras i figur 6 och figur 7:  

 
Figur 6 - Inferior vara vid låg inkomst substitutionseffekten dominerar 

Källa: (Snyder & Nicholson, 2012) 

 
Figur 7 - Normal vara vid hög inkomst inkomsteffekten dominerar  

Källa: (Snyder & Nicholson, 2012) 

Detta har även ett teoretiskt stöd, eftersom lutningen på utbudskurvan bestäms av 

inkomstelasticiteten för fritid och det är rationellt att anta fritid som en inferior vara vid 
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låga lönenivåer och en normal vara vid höga lönenivåer. Detta innebär att efterfrågan på 

fritid kommer att minska vid en inkomstökning om lönen var låg från början medan den 

kommer att öka om lönen var hög från början vilket illustreras i figur 6 och figur 7. 

Detta resulterar i en bågformand utbudskurva för arbetskraft (Snyder & Nicholson, 

2012).  

Arbetskraftsutbudet illustreras av en böjd kurva (figur 8). Vid låga inkomstnivåer väljer 

en individ att arbeta mer på grund av att substitutionseffekten dominerar över 

inkomsteffekten, det är för dyrt att avstå från att arbeta. Efter punkt W2 börjar dock 

inkomsteffekten dominera över substitutionseffekten och en individ börjar föredra fritid 

framför arbete vid denna lönenivå (Lundmark, 2010).  

w2

w1

a1 a2

Lö
n/

w

Arbete/aa3

w3

 
Figur 8 - Bågformad utbudsfunktion 
Källa: (Snyder & Nicholson, 2012) 

3.3 Progressiv beskattning 

För att undersöka jobbskatteavdragets effekt på arbetskraftsutbudet används 

skatteanalys som ett viktigt redskap. Sverige använder sig av ett progressivt 

skattesystem som innebär att genomsnittliga skattesatsen ökar med individens 

förvärvsinkomst genom att skatteskalan innehåller olika marginalskatteintervall i 

stigande skalor. Individer som tillhör olika marginalskatteintervall kommer att påverkas 

olika av en skattereducering på förvärvsinkomsten. För att kunna analysera den 

potentiella effekt som jobbskatteavdraget har på arbetskraftsutbudet, analyseras 

effekterna som uppstår i och med sänkningen av både marginal- och genomsnittsskatten 

(Hansson & Norrman, 1996).  
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Effekten av reformen, jobbskatteavdraget på det svenska arbetskraftsutbudet särskiljs 

mellan den extensiva marginalen, det vill säga om antalet deltagande i 

arbetskraftsutbudet har förändrats och den intensiva marginalen, vilket innebär en 

förändring i antalet arbetstimmar per individ (i arbetskraften) (Bergman, 2011).  

Teoretiskt bör jobbskatteavdraget påverka individers disponibla inkomst vilket leder till 

att budgetlinjen skiftar utåt för alla individgrupper som befinner sig i arbetskraften, 

eftersom marginalskatten sänks för alla. Storleken på skiftet varierar dock beroende på 

inkomst, eftersom skiftet av budgetlinjen beror på två olika effekter, inkomst- och 

substitutionseffekten. För att illustrera detta grafiskt antas endast en sänkning av 

marginalskatten för höginkomsttagare, denna sänkning påverkar inte låginkomsttagare 

(punkt B i figur 9). Enligt den grundläggande ekonomiska teorin som behandlar 

arbetsutbudet kommer höginkomsttagare att påverkas av dessa effekter och det är endast 

individidens preferenser, indifferenskurvor som avgör vilken av dessa effekter som 

dominerar. Således är det svårt att avgöra exakt var indifferenskurvan tangerar 

budgetrestriktionen och individen val representeras av punkten C1 (Björklund, 2000).  

 
Figur 9 - Sänkning av marginalskatt höginkomsttagare 
Källa: (Björklund, 2000) 
 
Om marginalskatten istället sänks för låginkomsttagare kommer budgetlinjen förändras 

enligt figur 10. Det första intervallet på budgetlinjen får en brantare lutning och i det 

andra intervallet är budgetlinjen oförändrad (Björklund, 2000).  

Detta beror på att individer som befinner sig i det första intervallet påverkas av 

inkomsteffekten såväl som substitutionseffekt med en obestämds nettoeffekt. 
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Höginkomsttagare påverkas endast av inkomsteffekten och detta leder till att det endast 

sker förändringar på den intensiva marginalen, vilket innebär en förändring i arbetstid.  

Individer inom detta intervall kommer att röra sig från punkt C till C` (Björklund, 

2000).  

För den individgrupp som definieras som låg- och medelinkomsttagare och befinner sig 

i infasningsdelen, vilket innebär en månadsinkomst på cirka 20007 kr till 28 000 kr 

(ekonomifakta, 2013). I detta intervall finns det två typer av individer, individer som på 

grund av ökad lönsamhet söker sig till arbetskraften och individer som redan befinner 

sig på arbetsmarknaden. Enligt Björklund (2000) kommer incitamentet för den 

arbetslöse att träda in på arbetsmarknaden att öka, i och med att jobbskatteavdraget 

sänker denna grupps reservationslön8. Det är endast upp till den lönenivå som 

understiger reservationslönen som individen väljer att avstå från arbete eftersom denne 

då värderar sin fritid högre.  I denna fas är den procentuella sänkningen av 

marginalskatten som störst och till följd lutningen på budgetlinjen som brantast.  Enligt 

teorin kommer därför ett införande av jobbskatteavdraget att öka arbetskraftsutbudet för 

icke-arbetande individer, detta beroende på att det endast är substitutionseffekten som 

verkar för denna grupp och den tenderar att öka efterfrågan på arbete och kommer 

därmed att öka arbetskraftsutbudet (Björklund, 2000).  

Effekterna för de låginkomsttagare som deltog i arbetskraftsutbudet innan 

jobbskatteavdraget infördes är enligt teorin svåra att identifiera och kan endast skattas 

genom empirisk forskning. Det beror på att för dessa individer uppstår inte enbart 

substitutionseffekten utan även inkomsteffekten och det är mycket svårt att teoretiskt 

fastställa nettoeffekten av dessa två effekter. De två effekterna kommer inom detta 

intervall att vara motriktade, substitutionseffekten tenderar att öka individens vilja att 

öka antalet arbetade timmar. Däremot kommer den minskade marginalskatten att öka 

individens disponibla inkomst och därmed öka efterfrågan på fritid. Det går därmed inte 

att avgöra om nettoeffekten för denna grupp kommer att öka antalet arbetade timmar 

(Rådet, 2008).   

                                                 
7 Brytpunkterna i detta avsnitt är identifierade med beräkningar från ekonomifakta.se och dessa bygger på 

en genomsnittlig kommunalskatt på 31,7 procent. 
8 Reservationslönen anger den lägsta lönenivån som en individ är villig att acceptera för att arbeta och 

beror på individens preferenser för arbete respektive fritid. 



23 
 

Vid månadsinkomst från cirka 28 000 kr och uppåt återfinns ännu en brytpunkt på 

budgetlinjen, denna uppkommer då den procentuella sänkningen av marginalskatten 

avtar ytterligare för att tillslut ligga på en fast nivå och är i detta intervall oberoende av 

inkomsten. Skiftet på budgetlinjen kommer inte att bli lika stort för höginkomsttagare 

och lutningen är därigenom flackare i och med att den procentuella sänkningen av 

marginalskatten inte är lika stor som för låg- och medelinkomsttagare. Det går inte med 

hjälp av teori att besvara hur jobbskatteavdraget påverkar arbetskraftsutbudet i denna 

grupp, utan detta är en fråga som måste studeras empiriskt. Detta för att inkomst- och 

substitutionseffekten påverkar individers beteende och dessa effekter är motsatta inom 

detta intervall, således kan inga slutsatser dras av nettoeffekten. Detta resulterar i att en 

låginkomsttagare rör sig från punkten B till den odefinierade punkten B1 i figur 10 

(Rådet, 2008).   

När taket på jobbskatteavdraget nås vid en månadslön på 29 000 kr kommer 

budgetlinjen att vara parallell med den gamla budgetlinjen, eftersom summan av 

jobbskatteavdraget nu är konstant. Detta innebär att viljan att substituera arbete mot 

fritid är konstant och det är bara inkomsteffekten påverka arbetskraftsutbudet 

(Björklund, 2000).  

 
Figur 10 - Sänkning av marginalskatt låginkomsttagare 
Källa: (Björklund, 2000) 

På den nya verkliga budgetlinjen återfinns fler brytpunkter än ovan nämnda eftersom de 

grupper som analyserats är generella grupper och på skatteskalan finns fler 

marginalskalor, de brytpunkter som nämns ovan är de som är synligast på budgetlinjen 

och är lättast att identifiera i figur 10. Vid ytterligare utbyggnader av jobbskatteavdraget 
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kommer fler brytpunkter att tillkomma på budgetlinjen, vilka i sådana fall kan härledas 

från ytterligare sänkningar av marginalskatten (Björklund, 2000).  

3.4 Arbetsmarknaden  

För att illustrera hur antal arbetande personer teoretiskt förändras vid ett 

jobbskatteavdrag måste hänsyn tagas till arbetskraftsefterfrågan. I figur 11 illustreras 

hur ett jobbskatteavdrag får arbetskraftsutbudskurvan att skifta utåt eftersom en 

skattereduktion resulterar i att individen får en högre nettolön utan att förhållandet 

mellan lönenivån och priser förändras. Således söker sig fler individer till arbetskraften, 

enligt teorin och arbetskraftsutbudskurvan torde skifta utåt. I detta fall uppstår ett 

intressant scenario där vi hamnar i punkten B om arbetsmarknaden fångar upp det ökade 

utbudet. Ett problem i detta fall är dock att om arbetsmarknaden inte lyckas fånga upp 

det ökade arbetskraftsutbudet hamnar istället i punkten C, som har både lägre reallön 

och lägre antal personer i arbete. Detta förefaller således som för att jobbskatteavdraget 

ska få maximal effekt på arbetskraftsutbudet och sysselsättningen krävs det utöver den 

skattereduktion som inträffar även insatser på arbetsgivarsidan som resulterar i en högre 

efterfråga på arbetskraft (Fregert & Jonung 2010).  

 
Figur 11 – Jämnvikt arbetsmarknaden 
Källa: (Fregert & Jonung, 2010) 

För att ovan förda resonemang skall vara väsentliga och möjligheten för individer att 

öka sitt arbetskraftsdeltagande skall finnas, behöver somliga antaganden vara uppfyllda. 

Det måste finnas en potential för arbetsmarknaden att fånga upp grupper med individer 

som är utsatta på arbetsmarknaden som exempelvis äldre, invandrare och yngre 



25 
 

personer. Jobbskatteavdraget måste även vara allmän känt för alla individer som är i 

åldrarna 15-74 år, även om det Svenska avdraget inte är utformat på det sätt att 

arbetande individer måste ansöka för att erhålla det. Det är viktigt för ovanstående 

resonemang skall gälla att individer känner till jobbskatteavdraget så det kan överväga 

sina preferenser för fritid respektive arbete (prop.2011/12:100 bilaga 5). 
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4 KAPITEL 4 

TIDIGARE FORSKNING 

 

 

 

 

I detta kapitel görs en genomgång av tidigare genomförda studier som undersöker 

sambandet mellan skattereduktioner på förvärvsinkomst och ett ökat deltagande i 

arbetskraftsutbudet. Kapitlet syftar till att ge en inblick till varför denna uppsats 

använder sig av en ekonometrisk analys i form av OLS- regression med en dummy 

variabel. Studierna som presenteras i detta kapitel visar på att det finns empirisk evidens 

på att dessa typer av reformer har visat positiva effekter på arbetskraftsutbudet såväl 

som sysselsättningen. 

4.1 EITC och WFTC 

Ett flertal andra länder har infört skatteregler som kan liknas med det svenska 

jobbskatteavdraget, exempel är USA och Storbritannien. Dessa två länder har under 

lång tid genomfört skattereduktioner på förvärvsinkomst främst riktade mot 

låginkomsthushåll såsom ensamstående mödrar och barnfamiljer. USA:s reform gå 

under namnet Earned Income Tax Credit (EITC) och Storbritanniens motsvarighet är 

Working Families´ Tax Credit (WFTC). Studierna som är utformade för att utvärdera 

den potentiella effekten av dessa in-work benefits är huvudsakligen av två olika slag, 

kvasiexperimentell och mikrosimulering (Blundell, 2001).  

4.2 Metodval vid tidigare forskning 

Många välkända studier som behandlar sambandet mellan skattereduktioner på 

förvärvsinkomst och ökat incitament till arbete är utförda på reformerna EITC och 

WFTC, för att nämna några exempel på dessa studier, Eissa och Liebman (1996), 

Blundell, Brewer och Shephard (2005) och Meyer och Rosenbaum (2001) . Dessa 
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studier använder sig uteslutande av metodiken kvasi-experiment9 och strategin 

difference-in-differences. 10  

En mycket omtalad och ofta refererad studie genomfördes av Eissa & Liebman, (1996) 

och analyserade effekten av expanderingen (1986) av EITC, denna expandering 

påverkade en lätt identifierad grupp, ensamstående mödrar och påverkade inte gruppen 

ensamstående kvinnor utan barn. Syftet med studien var att undersöka om det skett 

någon förändring i arbetskraftsdeltagandet och i antalet arbetade timmar. Eissa och 

Liebman fann att mellan åren 1984-1986 och 1988-1990 ökade ensamstående mödrar 

deras relativa arbetskraftsdeltagande på den amerikanska arbetsmarknaden med upp till 

2,8 procentenheter. Författarna kunde inte observera någon skillnad i antalet arbetade 

timmar för ensamstående mödrar som redan deltog i arbetskraften, det uppstod således 

inte någon förändring i den intensiva marginalen enligt Eissa och Liebman.  

Huvudresultaten i de studier som genomförts för att utvärdera effekten av EITC på 

arbetskraftsutbudet kan sammanfattas med frasen; betydande effekter av ökat 

deltagande i arbetskraften, men väldigt små, om några effekter som påverkade antalet 

arbetade timmar bland de individer som deltog i arbetskraften innan jobbskatteavdraget 

implementerades (Pirttila & Selin, 2011). 

Denna uppsats kan dessvärre inte genomföras med denna vedertagna strategi. Detta 

eftersom den bygger på en statistik jämförelse mellan en behandlings- och 

kontrollgrupp, under två tidsperioder.  Grupperna bör även vara så lika som möjligt för 

att det ska vara utförbart att dra slutsatser om eventuella effekter av jobbskatteavdraget. 

Anledningen till detta är att alla individer som förvärvsarbetar har rätt till 

jobbskatteavdrag och det finns därför ingen kontrollgrupp att jämföra med.  En stor 

nackdel med metoden är likaså att den endast estimerar ”totaleffekterna” på 

                                                 
9 Innebär att experimentgruppen utsätts för en särskild påverkan som kontrollgruppen inte utsätts för. 

Effekten av experimentvariabeln kontrolleras genom att jämföra de två grupperna. Svagheten hos ett 

kvasi experiment är att grupperna inte är slumpmässigt utvalda. (Shadish, Cook, Campbell 2002) 
10 Difference-in-differences strategin bygger på en jämförelse mellan minst två grupper under en given 

tidsperiod. Jämförelsen utgår från en grupp som inte påverkas av reformen (kontrollgrupp) och en grupp 

som påverkas (behandlingsgrupp), utifrån denna jämförelse kan slutsatser angående reformens effekt 

sammanfattas. Difference-in-differences metoden kan endast utvärdera effekter av en reform efter denna 

är implementerad (Andersen, 2010b).  
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behandlings- och kontrollgruppen i fråga vilket leder till att resultaten från dessa studier 

inte går att applicera på ekonomin i sin helhet (Rådet, 2008).  

Att utvärdera effekten av en politisk reform är en mycket komplex uppgift, därför är 

mikrosimulering en vanligt förekommande metod att använda i studier som syftar till att 

estimera effekter av en reform. Eftersom det med denna metod är möjligt att skatta 

individers preferenser mellan konsumtion och arbete. Med hjälp av denna information, 

kombinerad med detaljerad information om landets bidrags- och skatteregler inklusive 

utformning av jobbskatteavdraget, beräknas vilken inverkan detta ger/gav på 

sysselsättningen. En mikrosimulering kan utföras på förhand, och de flesta studier 

genomförda med denna metod beräknar effekten på sysselsättningen, som antas vara 

desamma som effekten på arbetskraftsutbudet (Rådet, 2008).  

I en studie genomförd av Ericson och Flood (2009) använder de sig av en 

mikrosimuleringsmodell för att förhandsberäkna den sannolika effekten av 

jobbskatteavdraget på det svenska arbetskraftsutbudet. I denna studie använder Ericson 

och Flood individdata från databasen LINDA11 från året 2006. Författarna kunde utifrån 

dessa simuleringar konstatera, att reformen har ökat arbetskraftsutbudet genom 

deltagande såväl som ökat antal arbetade timmar.  

I Sackléns studie genomförd 2009 används en liknande modell för att estimera 

arbetskraftsutbudet för olika demografiska grupper, studien baseras på data från 

databasen HEK12 från året 2004. Sackléns simuleringar fokuserade på de långsiktiga 

effekterna av samtliga steg av jobbskatteavdraget som genomförts mellan åren 2007 till 

2009 och genererade följande resultat, män skulle öka antalet arbetade timmar med 1,9 

procent och kvinnor med 2,8 procent. Aaberge & Flood (2009) som studerade effekten 

av det första steget (2007) och dess effekt på ensamstående mödrar, konstaterar att 

reformen i sin utformning i princip är självfinansierad för denna grupp. Meningen med 

dessa studier är att estimera individers preferenser för fritid och konsumtion så att det 

blir möjligt att simulera välfärdseffekterna av ett faktiskt införande av skattereduktion 

                                                 
11 LINDA är en urvalsbaserad individdatabas som i första hand riktar sig mot forskare. I LINDA finns 

uppgifter om löneinkomst, inkomst av näringsverksamhet, kapitalinkomster, skatt mm. För varje enskild 

individ (SCB, b). 
12 HEK är en databas som tillhandahåller uppgifter om hushållens disponibla inkomst och inkomstruktur 

(SCB, c).  
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på förvärvsinkomst. Studier, vilka utgår från liknande grundmodeller och är av 

strukturell karaktär, användes i Flood, Hansen och Wahlberg (2004) och Van Soest, A. 

(1995).  

Att utföra en studie som tillämpar metoden mikrosimulering faller inte inom ramarna 

för vad som är möjligt i en C-uppsats eftersom den kräver stora mängder data och utgår 

från kombinationer av beräkningsmodeller och urvalsundersökningar. Metoden kräver 

även tillgång till forskningsdatabaser vilka inte författarna haft möjlighet att använda. 

Utifrån ovanstående resonemang finner författarna att dessa metoder inte är 

applicerbara. Dock pekar tidigare studier och empirisk evidens på att dessa typer av 

skattereduktioner har positiva effekter på arbetskraftsutbud och sysselsättning. 

Författarna anser att en dummy regressionsmodell som bygger på skattning av 

oberoende variabler som kan tänkas påverka arbetskraftsutbudet och sysselsättningen är 

en passande metod för uppsatsen syfte (prop.2011/12:100 bilaga 5).  
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5 KAPITEL 5 

EMPIRI 

 

 

 

 

I detta kapitel genomförs två empiriska analyser för att studera huruvida 

jobbskatteavdraget påverkat arbetskraftsutbudet eller sysselsättningen. Kapitelet börjar 

med en motivering av varför den aktuella metoden används samt vilka data som 

används.  

5.1 Val av metod 

Syftet med denna uppsats är att utvärdera hur arbetskraftsutbudet och sysselsättningen 

hade sett ut idag om inte jobbskatteavdraget hade införts. Problemet blir således att hitta 

ett sätt att mäta hur dessa variabler hade sett ut idag utan avdraget. Hur denna effekt ska 

mätas har diskuterats i Finanspolitiska rådets rapport från 2010 där rådet finner två 

huvudsakliga alternativ, antingen att jämföra sysselsättningen innan och efter reformen 

för att se om någon skillnad uppstått. Eller att använda sig av en difference-in- 

differences strategi som bygger på en jämförelse mellan två olika grupper, en som 

påverkats kallad behandlingsgrupp och en som inte påverkats kallad kontrollgrupp. 

Svagheten i den första metoden är enligt rådets rapport att mycket annat kan ha påverkat 

sysselsättning under perioden, vilket också är troligt då regeringen infört flertalet andra 

reformer som torde ha inverkan på arbetskraften. 

Att använda en difference-in-differences metod är dessvärre inte möjligt för författarna 

av denna uppsats då samtliga grupper i Sverige har blivit berörda av jobbskatteavdraget 

och det finns således ingen renodlad kontrollgrupp. 

Därför kommer denna uppsats använda ekonometriska metoder för att försöka isolera 

jobbskatteavdragets effekter. Den första analys som kommer att genomföras är av 

reflexiv karaktär där författarna söker efter strukturella skillnader i arbetskraftsutbudet 

före införandet av jobbskatteavdraget och efter införandet. Syftet med denna är att 

identifiera ifall det blivit någon förändring i arbetskraftsdeltagandet. Utöver detta 
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kommer en OLS-regressionsanalys genomföras där författarna söker finna en 

signifikant dummy för jobbskatteavdraget och skattar dess effekt.  

5.2 Data 

Primärt kommer data från statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar13 och 

OECD att användas. Data från statistiska centralbyrån är tidsseriedata insamlade genom 

telefonintervjuer med 29 500 personer varje månad, i åldrarna 16-64 år (Lundgren, 

Behrenz, Edquist, & Flood, 2008).  

I oktober 2007 ändrades den officiella arbetslöshetsdefinitionen i enlighet med EUs 

förordningar. Detta innebar att heltidsstuderande som sökt arbete lyftes in i gruppen 

arbetslösa och blev således också med i arbetskraften. I och med detta ökade deltagarna 

i arbetskraften och det gör det svårt att jämföra med data innan 2007. I samband med 

detta ändrades också ålderskategorin för vilka individer som anses ingå i arbetskraften 

från 16-64 år till 15-75 år vilket självfallet också förändrade storleken på arbetskraften 

(SCB c, 2013).  

SCB publicerar så kallad länkad data14 från åren 1987-2005 där dem har korrigerat för 

denna förändring och räknat fram data som stämmer med den nuvarande definitionen av 

arbetskraften. Dessa data kommer att kombineras med data insamlad enligt den nya 

definitionen från 2005-2012. Värt att notera är att året 2005 består av länkad data för de 

tre första månaderna och data enligt den nya definitionen de nio sista. Detta resulterar i 

att data för 2005 inte stämmer överens med officiella siffror från AKU då den 

kompensera för förändringen som skedde detta år. Detta kan innebära en risk för 

feltolkning av resultatet då den förstärker ett eventuellt brott. Då skillnaden mellan 

uppsatsens data och det officiella data från AKU är förhållandevis liten bedömer 

författarna att denna risk är försumbar (SCB, d 2013). I prop.2011/12:100 bilaga 5 en 

utvärdering av jobbskatteavdraget används samma metodik för att se på faktisk och 

förväntad utveckling i arbetskraften.   

Uppsatsen är begränsad till åren 1993-2012, anledningen till denna begränsning är att 

undvika de enormt stora fluktrationerna inom arbetsmarknaden i samband med den 

finansiella krisen under de första åren av 90-talet. Figur 12 visar tydligt den 
                                                 
13 Hädanefter AKU 
14 Länkad data innebär att tidseriebrottet överbryggas genom att räkna om data med hänseende till vad 
som orsakade tidseriebrottet. Mer info om själva länkningen (SCB, e 2013) 
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problematik det skulle innebära att inkludera samtliga år från 1987-2012. Den enorma 

nedgången i början av 1990-talet skulle snedvrida hela den empiriska studien. Den 

svenska arbetsmarknaden är inte heller av samma karaktär som i början av 1990-talet 

varpå författarna anser att det är rimligt att bortse från dessa turbulenta år. I appendixet 

presenteras resultaten från regressioner utförda med åren 1987-2012. 

 
Figur 12 - Relativt arbetskraftstal 1987-2012 
Källa: Statistiska centralbyrån 
 
Genom att plotta ut variablerna kan en fingervisning ges av hur sysselsättningen har 

utvecklats i Sverige före och efter jobbskatteavdraget. Figur 13 visar utvecklingen från 

2007-2012 till vänster, perioden efter att jobbskatteavdraget infördes, och 1987-2006 till 

höger, perioden innan jobbskatteavdraget.  

Figur 13 visar att Sverige inte har haft en lika hög sysselsättning sedan 1990-talet. Detta 

är en väldigt intressant observation och väcker självfallet frågan vad denna utveckling 

beror på. Trots att den svenska befolkningen ständigt växt har alltså sysselsättningen 

först nu lyckats komma tillbaka på de nivåerna den låg på innan avregleringen av den 

fasta växelkursen. Genom att studera grafen är det enkelt att identifiera att 

sysselsättningsnivån har legat på en jämn nivå under åren 2001-2006 för att sedan röra 

sig uppåt mot 90-talets höga nivåer. En tydlig förändring av sysselsättningen kan även 

urskiljas i samband med den senaste finanskrisen 2009-2010 men återhämtade sig sedan 

relativt snabbt, snabbare än vad som skett i många andra delar av Europa 

(prop.2011/12:100 bilaga 5).  
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Figur 13 - Sysselsatta Före och efter införandet av jobbskatteavdraget 
Källa: Statistiska centralbyrån 

5.3 Reflexiv ansats 

Reflexiv kontroll används när det saknas en given kontrollgrupp. Detta är fallet för 

denna uppsats eftersom jobbskatteavdraget i princip berör hela den arbetsföra svenska 

befolkningen och inte är inriktat på vissa demografiska grupper. I detta fall kommer en 

strategi som kallas tidsserieuppläggning användas. Reflexiv kontroll mäter variationerna 

i den aktuella variabeln vid flera tillfällen både före och efter insatsen. Själva tanken 

bakom strategin är att använda utvecklingen innan insatsen för att kontrollera huruvida 

insatsen medfört någon avvikelse från trenden. Gruppen används således som sin egen 

kontrollgrupp för att skatta hur utfallet hade varit utifall insatsen icke satts in. 

Serieuppläggningen bygger på att den utveckling som rådde före insatsen skulle ha 

fortsatt utifall att insatsen icke satts in. Metoden jämför således faktisk med förvänta 

utveckling och skillnaden däremellan tillskrivs insatsen (Vedung, 2009). 

Genom att studera historisk data har författarna gjort en enkel estimering av hur 

arbetskraften skulle ha utvecklats utan jobbskatteavdraget. Denna estimering är endast 

grundad på historiskutveckling vilket innebär att förväntad utveckling = genomsnittlig 

historisk förändring per år. Ett test som detta inte bör tillskrivas alltför stor tyngd men 

kan likväl vara intressant för att ge en indikation av den förväntade utvecklingen.  
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Som illustreras i figur 14 ligger faktiska observationer på en högre nivå än de 

förväntade observationerna, vilket indikerar att jobbskatteavdraget faktiskt haft en effekt 

på arbetskraftsutbudet. Det faktiska arbetskraftsutbudet ligger även över trenden som tar 

hänsyn till alla års data från 1993-2012. Detta kan dock inte ses som en vedertagen 

ekonometrisk metod varför det kommer att ställas upp en utbudsformel för arbetskraften 

där författarna söker finna de påverkande variablerna. För att kontrollera huruvida 

någon statistisk signifikant skillnad föreligger efter införandet av jobbskatteavdraget 

genomförs en regressionsanalys med jobbskatteavdraget som dummyvariabel.  

 
Figur 14 - Faktisk och förväntad utveckling av arbetskraften, egen modell 
Källa: Statistiska centralbyrån 
 
5.4 Regressionsanalys 

För att kunna analysera potentiella effekter av jobbskatteavdraget kommer två 

utbudsfunktioner att identifieras. Dessa kommer innehålla samma förklarade variabler 

men olika beroende variabler. En utbudsfunktion med det relativa arbetskraftsantalet 

som beroende variabel och den andra med sysselsättningen som beroende variabel. 

Anledningen till att två utbudsfunktioner används är att det skapar möjlighet till att 

analysera och diskutera utfallet av dessa regressioner samt att med hjälp av teori 

fastställa den troligaste orsaken till skillnaderna i det relativa arbetskraftstalet och 

sysselsättningen.  
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5.4.1 Inkluderade variabler 

De variabler som författarna anser är relevanta och torde ge en hög förklaringsgrad av 

vad som påverkat förändringarna i arbetskraftsutbudet och sysselsättningen är 

enhetsarbetskost, totalt arbetade timmar, Real BNP-tillväxt samt en dummy för 

jobbskatteavdraget. Denna dummy variabel antar värdet noll fram till år 2007 och tar 

sedan värdet ett för att fånga upp effekten av jobbskatteavdraget.  

• Enhetsarbetskostnad 

Den första variabeln är enhetsarbetskostnad vilket är ett mått för att mäta lönenivån i ett 

land, detta innebär att enhetsarbetskostnad mäter genomsnittskostnaden för anställda i 

förhållande till en producerad enhet. Matematiskt utrycks detta som Total 

lönekostnad/realt utbud. I stora drag beskriver enhetsarbetskostnad hur produktivt ett 

land är i förhållande till dess lönenivå (Stats OECD, a). Denna variabel tar hänsyn till 

att Sverige är en liten öppen ekonomi som har en stor industrisektor som till stor del 

därmed influeras av vad som händer världsekonomin. Svängningar som uppkommer i 

den svenska tillväxten påverkas till stor del av utomstående faktorer, en 

konjunkturuppgång i ekonomin signaleras ofta av att exporttillväxten ökar (Lind, 

Marchal, & Wathen, 2008). Enhetsarbetskostnad anses vara en bra konjunkturindikator 

och anpassar sig i en snabbare takt till konjunkturen än vad löner gör eftersom de är 

trögrörliga i och med befintliga kollektivavtal. Nickell (1997) använder sig av denna 

variabel för att mäta löneflexibiliteten, författarna anser därför att denna variabel lämpar 

sig väl för att fånga upp löneförändringens effekt på arbetskraften.  

• Totalt arbetade timmar 

Variabel nummer två som anses ha en påverkan är totalt arbetade timmar vilken 

representerar det aggregerade antalet timmar arbetade under mätperioden, i detta fall ett 

år. Detta är ett bra mått då det är indikator på hur mycket de personer som befinner sig i 

arbetskraften väljer att arbeta (Stats OECD, b). I studien ” Labor Supply Respons to the 

Earned Income Tax Credit” som genomfördes av Eissa och Leibman (1996) används 

total hours som en oberoende variabel för att förklara reformen EITCs effekt på 

arbetskraftsutbudet vilket motiverar valet av oberoende variabel till författarnas 

utbudsfunktioner. Det är även en intressant variabel att titta på eftersom teorierna som 

förklarar arbetskraftsutbudet indikerar att antalet arbetstimmar bör minska (Björklund, 

2000). 
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• Real BNP-tillväxt 

Den tredje variabeln som anses påverkar det relativa arbetskraftstalet och 

sysselsättningen är Real BNP-tillväxt, denna variabel mäter BNP tillväxt i 2000-års 

priser med amerikanska dollarn som valuta. Variabeln används för att fånga 

konjunkturläget och se hur detta påverkar arbetskraftsutbudet. Detta är relevant för att 

när det är BNP-tillväxt är efterfrågan på arbetskraft hög och detta torde locka fler 

personer till arbetskraften medan det i lågkonjunktur råder brist på arbete vilket troligen 

leder till lägre löner och lägre efterfråga på arbetskraft (Worldbank data, 2013).  

Nickell (1997) utvärderar i sin studie relationen mellan arbetslöshet, arbetsmarknads 

institutioner och arbetsutbudet. Sambandet utvärderas med hjälp av en 

regressionsanalys där arbetslösheten är beroende variabel och ett antal oberoende 

variabler som kan tänkas påverka arbetslösheten.  En av de oberoende som Nickell 

använder är active labor market policies. Denna variabel är instrumenterad och speglar 

den procent av BNP som spenderas på aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  

Därför anser författarna av denna uppsats att real BNP är en adekvat variabel att 

använda sig av för att utvärdera effekterna av jobbskatteavdraget.  Real BNP tillväxten 

korrelerar i denna studie inte på samma sätt med det beroende variablerna, 

arbetskraftsutbudet och sysselsättningen. I och med att finanskrisen har påverkat 

konjunkturen negativt och BNP tillväxten har under perioden varit svag. 

• Dummyvariabel Jobbskatteavdraget 

Variabel fyra är en dummy för jobbskatteavdraget som är noll fram till år 2007 då 

jobbskatteavdraget infördes och därefter tar värdet ett och fångar de förändringar som 

sker efter 2007. Anledningen till att endast en dummyvariabel används trots att 

jobbskatteavdraget infördes i fyra steg är att det första steget torde innebära den största 

förändringen. Utöver detta så utannonserades följande avdrag i god tid innan införandet 

vilket innebär att marknaden, givet rationella förväntningar se (3.1), torde anpassa sig 

direkt och effekten av följande avdrag ses redan i samband med det första steget (Pirttila 

& Selin, 2011). Fördelen med att använda en dummyvariabel istället för att utföra ett 

Chow test är att estimeringar av koefficienterna kan tolkas och indikera på hur stor 

påverkan jobbskatteavdraget haft. Chow test visar endast om ett strukturellt brott 

förekommit.  
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En annan anledning till att icke använda Chow test är att det inte finns nog med 

observations punkter efter införandet av jobbskatteavdraget, tidsseriedata finns inte att 

tillgå för att dela upp hela perioden i två separata grupper och testa för strukturell 

förändring. Detta medför att ett Chow test skulle ha väldigt få frihetsgrader i 

regressionen för perioden 2007-2012. Därför anses det inte som gångbart att genomföra 

denna typ av test (Greene, 2012).  

5.4.2 Modellspecifikation 

Metoden som valts i denna uppsats anser författarna vara fullgod för att lösa de problem 

som uppställs i problemformuleringen, liknande regressionsmodeller används för att 

skatta jobbskatteavdragets påverkan på arbetskraften och sysselsättningen i en studie av 

Edmark et al (2012). 

Regressionsanalysen utgår från följande utbudsmodeller: 

Relativt arbetskraftstal= β1+β2enhetsarbetskost+ β3TotarbT+β4RBNPtillväxt+δJobbskatteavdrag+U    (7) 

Sysselsättning= β1+β2enhetsarbetskost+ β3TotarbT+β4RBNPtillväxt+δJobbskatteavdrag+U           (8) 

 Anledningen till att de ovanstående utbudsfunktionerna består av förhållandevis få 

variabler är att tidsserien endast innehåller 20 observationer, att inkludera fler variabler 

är därför inte möjligt. Detta för att varje nya variabel som inkluderas kräver en 

observation, således minskar antalet frihetsgrader vilket innebär att graden av 

signifikans sjunker (Baum, 2006). 

5.4.3 T-test 

För att kontrollera statistisk signifikans hos variablerna använder sig författarna av 

dubbelsidigt t-test. T-test används för att undersöka om ett värde är signifikant skiljt 

från noll och det dubbelsidiga T-testet används då författarna icke är beroende av ifall 

variabeln är positiv eller negativ. För att använda sig av t-test ställer författarna upp de 

hypoteser som ska testas. Nollhypotesen (H0) innebär att ett värde inte är signifikant 

skiljt från noll och den alternativa hypotesen (HA) säger då att värdet är signifikant skiljt 

från noll. Det är även viktigt att avgöra vilken signifikansnivå som ska användas i T-

testen. Författarna har i detta fall valt att använda sig av en signifikans nivå på 5 %. I 

uppsatsen regressioner finns 20 observationer och det används 4 parametrar vilket ger 

16 frihetsgrader. Detta ger ett kritiskt T-värde (TCrit
5% ) på 2,120 (Dougherty, 2007).  
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Hypoteserna för de två regressionerna är följande: 

Tabell 1: Hypoteser Regressioner 

Variabel Hypotes 
  

Enhetsarbetskostnad H0:β1=0 

 HA:β1≠0 

Totalt arbetade timmar H0:β2=0 

 HA:β2≠0 

Real BNP-tillväxt H0:β3=0 

 HA:β3≠0 

Dummyjobbskatteavdrag H0:δ1=0 

 HA:δ1≠0 

 

Ett T-värde som överstiger TCrit
5%  innebär att (H0) kan förkastat och värdet är signifikant 

skiljt från noll på en 95 % signifikansnivå (Dougherty, 2007).  

Tabell 2: Regressionsresultat Relativt arbetskraftstal 

 Relativt 
arbetskraftstal 

 b/t 
Enhetsarbetskostnad 2.16E-05 

 (0.08) 
Totalt arbetade timmar -2.43E-06 

 (-0.05) 
Real BNP-tillväxt -0.000258 

 (-0.39) 
Dummyjobbskatteavdrag 0.004911* 

 (1.95) 
Konstant 0.807*** 

 (10.23) 
        *indikerar en signifikans nivå: *** på 1 procents nivå, ** på 5 procents nivå och * på 10 procents nivå 

När relativt arbetskraftstal används som beroende variabel uppkommer problemet att 

alla de valda variablerna blir statistiskt icke signifikanta, de anses inte påverka det 

relativa arbetskraftstalet. Den största anledningen till detta är att jobbskatteavdraget 

införts i en period av finansiell oro. Europa och även Sverige har drabbats kraftig av 

finanskrisen vilket gör att marknaden inte uppför sig normalt.. Eftersom 
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jobbskatteavdraget infördes samtidigt som konjunkturen sjönk kraftig och flertalet andra 

reformer infördes på arbetsmarknaden är det svårt att finna statistiskt signifikanta 

variabler för arbetskraften. Därför genomförs också en regression med sysselsatta som 

beroende variabel. 

Tabell 3: Regressionsresultat sysselsatta 

 Sysselsatta 
 b/t 

Enhetsarbetskostnad 12.078** 
 (2.35) 

Totalt arbetade timmar -4.078*** 
 (-4.49) 

Real BNP-tillväxt 40.193** 
 (3.27) 

Dummyjobbskatteavdrag 343.617*** 
 (7.36) 

Konstant 10662.438*** 
 (7.29) 

         *indikerar en signifikans nivå: *** på 1 procents nivå, ** på 5 procents nivå och * på 10 procents nivå 

När sysselsatta används som beroende variabel blir samtliga förklarande variabler 

signifikanta. Detta beror troligen på att sysselsatta är en bättre variabel att använda för 

att fånga upp effekten av jobbskatteavdraget. Den största anledningen till detta är 

troligen att det är den enda variabeln av de testade som kombinerar hushållens utbud av 

arbetskraft med företagens efterfrågan av arbetskraft.  

5.4.4 Förklaringsgrad 

Då en modell med statistisk signifikanta variabler identifierats är det viktigt att beakta 

hur stor förklaringsgrad modellen har. Detta mäts i termen R2 som anger hur väl de 

estimerade värdena stämmer överens med insamlad data eller med andra ord hur stor del 

av förändringen i den beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna. Ju 

högre R2 värde desto bättre, det hösta värdet som R2 kan anta är 1 och detta innebär i 

sådana fall att hela resultatet kan förklaras av modellen (Dougherty, 2007). 

Regressionen med sysselsatta som beroende variabel får ett R2 på 0,84 vilket får anses 

vara väldigt bra i en analys som fokuserar på sysselsättning.  

5.4.5 Autokorrelation 

Då regressionen har en relativt hög förklaringsgrad har det även gjorts en kontroll för 

autokorrelation. För att kontrollera om ett problem med autokorrelation finns plottas 

residualerna ut över tid, och det kontrolleras huruvida dessa följer något specifikt 
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mönster. Figur 15 visar att det föreligger en viss risk att regressionsresultatet kan lida 

av autokorrelation då residualerna som är estimeringar av feltermen ser ut att följa ett 

specifikt mönster, positiva residualer följer positiva och negativa residualer följer 

negativa. Detta är en indikation för att positiv autokorrelation kan föreligga och såldes 

måste ett test för autokorrelation genomföras (Dougherty, 2007). Denna kontroll 

kommer att genomföras med ett Durbin Watson test.  

 
Figur 15 - Plotdiagram av residualer för regressionen 
Källa: Statistiska centralbyrån 
 
Regressionen med sysselsatta som beroende variabel ger ett Durin Watson värde, 

d-stat (5,20) på 1,2097 detta är lägre än två vilket skulle kunna peka på ett problem med 

positiv autokorrelation. För att kontrollera detta används kritiska Durbin Watson värden 

på en fem procentig signifikansnivå. Det övre Durbin Watson värdet i detta fall är 1,68 

och det undre är 1,00 då regressionen har 20 observationer och 5 parametrar. Ett Durbin 

Watson värde mellan det övre och det lägre kritiska värdet indikerar att regressionen 

befinner sig i en gråzon, det går inte att avgöra huruvida autokorrelation föreligger eller 

icke. Detta är ett vanligt problem vid analyser av sysselsättning då föregående 

tidsperiod ofta påverkar den kommande perioden (Westerlund, 2005). Efter att ha 

genomfört försök med att lagga modellen utan framgång anser dock författarna att den 

aktuella modellen har ett tillräckligt högt DW värde för att anses vara adekvat.  

5.5 Metodkritik 

Den bästa metoden för en studie av detta slag anses vara en difference-in-differences 

analys. Dessvärre har inte detta varit möjligt att genomföra då alla i Sverige påverkats 

av avdraget och kontrollgrupp saknas. Författarna anser att den metod som tillämpas är 

den mest lämpliga med hänseende till data som finns att tillgå. Det svåra med denna 
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metod är att finna statistiskt signifikanta variabler, ett problem som visat sig tydligt i 

empirin där författarna inte lyckats finna detta till arbetskraften utan istället valt att 

analysera vad som påverkar sysselsättningen. Det är dessutom så att det föreligger en 

risk att dummyvariabeln fångar upp andra förändringar som skett i samband med 

jobbskatteavdragets införande och som inte korrigeras för i modellen. Författarna anser 

dock att denna empiriska analys tillsammans med den teoretiska genomgången ger en 

bra bild av hur jobbskatteavdraget påverkat sysselsättningen och indirekt arbetskraften.  
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6 KAPITEL 6 

ANALYS 

 

 

 

 

Kapitlet tar upp de huvudsakliga resultaten som framkommit i den empiriska studien. 

Regressionen med arbetskraften som beroende variabel ger ett svagt signifikant stöd (tio 

procent) för att jobbskatteavdraget ska ha påverkat arbetskraftsutbudet. Då författarna 

gärna vill se en högre signifikansnivå kommer huvudsakligen sysselsättning som 

beroende variabel att beaktas i analysen. Därifrån kommer paralleller dras till 

arbetskraftsutbudet med hjälp av teori.  

Dummyn för jobbskatteavdraget är självfallet det som är mest intressant då det är målet 

för analysen. Enligt regressionsanalysen ska sysselsättningen ha ökat med 343 616 

personer sedan införandet av jobbskatteavdraget 2007. Detta stämmer väl överens med 

den teoretiska grund uppsatsen bygger på. Jobbskatteavdraget ska enligt teorin ha 

tillfört nya jobb och det förefaller som att så är fallet enligt den empiriska studien.  

Viss försiktighet ska dock iakttas då dummyn kan vara påverkad av flertalet andra 

variabler så som konjunktur, andra reformer och befolkningsutveckling vilka ej 

kompenseras för i modellen. Som nämns under metodkritik är det problematiskt att 

isolera effekten av jobbskatteavdraget och risken finns därför att dummyn fångar upp 

effekter från exogena händelser och reformer vilka nämns i kapitel 2.3. 

Regressionsanalysen pekar även på att antalet arbetade timmar per person kommer att 

gå ner om sysselsättningen går upp vilket även det stämmer överens med den teoretiska 

analysen. Detta beror på hur substitutions- och inkomsteffekten verkar vilket förklaras i 

kapitel 3.2.1. 

Trots vissa metodproblem i empirin pekar de resultat som producerats på att 

jobbskatteavdraget de facto har ökat deltagandet i arbetskraften genom dels en ökad 

sysselsättning och dels ett ökat incitament för arbete. Både den reflexiva kontrollen och 

regressionsanalysen indikerar att ett strukturellt brott har inträffat runt 2007 i samband 
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med reformen. Det empiriska resultatet styrks dels av teori men även av tidigare 

empiriska studier.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att i den empirisk analys kan det finnas andra 

variabler som hjälper till att göra dummyn signifikant. Resultaten från den empiriska 

analysen bör betraktas med försiktighet på grund av detta. Ett stort problem har för oss 

liksom för andra studier varit att hitta ett adekvat sätt att mäta jobbskatteavdragets 

effekter Edmark et al (2012). Många tidigare studier har landat i liknande slutsatser som 

denna uppsats där det konstateras att arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningen har 

ökat sedan införandet av jobbskatteavdraget. Att isolera effekten och på detta viss 

tillskriva jobbskatteavdraget hela förändringen anses dock vara svårare.  
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7 KAPITEL 7 

DISKUSSION 

 

 

 

 

I detta kapitel diskutterar författarna de resultat som framkom i den empiriska studien 

samt binder samman dessa med teori och tidigare studier. Sist i kapitelet lämnas förslag 

på områden som författarna anser det torde vara intressant att bedriva vidare forskning 

inom.  

Syftet med denna uppsats har varit att studera effekterna av jobbskatteavdraget vad det 

gäller individens incitament att arbeta. Teoretiskt har det framkommit att 

jobbskatteavdraget torde vara ett effektivt sätt att öka incitamenten för arbete. En högre 

realinkomst som jobbskatteavdraget innebär ska leda till att fler söker sig till arbete. 

Samtidigt kommer de som redan har arbete välja att arbeta mindre. Även Empirin tycks 

stödja detta antagande. Jobbskatteavdraget har enligt analysen resulterat i ett ökat 

sysselsättningsdeltagande men färre arbetade timmar.  

En av de största bristerna med jobbskatteavdraget anser författarna vara dess 

komplexitet, denna uppsats grundar sig på att individer ska agera rationellt. Detta anses 

vara ett strängt antagande vad det gäller jobbskatteavdraget och dess komplexitet. Ett 

enklare utformat jobbskatteavdrag hade underlättat för medborgarna att tillskansa sig 

information om hur avdraget faktiskt fungerar och således även ökat incitamentet för 

arbete ytterligare. Som avdraget är utformat idag ställer författarna sig skeptiska till om 

gemene man förstår dess positiva effekter och således drar nytta av dessa.  

Detta är troligen en av orsakerna till att uppsatsen konstaterar att jobbskatteavdraget 

påverkar sysselsatta men inte arbetskraften, det är först när individen är aktiv på 

arbetsmarknaden som denne förstår jobbskatteavdragets positiva effekter och således 

arbetar aktivet för att tillskansa sig ett arbete. Huruvida en individ som står utanför 

arbetskraften väljer att deltaga i denna på grund av jobbskatteavdraget är osäkrare och 

antagligen en av anledningarna till problemet att finna statistiskt signifikanta variabler 

för arbetskraften. 
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Trots jobbskatteavdragets komplexa form och svårigheten att mäta dess effekter anser 

ändå författarna att jobbskatteavdraget har haft effekt, om än inte så stor som 

förutspåtts. Det relativa arbetskraftsdeltagandet har ökat sedan införandet av avdraget 

och sysselsättningen likaså vilket är ekvivalent med både teori och tidigare studier inom 

området.  

Då syftet med uppsatsen enbart har varit att avgöra huruvida jobbskatteavdraget har 

ökat deltagandet i arbetskraften tycker författarna att det får anses som fastställt att så är 

fallet. Det är dock icke bevisat hur stor denna ökning är eller om den enbart beror på 

jobbskatteavdraget.  

Det är även viktigt att ha i beaktande att den demografiska samansättningen i Sverige 

har genomgått stora förändringar under de senaste åren. En allt större andel av 

befolkningen befinner sig i en så pass hög ålder att det inte längre är självklart att delta i 

arbetskraften. Detta motverkar jobbskatteavdragets effekter eftersom det krävs stora 

incitament för dem som befinner sig i pensionsålder att fortsätta deltaga i arbetskraften.  

Slutligen konstaterar författarna att jobbskatteavdraget har haft önskad effekt, det har 

fått fler människor att söka sig till arbete även i en tid med lågkonjunktur. Att 

jobbskatteavdraget inte varit effektivare tror författarna beror på att de grupper som 

ursprungligen var tänkta att påverkas mest är grupper som också är väldigt 

konjunkturkänsliga. Ungdomar och låginkomsttagare var redan innan 

jobbskatteavdraget en av de grupper som hade lägst deltagande i arbetskraften. Trotts att 

avdraget kan ha skapat nya incitament för dessa att deltaga har det dåliga 

konjunkturläget sett till att många som hade arbete nu blivit arbetslösa och eventuellt 

lämnat arbetskraften. Nettoeffekten av detta blir således att jobbskatteavdragets effekter 

syns mindre än vad som kunde vart fallet om det infördes i högkonjunktur.  

7.1 Förslag till framtida forskning 

Framtida forskning bör i första hand fokusera på att ha tillgång till individdata för att 

kunna identifiera en kontrollgrupp och utföra en difference-in-differences analys. De 

svårigheter som författarna upplevt i genomförandet av denna uppsats har till stor del att 

göra med avsaknaden av en relevant kontrollgrupp. Författarna anser även att det vore 

mycket intressant att analysera huruvida de stora arbetslöshetsproblemen i Sverige de 
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facto har förvärrats av jobbskatteavdraget då fler vill deltaga i arbetskraften men inte 

möts upp av reformer för att skapa fler arbeten.  

Det vore även av stort intresse att genomföra regressionsanalyser en längre tid från 

reformen då fler observationer exsisterar efter införandet av reformen och således kan 

fler parametrar tas i beaktande. Framtida forskning bör även fokusera på att identifiera 

fler parametrar som påverkar arbetskraften på ett signifikant sätt. För att detta ska vara 

möjligt krävs dock tillgång till mer specificerad data.  

Författarna anser även att en intressant vinkling av ämnet skulle vara att fokusera mer 

på arbetslöshetens negativa aspekter och utforska dessa för att utforska i vilken 

utsträckning dessa påverkar deltagande i arbetskraften. De negativa aspekterna med att 

vara arbetslös torde liksom incitamentet att jobba öka arbetskraften.  
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8  APPENDIX 

Tabell: Regressionsresultat Relativt arbetskraftstal 1987-2012 

 Relativt 
arbetskraftstal 

 b/t 
Enhetsarbetskostnad 0.001* 

 (2.82) 
Totalt arbetade timmar -0.000*** 

 (-4.48) 
Real BNP-tillväxt 0.00200 

 (1.68) 
Dummyjobbskatteavdrag 0 

 (-0.04) 
Konstant 1.358*** 

 (11.16) 
            *indikerar en signifikans nivå: *** på 1 procents nivå, ** på 5 procents nivå och * på 10 procents nivå 

 

Tabell: Regressionsresultat sysselsatta 1987-2012 

 Sysselsatta 
 b/t 

Enhetsarbetskostnad 10.543* 
 (2.75) 

Totalt arbetade timmar -3.518*** 
 (-5.93) 

Real BNP-tillväxt 31.515** 
 (3.41) 

Dummyjobbskatteavdrag 336.195*** 
 (7.42) 

Konstant 9774.406*** 
 (10.33) 

             *indikerar en signifikans nivå: *** på 1 procents nivå, ** på 5 procents nivå och * på 10 procents nivå 

 

 


