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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ekonomiska incitament att 

individer väljer ekonomiskt bistånd framför lönearbete. Detta har gjorts i form av en 

fallstudie bestående av typfamiljer där det ekonomiska läget mellan ekonomiskt 

bistånd och lönearbete jämförs. Typfamiljerna har valet mellan ekonomiskt bistånd 

och låglönearbete. Även en jämförelse av ett arbete med medellön har gjorts för att 

visa individers långsiktiga incitament att ta ett låglönearbete. De individer som oftast 

har långsiktiga incitament är den yngre befolkningen därför att de har just börjat sin 

arbetskarriär. Studien undersöker de ekonomiska incitamenten för tre typfamiljer som 

bor i Luleå kommun, Sverige. Familjernas agerande förklaras av nyttoteori. Nyttan är 

beroende av individens egna preferenser, som i uppsatsen handlar om individens val 

mellan ekonomiskt bistånd och arbete. Resultatet tyder på att typfamiljerna skulle på 

kort sikt tjäna mer eller mindre på att gå från socialbidrag till lönearbete men inte en 

familj med två vuxna om det endast är en som får arbete. Typfamiljen med två vuxna 

och två barn har både kortsiktiga och långsiktiga incitament att ta ett låglönearbete 

idag, förutsatt att båda vuxna får ett arbete. Det är endast den här typfamiljen som har 

möjlighet att äga en bil. Om arbetet kräver bil kan det leda till ekonomiska problem 

för de andra typfamiljerna då det inte finns pengar över till detta. För de familjer som 

lever i glesbygden kan det ekonomiska problemet med att äga bil bli den avgörande 

faktorn för att inte ta ett arbete. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The main purpose of this report is to clarify what influence individuals choose 

between welfare recipient and wage work. This has been done in a case study 

including families where the economic situation between welfare recipient and wage 

work is compared. A comparison of a work with average wage has also been done to 

show individuals long-term incentive to take a work with low wage. The individuals 

that have the long-term incentives are the younger part of population because they 

have just started their career. The family has two choices; welfare recipient and wage 

work. This thesis investigates the economic incentives for three families that lives in 

Luleå kommun, Sweden. The families’ choice can be explain by utility theory. The 

utility is dependent of individuals own preferences; in this report the preferences are 

the individuals choice between welfare recipient and work. The result shows that a 

family with one adult and one child and a family with one single person will in short 

term choose welfare recipient before wage work because they do not earn enough 

money on a work with low wage. The family with two adults and two children has 

both short term and long-term incentive to accept a work with low wage today, 

provided that both adults get a work. It is only this family that has possibility to 

possess a car. It can be a economic problem for the other families if the work demand 

a car because they do not have money for it. For the families in the thinly-populated 

area can the economic problem to own a car can lead to the families decision to not 

take a work. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

I början av 1990-talet var det en kraftig lågkonjunktur i Sverige. Arbetslöshet ökade och 

många hushåll hamnade i svåra ekonomiska förhållanden. Detta gjorde att många sökte 

ekonomiskt bistånd, då kallat socialbidrag. I uppsatsen används ordet socialbidrag för 

att skilja från andra ekonomiska bistånd. Efter 1997 minskade den öppna arbetslösheten 

och detta bidrog till ökade inkomster för hushållen. År 2001 avtog ökningen i 

inkomsterna och arbetslösheten ökade något igen. Hushåll som lever under 

existensminimum har minskat sedan 1997 men det är ändå fler än vad det var före 

lågkonjunkturen 1990. Detta beror främst på att det är fler unga vuxna, under 25 år, som 

står utanför arbetsmarkanden. Dessa unga vuxna har inte hunnit bygga upp några 

ekonomiska tillgångar vilket gör att då de saknar egen inkomst måste de söka 

ekonomiskt stöd. Det är unga vuxna med endast gymnasial utbildning samt invandrare 

som har störst risk att fastna i långvarigt ekonomiskt bidragstagande (Social rapport, 

2006). 

 

I Sverige finns det många bidrag som individer i olika livssituationer kan söka. Det är 

hushållens ekonomiska situation som avgör vilka bidrag hushållen kan söka. Hushåll 

med egen inkomst har möjlighet att söka till exempel bostadsbidrag, medan ett hushåll 

som saknar egen inkomst har möjlighet att söka socialbidrag. Det är meningen att 

bidragen ska täcka de nödvändigaste kostnaderna inom hushållet. Ett omdiskuterat 

problem de senaste åren i Sverige har varit frågan om det höga socialbidragstagandet. 

Denna fråga diskuteras flitigt i till exempel Dagens nyheter (2004) och Expressen 

(2005). Leder ett för högt socialbidrag till att individen får minskade incitament att söka 

efter arbete som leder till självförsörjning? Eller kan det vara så att de lägsta lönerna i 

Sverige är för låga? Vad är det som får individer som lever på socialbidrag att välja om 

de ska ta ett lönearbete eller gå kvar med bidraget? Vissa individer skulle ta ett arbete 

till en lägre lön än vad socialbidraget är på grund av att deras preferenser är att de 
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värdesätter andra faktorer mer än inkomsten, de kan till exempel vara de sociala 

faktorerna. Medan andra individer bara ser inkomsten och väljer då att gå kvar med 

socialbidraget så länge det är högre än inkomsten från ett arbete, dessa människor 

värdesätter då pengar och eventuellt ledighet. Ämnesvalet är gjort för att det är ett 

intressant och relevant område inom nationalekonomi, då ett högt bidragstagande 

påverkar ett lands ekonomi. Bidragen finansieras genom skattemedel och påverkar både 

kommunens samt landets ekonomi. Ett lägre bidragstagande skulle göra att landets 

kommuner kan lägga skattemedlen på andra poster inom den offentliga sektorn. 

Bidragstagande påverkar även hushållens ekonomiska och sociala situation. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns kortsiktiga och långsiktiga 

ekonomiska incitament att individer väljer socialbidrag framför lönearbete. 

 

1.3 Metod 

Detta är en fallstudie där typfamiljer undersöks. Denna metod har valts eftersom vi 

anser att den ger ett bra resultat då till exempel enkäter skulle kunna ge missvisande 

resultat på grund av att individer inte svarar sanningsenligt och har svårt att sätta ett 

värde på arbete. För att begränsa uppsatsen är det endast typfamiljer som behandlas, en 

studie med verkliga individer skulle kunna göras men kräver ett mer omfattande arbete. 

En jämförelse mellan hushållens inkomster (förvärvsinkomst eller socialbidrag) och 

hushållens samlade utgifter (hyra, mat, kläder, fritidsaktiviteter, förbrukningsvaror, tv, 

bil, busskort, fackavgift, el, dagis) för ett hushåll med socialbidrag och samma hushåll 

med låglöneinkomst eller medelinkomst. I studien tas även hänsyn till hushållens 

merkostnader som genereras av ett arbete. Hushållens kortsiktiga och långsiktiga 

ekonomiska incitament tas upp i uppsatsen, svagheten är att individer med ett 

låglönearbete inte har så stora möjligheter att arbeta sig upp till medellönen som 

uppsatsen är beräknad på. Teorin som används för att beskriva typfamiljernas val är 

mikroteorins nyttoteori. De typfamiljer som används är: 

• Ensamstående vuxen 

• Ensamstående vuxen med ett barn (4-6 år) 

• Sammanboende vuxna med två barn (4-6 år och 11-14 år) 
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Dessa typfamiljer är valda då de är relativt vanliga familjesammansättningar i Sverige 

(SCB, 2006). 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen begränsas till att gälla norra Sverige och hushåll som har valet mellan enbart 

socialbidrag och ett heltidsarbete med låg lön. Även långsiktigt incitament med en 

medellön tas upp i studien. Den låga lönen är Landsorganisationen i Sveriges (LO) 

minimilön för nyanställda som 2006 enligt LO ligger på 13 945 kronor brutto per 

månad. Medellönen i norra Sverige ligger enligt statistiska centralbyrån på 22 699 

kronor brutto i månaden. Skattesatsen som används är 32%. Undersökningen kommer 

att bestå av tre typfamiljer där inkomster och bistånd jämförs. Sammansättningen av 

typfamiljerna kommer att göras efter några av de vanligaste familjesammansättningarna 

i Sverige. Med arbetslösa hushåll anses hushåll som saknar egen inkomst genom 

förvärvsarbete och endast lever på olika bidrag och ej heller är berättigad A-kassa. 

Hushållet har möjlighet att fritt välja mellan socialbidrag och lönearbete. Det finns 

många andra bidrag, men dessa utelämnas för att begränsa uppsatsen. 

 

1.5 Tidigare forskning 

 Socialdepartementet (2004) har gjort en studie om det ekonomiska biståndet ligger på 

rätt nivå. I studien görs en analys av den ekonomiska standard som socialbidragstagare 

haft i jämförelse med den standard hushåll i låglönearbeten haft vid olika tidpunkter 

mellan 1991 och 2003. Om bidragsnivån är tillräckligt hög så att ett arbete i 

låglöneklassen ger lägre standard än socialbidraget kan det leda till ovilja till arbete. I 

denna studie tas inte hänsyn till människors vilja att ha ett aktivt liv framför ett passivt. 

För att göra jämförelserna möjliga har det i denna studie skapats ett mått som visar det 

relativa utbytet av att gå från socialbidrag till ett låglönearbete. Typfamiljerna är valda 

så att de ska täcka en större del av hela populationen som lever på socialbidrag. De åtta 

typfamiljerna är: Ensamstående man, ensamstående kvinna, ensamstående kvinna med 

barn i åldern 4-6 år, ensamstående kvinna med två barn i åldrarna 4-6 år och 7-10 år, 

sammanboende par utan barn, sammanboende par med ett barn i åldern 4-6 år, 

sammanboende par med två barn i åldrarna 4-6 år och 7-10 år, sammanboende par med 

fyra barn i åldrarna 4-6 år, 7-10 år och en flicka i åldern 11-14 år och en pojke i åldern 

 3 
 



   

15-18 år. De flesta av dessa hushåll tjänar mer eller mindre på att arbeta istället för att 

leva på socialbidrag, den enda typfamiljen som inte tjänar på att arbeta är 

sammanboende med fyra barn men då endast om man antar att föräldrarna är mellan 18 

och 24 år då lönerna är beräknade på dessa åldrar med endast förgymnasial utbildning 

för att inte riskera att överskatta lönerna. Det relativa utbytet av att gå från socialbidrag 

till att arbeta har återgått till de nivåer som gällde, eller blivit större än, vid periodens 

början. En tolkning av detta säger då att incitamenten att arbeta är lika stora som vid 

1990-talets början. Socialdepartementets studie visar endast om det är ekonomiskt 

lönsamt att gå från socialbidrag till lönearbete men de tar inte hänsyn till eventuella 

merkostnader ett arbete kan ge. Vi anser att det blir ett mer rättvisande resultat om 

merkostnaderna för ett arbete är medräknade då ett arbete kan till exempel kräva att man 

äger en bil. Därför har vi i vår uppsats tagit hänsyn till dessa kostnader. 

 

En studie gjord av Gustavsson och Keil (2006) har syftet att belysa ungdomars tankar 

kring sina framtida levnadsvillkor. Detta på grund av att ungdomsarbetslösheten ökat de 

senaste åren. Författarna vill beskriva hur ungdomar ser på sin framtid, med ökande 

krav på utbildning och ökad arbetslöshet. Studien genomfördes med kvalitativa 

intervjuer som riktade sig till gymnasieelever på tredje året. Studien visar dock att dessa 

undersökta ungdomar inte är rädda alls för sin framtida ekonomiska situation, de tror på 

arbete efter gymnasiet. Det framkommer i studien att ungdomarna anser att de inte kan 

välja arbete utan får ta det arbete som erbjuds för att klara sin försörjning. Det som 

spelar en stor roll här är föräldrarnas attityd till arbete. Arbetande föräldrar ger 

ungdomarna mer incitament till att skaffa ett eget arbete och klara sin egen försörjning. 

Socialbidraget visar sig vara en absolut sista utväg för dessa undersökta ungdomar med 

arbetande föräldrar, de skulle hellre söka hjälp hos föräldrarna och bo hemma så länge 

de saknar egen inkomst. Medan arbetslösa föräldrar ger ungdomarna mindre incitament 

till att söka arbete och klara sin egen försörjning. 

 

En ekonometrisk studie om påverkan mellan arbetsutbudet och socialförsäkringen i 

Kanada är gjord av Christofides (2000) där anses att arbetskraftsdeltagande och 

socialförsäkringsförsörjda tydligt hänger ihop. Med tillräcklig arbetstid till en nog hög 

lön skulle en individ inte göra sig behörig till socialhjälp. 
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En annan studie gjord av Atkinson, m.fl. (1993) visar individers incitament till att arbeta 

i de nordeuropeiska länderna. Studien analyserar arbetskraftsutbudet och vad som 

påverkar utbudet. Tar hänsyn till en icke-linjär budgetrestriktion, livscykel modell och 

substitut. Resultatet blev att speciella omfördelningsprogram som 

pensioneringsprogram, sjukskrivningsprogram och föräldraledighetsprogram påverkar 

antal arbetade timmar. Det visade sig också att skatter och omfördelningarna har en liten 

effekt på männens arbetskraftutbud och en större effekt på kvinnornas 

arbetskraftsutbud.  

 

En studie som handlar om övergången från arbetslöshetsförsäkring till socialbidrag i sju 

OECD-länder är skriven av Hansen (1998). Där arbetslöshetsförsäkringen skiljer sig åt 

mellan länderna. Resultatet blev liten eller ingen ekonomisk betydelse i övergången från 

arbetslöshetsförsäkringen till socialbidrag för de med låg lön i fem länder. Däremot 

visade det sig att vissa familjer kan öka sin inkomst genom att byta arbetslöshets-

försäkringen mot socialbidrag i Sverige och Danmark. 

 

I sökandet efter tidigare forskning märkte vi att det inte finns så mycket forskning gjord 

på socialbidrag från den ekonomiska vinkeln, de flesta forskningsrapporter som är 

gjorda handlar om människors psykiska uppfattning av socialbidraget och deras möte 

med socialförvaltningen. De flesta artiklarna vi hittade var skrivna i dags- och 

kvällspressen.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen börjar med en beskrivning i kapitel 2 av olika bidrag inom Sverige samt en 

beskrivning av det ekonomiska biståndet och dess utveckling. För att visa individernas 

val beskrivs i kapitel 3 mikroekonomisk nyttoteori. I kapitel 4 visas empirin med 

typfamiljer och deras olika inkomster samt kostnader och analys av dessa. Slutligen 

följer slutsatser i kapitel 5. 
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Kapitel 2 

DET SVENSKA BIDRAGSSYSTEMET 
 

 

 

 

I detta kapitel beskrivs de bidrag som är aktuella till de typfamiljer som undersöks i 

denna uppsats. Det finns naturligtvis många andra bidrag, men dessa utelämnas för att 

begränsa uppsatsen. 

 

Före 1850-talet kallades socialförsäkringen för fattigvård och gick ut på att förhindra 

massfattigdom och massdöd. När Sverige industrialiserades blev människor mer 

beroende av pengar som inkomstkälla än varor, då ökade den ekonomiska sårbarheten 

vid ohälsa, olycksfall i arbetet och hög ålder. Då började dagens socialförsäkring att 

växa fram, men det har tagit hundra år innan den skulle se ut som den gör idag. 

(Försäkringskassan, 2006). 

 

En studie skriven av J. Dixon (2001) handlar om socialförsäkrings program för 

arbetslösa i ett globalt perspektiv. Denna studie tar också upp hur socialförsäkringen 

finansieras i olika länder och när den infördes. Socialförsäkringen är ett relativt nytt 

begrepp då Frankrike var det första landet att införa det år 1905 tätt följt av Norge 1906, 

Danmark 1907 och Storbritannien och Irland 1911.  Socialförsäkringen spred sig sakta 

genom Europa och efter andra världskriget hade 35 länder en sådan försäkring. Därefter 

ökade spridningen av försäkringen och 1995 hade 80 länder en socialförsäkring.   

 

2.1 Försäkringskassans bidrag 

All information i avsnitt 2.1 är insamlad från Försäkringskassan (2006). 

 

Försäkringskassans bidrag till hushåll och små företagande kallas för social-

försäkringen, och finns till för att ge ekonomisk trygghet genom hela livet. Försäkringen 

vänder sig först och främst till sjuka, funktionshindrade, föräldrar och pensionärer. 

Försäkringskassans pengar betalas av staten och finansieras av skattesystemet. I 

uppsatsen behandlas endast bostadsbidrag, underhållsbidrag och barnbidrag. 
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• Bostadsbidrag kan sökas av barnfamiljer samt ungdomar upp till 29 år och 

baseras på hushållets bostadskostnad och inkomst. Detta bidrag beviljas från år 

till år. Skulle en bidragstagare av någon anledning få för hög ersättning så blir 

denne återbetalningsskyldig, även om det inte är bidragstagaren som gjort fel. 

Upptäcker bidragstagaren fel är det dennes skyldighet att meddela det till 

försäkringskassan.  

• Underhållsstöd kan ensamstående föräldrar söka om de inte får underhållsstöd 

av den andre föräldern. 

• Barnbidrag betalas ut till alla föräldrar med barn mellan 0 och 18 år. 

 

2.2 Socialförvaltningens bidrag 

All information i avsnitt 2.2 är insamlad från Hansson (2006). 
 
Det bidrag som socialförvaltningen betalar ut kallas för ekonomiskt bistånd, detta 

bistånd är mer känt som socialbidrag. Socialbidraget är tillfälligt och måste sökas på 

nytt varje månad. Socialförvaltningens bidrag betalas av kommunala medel. Det betalas 

ut till hushåll som lever under existensminimum, om hushållet har en inkomst som 

ligger under existensminimum kommer de få socialbidrag upp till den nivån. 

Existensminimum räknas ut beroende på familjens sammansättning och ändras från år 

till år. Den bestäms av regeringen årligen och består av personliga kostnader och 

gemensamma hushållskostnader. Detta är en riksnorm och gäller för hela landet. Finns 

det några tillgångar i hushållet måste de först förbrukas eller säljas innan familjen har 

rätt till socialbidrag. Om hushållet bor i villa med rimlig månadskostnad, det vill säga 

maxhyran som betalas ut av socialförvaltningen, är de inte tvungna att sälja villan. I 

socialbidraget ingår hushållets gemensamma kostnader (mat, kläder, skor, fritid, hygien, 

försäkringar, förbrukningsvaror, dagstidningar, telefon och tv-avgift), hyra, el och 

fackavgift.  

 

Det finns individuella ersättningar som bidragstagaren kan söka efter sina egna behov. 

Det är till exempel bidrag för arbetsresor, läkarvård, akut/nödvändig tandvård, glasögon 

och flyttkostnader. Vid för hög ersättning blir bidragstagaren återbetalningsskyldig. Det 

är bidragstagarens egen skyldighet att anmäla upptäckta fel till socialförvaltningen. Om 

hushållet lämnar felaktiga uppgifter om inkomster och tillgångar som genererar för hög 
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ersättning anmäls det som bedrägeri. För att ha rätt till socialbidrag ställs vissa krav, 

bidragstagaren ska vara aktivt arbetssökande och inskriven på arbetsförmedlingen. Har 

hushållet inkomst är kravet att den ska vara lägre än existensminimum som varierar med 

hushållens sammansättning. Bidraget kan hushållet erhålla så länge som de uppfyller 

kraven. 

 

Riksnormen för existensminimum måste följas av alla kommuner i Sverige, därutöver 

har kommunerna möjlighet att upprätt egna regler vilka skiljer sig mellan kommunerna. 

Till exempel i Luleå kommun har studenter rätt att låna pengar från socialförvaltningen 

under sommaren om man inte har annan inkomst. Om studenten får ett jobb under 

sommaren ska lånet betalas tillbaka, men om studenten inte får något jobb avskrivs 

lånet. Om ett barn i hushållet sommarjobbar sänks inte socialbidraget för hushållen i 

Luleå kommun som det kan göra i många andra kommuner. 

 

2.3 Utvecklingen av socialbidraget i Sverige 1990-2004  

Socialbidraget är en liten del av det som har betalats ut i bidragsform i Sverige under 

1990-2004. Statistiska centralbyrån har fått i uppdrag av regeringen att varje år 

presentera statistik över antal personer i åldrarna 20-64 som lever på sociala ersättningar 

och bidrag, som sjukpenning, förtidspension, ersättning vid arbetslöshet och 

socialbidrag. Dessa ersättningar mäts i så kallade helårsekvivalenter till exempel två 

personer som vardera varit heltidssjukskriven ett halvår var blir en helårsekvivalent. 

(Socialstyrelsen, 2006) 

 

I samband med 90-tals krisen ökade bidragsberoendet på grund av ökad arbetslöshet. 

Socialbidraget ökade i jämn takt fram till ca 1997 för att därefter börja avta på grund av 

bland annat lägre arbetslöshet. I början på 2000-talet tenderade helårsekvivalenterna att 

öka men socialbidraget fortsatte att minska. Detta berodde framförallt på att människor 

gick i förtidspension eller hade sjukpenning. Men även att många placerades i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och fick därmed arbetsmarknadsstöd istället för 

socialbidrag. (Socialstyrelsen, 2006) 
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Figur 2.1 Antal helårsekvivalenter mellan åren 1990-2003 i tusental 

Källa: Socialstyrelsen (2006). Egen bearbetning. 

 

Mellan åren 2003 och 2004 ökar den genomsnittliga arbetslösheten och med det bryts 

den sjunkande trenden av socialbidraget. I figur 2.2 och figur 2.3 ses ett samband 

mellan arbetslöshet och socialbidrag. När arbetslösheten stiger, då stiger även 

socialbidraget men med ett par års fördröjning. Fördröjningen beror på att individer inte 

är i behov av socialbidrag den första tiden i arbetslöshet då många har rätt till a-kassa. 
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Figur 2.2 Antal öppet arbetslösa i Sverige 1990 - 2004 

Källa: Statistiska centralbyrån (2006). Egen bearbetning. 
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Figur 2.3 Utgivet ekonomiskt bistånd i Sverige 1990 - 2004 

Källa: Statistiska centralbyrån (2006). Egen bearbetning. 
 

År 2003 var det 426 674 personer som fick socialbidrag jämfört med 1996 då det var 

750 045 personer. De som fastnar i bidragstagandet är oftast invandrare som har svårt 

att lära sig språket av olika anledningar och har därför svårt att ta sig ut på 

arbetsmarkanden. Andra anledningar kan vara som Hansson (2005) hävdade, ”att många 

är berättigade till förtidspension eftersom de av olika anledningar inte kommer ut på 

arbetsmarknaden men väljer själv att stå till arbetsmarknadens förfogande och fortsätta 

leva på socialbidrag, men som i många fall är lägre än förtidspensionen”. 
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Kapitel 3 

TEORI 

 

 

 

 

Teorin som kommer användas är mikroteorins nyttoteori. Nyttoteorin är en 

nationalekonomisk teori som visar individers preferenser av olika alternativ, till 

exempel hushållens val mellan arbete och fritid. Preferenser är individernas värderingar 

av val mellan olika alternativ. 

 

I denna uppsats antas att alla individer har möjlighet att välja mellan konsumtion 

(arbete) och fritid. Det antas även att individen konsumerar hela sin inkomst som 

genereras från arbete, det vill säga vi bortser från sparande. Denna valmöjlighet finns 

dock inte för alla i verkligheten på grund av låg efterfrågan på arbetskraft, 

matchningsproblem och stora geografiska avstånd mellan arbetsgivare och 

arbetssökande. Andra preferenser som påverkar individernas val att arbeta eller inte 

beror på hur högt de värdesätter karriär och det sociala med att arbeta. 

 

Nyttan U antas öka med konsumtionen av en viss vara, men marginalnyttan U  avtar 

desto mer hushållet har av varan i utgångsläget. Nyttan maximeras då nyttan av sista 

kronan är lika stor vilket alternativ som än väljs. Individer har olika preferenser för 

fritid  och konsumtion 

′

F K . Hur mycket mer inkomst I  som individer behöver för att 

välja arbete A  framför fritid är individuellt och beror på hur mycket fritid värdesätts 

gentemot konsumtion och i vilken grad individen kan försörja sig på bidrag B . Detta 

kan sammanfattas i individernas indifferenskurvor. Dessa kurvor förbinder alla 

kombinationer som ger samma nytta. Desto längre indifferenskurvan ligger från origo 

desto högre nytta representerar den. Nyttan maximeras i den punkt där 

budgetrestriktionen tangerar en indifferenskurva. (Björklund m.fl, 1996) 

 

( )KFuU ,=  där 

( )IfK =  

( )BAfI ,=  
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0>′U  

0<′′U  
 

I verkligheten är nyttofunktionen beroende av många andra variabler än som räknas 

med i denna uppsats, den skulle kunna se ut som följer 

 

( )socialtkarriärhetlångsiktigstatusKFuU ,,,,,=  

 

Konsumtion på kort sikt beror på inkomsten. Konsumtionen på lång sikt beror på 

inkomst och sparande. Inkomsten på lång sikt har tendens till att öka då individen 

arbetar sig uppåt, skaffar sig mer erfarenhet och blir viktigare för företaget. Detta ger 

individen ekonomiska incitament till att ta ett låglönearbete idag. Incitamenten kan vara 

andra än ekonomiska till exempel att få högre status, göra karriär eller ett bredare socialt 

umgänge. 

 

3.1 Preferenser 

Figur 3.1 visar en individ som värderar konsumtion högre än fritid och är beredd att 

avstå mycket fritid för lite extra konsumtion. En individ med en indifferenskurva som 

ser ut som figur 3.1 är väldigt konsumtionsbenägen och villig att avstå fritid. Figur 3.2 

visar en individ som värderar fritid högre än konsumtion och vill endast avstå fritid i 

utbyte mot mycket konsumtion. (Björklund, m.fl. 1996) 

 

 
Figur 3.1 Indifferenskurva för en individ som värderar konsumtion högre än fritid. 
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Figur 3.2 Indifferenskurva för en individ som värderar fritid högre än konsumtion. 

 

3.2 Budgetrestriktion 

För att få reda på individens nyttomaximering krävs vetskap om individens budget-

restriktion R . Budgetrestriktionen innehåller pris P  på varor samt konsumtion K  av 

varor, låt L  beteckna lön per timme, T  arbetade timmar och B socialbidrag. Då 

kommer individer som enbart lever på bidrag få en budgetrestriktion som ser ut som 

följande 

 

BPK =  

 

Figur 3.3 visar budgetrestriktionen för en individ som enbart lever på socialbidrag. 

Dessa individer har 24 timmars fritid med en relativt låg konsumtion . (Björklund 

m.fl, 1996) 

BK
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Figur 3.3 Budgetrestriktionen för individer som lever enbart på bidrag. 

Källa: Björklund m.fl, (1996). Egen bearbetning. 

 

Individen som väljer att arbeta kommer att få en budgetrestriktion som ser ut som 

följande 

 

LTPK =  

 

Budgetrestriktionen beror även på tidsplaneringen. Låt H  beteckna dygnets alla 

timmar, då ser tidsplaneringen ut som följande FTH += . Då får budgetrestriktionen 

följande utseende 

 

( )FHLPK −=  

 

Figur 3.4 visar budgetrestriktionen för en individ som arbetar. Budgetrestriktionen 

utseende blir då en rät linje med negativ lutning. Lutningen på budgetlinjen visar vad 

individen får i inkomst per timme. Minskad arbetstid T leder till minskad inkomst I och 

ökad fritid F. Vid 24 timmars fritid kommer individen inte att ha någon konsumtion, 

men väljer denne att arbeta 24 timmar kommer individen ha en konsumtion som ligger 

på . (Björklund m.fl, 1996) hK 24
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Figur 3.4 Budgetrestriktionen för individer som arbetar. 

Källa: Björklund m.fl, (1996) 

 

Om budgetrestriktionen för bidragstagare sätts ihop med budgetrestriktionen för 

arbetande kan vi se när lönearbete lönar sig konsumtionsmässigt. Figur 3.5 visar 

sammanslagningen av budgetrestriktionerna. Skärningspunkten mellan budget-

restriktionerna visar hur många timmar individen måste arbeta A till denna lön för att 

ekonomiskt sett välja arbete framför bidrag.  

 

 
Figur 3.5 Budgetrestriktionerna för bidragstagare och arbetare. 

Källa: Björklund m.fl, (1996). Egen bearbetning. 

 

3.3 Individens val 

Individens problem är att kombinera fritid och konsumtion så att nyttan maximeras. 

Individens maximala nytta är där indifferenskurvan tangerar budgetrestriktionen, det är 

omöjligt att hitta en annan kombination av fritid och konsumtion som ger högre nytta. 
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Figur 3.6 visar en individ som är indifferent vilket betyder att individen har lika stor 

nytta av att leva på socialbidrag som att arbeta. Antigen kommer individen att välja 

socialbidrag med konsumtionen KB eller att arbeta och ha konsumtionen K* (Björklund 

m.fl, 1996). 

 

 
Figur 3.6 Individens nyttomaximering (indifferent) 

Källa: Björklund m.fl, (1996). Egen bearbetning. 

 

Figur 3.7 visar individens nyttomaximering vid två olika inkomster. Individen 

maximerar sin nytta genom att arbeta vilket genererar inkomst K* och fritid F* och 

därmed nyttonivån I0. I figur 3.8 visas vad som händer om lönen sjunker. När lönen 

sjunker vrids budgetrestriktionen inåt till . Vid denna inkomst kommer det att 

finnas en indifferenskurva som tangerar den nya budgetrestriktionen. Denna nya 

budgetrestriktion med indifferenskurva I

1
24hK

2 kommer att ge en lägre nytta än vad den 

gamla indifferenskurvan I0. Indifferenskurvan I1 ligger utanför I2 vilket ger individen 

större nytta och därför väljer individen socialbidrag. En löneökning leder istället till en 

positiv effekt på incitamenten för att delta i arbetskraften. Individens incitament för att 

delta i arbetskraften beror således på både lönens och socialbidragets storlekar. 

(Björklund m.fl, 1996) 
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Figur 3.7 Individens nyttomaximering (ej indifferent) 

Källa: Björklund m.fl, (1996). Egen bearbetning 

 

 
Figur 3.8 Inkomst och arbetskraftsdeltagande  

Källa: Björklund m.fl, (1996). Egen bearbetning 

 

I figur 3.9 visas att individen avstår från arbete om bidraget är för högt, det vill säga det 

bidrag (24 h) som ger konsumtionen K*B. Individen väljer att arbeta om bidraget är 

lägre, till exempel punkt 24 h och KB. (Björklund m.fl, 1996) 
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Figur 3.9 Socialbidrag och arbetskraftsdeltagande  

Källa: Björklund m.fl, (1996). Egen bearbetning. 

 

Teorin visar att det kan bli problem om bidragen är för hög eller lönen för låg, på grund 

av att det sänker individers incitament till att arbeta. Individernas indifferenskurvor är 

svåra att hitta då de skiljer sig från individ till individ när dessa byggs upp på deras egna 

preferenser. I nästa kapitel kommer tre typfamiljer att undersökas för att se hur deras 

incitament till att arbeta kan se ut i verkligheten. Det kommer att göras en jämförelse 

både med en låg lön och en medellön och detta för att på lång sikt ger medellönen 

incitament till att ta ett låglönearbete. I empirin kommer vi endast kunna se det 

ekonomiska incitamentet att välja socialbidrag eller lönearbete. 
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Kapitel 4 

EMPIRI OCH ANALYS 

 

 

 

 

4.1 Riksnormen 

Regeringen beslutar hur riksnormen för försörjningsstöd ska se ut från år till år. Den 

grundar sig på Konsumentverkets senaste pris och konsumtionsundersökningar (KPI). 

Kommunerna bör följa riksnormen men kan i vissa fall frångå från den för att betala ut 

mer eller mindre till en viss individ om detta är befogat. Utöver riksnormen kan 

individer söka bidrag till individuella behov som till exempel mediciner, glasögon och 

nödvändig tandvård. Om hushållet har någon form av egna inkomster som 

bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd eller deltidsarbete, som ej når upp till 

riksnormen betalar Socialförvaltningen resterande belopp upp till normen. Risknormen 

är ett existensminimum som innehåller de personliga kostnaderna och de gemensamma 

hushållskostnaderna för hela hushållet. I existensminimum finns inga kostnader för 

konsumtion utöver det nödvändiga, se bilaga 2. Inräknade i konsumtionen utöver den 

nödvändiga är till exempel godis och chips, resor, krogbesök, mat på restaurang och 

Internet. (Socialstyrelsen, 2006) Hushållen får pengar i form av socialbidrag varje 

månad som ej är uppdelad på de olika posterna, se bilaga 1. Härefter visas inkomster 

och kostnader för olika typfamiljer och hur mycket hushållen har över varje månad när 

de gått från socialbidrag till självförsörjning. I typfamiljerna som gjorts har det räknas 

på en låglön baserat på LO:s minimilön för nyanställda och en genomsnittslön för norra 

Sveriges befolkning, troligtvis går individer inte direkt från arbetslöshet till en 

genomsnittsinkomst då individer oftast börjar på en lägre lönenivå och arbetar sig uppåt. 

Uträkningarna finns i bilaga 4 och riksnormen för dessa kostnader hittas i bilaga 1. 

Maxhyrorna för ekonomiskt bistånd i Luleå kommun visas i bilaga 3.  

 

4.2 Typfamilj 1 

Tabell 4.1 visar en typfamilj där hushållet består av en vuxen som bor i en lägenhet med 

två rum och kök på 55 kvadratmeter, hyran för lägenheten är 4 000 kronor per månad. 
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Den ensamstående har endast bostadsbidrag som egen inkomst när denne är beroende av 

ekonomiskt bistånd. Tabellen visar hur mycket den ensamstående har över varje månad 

i de olika livssituationerna om individen har ekonomiskt bistånd eller ett låglönearbete. 

 

Tabell 4.1 Hushållets kostnader för typfamilj 1 med en låg lön 

Typfamilj Arbetslös 
med 

ekonomiskt 
bistånd 

En 
arbetande, 
en bil, en 
lunch/dag 

(ute) 

En 
arbetande, 

en bil, 
matlåda 

En 
arbetande, 

ett 
busskort, 

en 
lunch/dag 

(ute) 

En 
arbetande, 

ett 
busskort, 
matlåda 

Ekonomiskt 
bistånd 7 100     
Nettoinkomst av 
arbete  9 480 9 480 9 480 9 480

Bostadsbidrag 1 100  

Kostnader -8 200 -11 860 -10 980 -9 540 -8 660

SUMMA 0 -2 380 -1 500 -60 820
 

För hushållet som lever på socialbidrag är existensminimum 8 200 kronor (netto) per 

månad enligt Socialstyrelsen (2006). Hushållet som har en nettoinkomst på 9 480 

kronor kommer att ha ökade levnadskostnader på grund av arbetet. Detta beror på att 

hushållet kommer ha kostnader för transportkostnader till och från arbetet och 

eventuella lunchkostnader. Typfamilj 1 tjänar endast ekonomiskt på att arbeta om de 

avstår bil och lunch ute. Att beakta är att kostnaderna är beräknade på ett 

existensminimum och då antas att typfamiljen inte har några andra kostnader än 

nödvändig konsumtion. Den här beräkningen ger endast individen ekonomiska 

incitament till att arbeta i en av dom fyra arbetssituationerna. Hushållet med 

socialbidrag kan söka extra bidrag för individuella behov som tandläkare, sjukbesök, 

glasögon och andra individuella nödvändigheter. Dessa är inte medräknade i 

kostnaderna och gör att individen får mindre ekonomiska incitament till självförsörjning 

då individen måste bekosta sina individuella kostnader med överskottet från arbete. 

Fortsätter individen leva efter riksnormen när denne fått arbete kommer individen kunna 

spara/konsumera cirka 820 kronor mer per månad om de har möjlighet att åka buss till 

arbetet och äta matlåda än vad som är möjligt med socialbidraget. Om individen är 
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beroende av en bil till och från arbetet har denne inte ekonomiska incitament att arbeta. 

Är det värt att ta ett arbete för att ha möjlighet att spara/konsumera 820 kronor per 

månad? Detta beror helt på individens egna preferenser som skiljer sig från person till 

person. 

 

Tabell 4.2 visar samma typfamilj som i föregående tabell, kostnaderna är desamma men 

här har hushållet en genomsnittslön i norra Sverige.  

 

Tabell 4.2 Hushållets kostnader för typfamilj 1 med en genomsnittslön 

Typfamilj Arbetslös 
med 

ekonomiskt 
bistånd 

En 
arbetande, 
en bil, en 
lunch/dag 

(ute) 

En 
arbetande, 

en bil, 
matlåda 

En 
arbetande, 

ett 
busskort, 

en 
lunch/dag 

(ute) 

En 
arbetande, 

ett 
busskort, 
matlåda 

Ekonomiskt 
bistånd 7 100     
Nettoinkomst av 
arbete  15 435 15 435 15 435 15 435

Bostadsbidrag 1 100  

Kostnader -8 200 -11 860 -10 980 -9 540 -8 660

SUMMA 0 3 575 4 455 5 895 6 775
 

Hushållet i denna tabell har en nettoinkomst på 15 434 kronor per månad. Denna lön ger 

starkare incitament till arbete då det gör att hushållet kan leva över existensminimum. 

Denna lönenivå måste oftast individer arbeta sig upp till då det inte är någon ingångslön 

för lågutbildade, men den ger ändå incitament att ta ett låglönearbete då det finns chans 

att arbeta upp lönen. 

 

4.3 Typfamilj 2 

Tabell 4.3 visar en typfamilj där hushållet består av en vuxen och ett barn (4-6 år) som 

bor i en lägenhet med tre rum och kök på 70 kvadratmeter, hyran för lägenheten är 4 

900 kronor per månad. Hushållet har bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd som 

egen inkomst när hushållet är beroende av socialbidrag. Tabellen visar hur mycket 
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hushållet har över varje månad i de olika livssituationerna om hushållet har socialbidrag 

eller ett låglönearbete. 

 

Tabell 4.3 Hushållets kostnader för typfamilj 2 med en låg lön 

Typfamilj Arbetslös 
med 

ekonomiskt 
bistånd 

En 
arbetande, 
en bil, en 
lunch/dag 

(ute) 

En 
arbetande, 

en bil, 
matlåda 

En 
arbetande, 

ett 
busskort, 

en 
lunch/dag 

(ute) 

En 
arbetande, 

ett 
busskort, 
matlåda 

Ekonomiskt 
bistånd 6 267     
Nettoinkomst av 
arbete  9 480 9 480 9 480 9 480

Barnbidrag 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050

Underhållsstöd 1 273 1 273 1 273 1 273 1 273

Bostadsbidrag 2 400 1 500 1 500 1 500 1 500

Kostnader -10 990 -14 943 -14 063 -12 623 -11 743

SUMMA 0 -1 640 -760 680 1 560
 

För hushållet som lever på socialbidrag är existensminimum 10 990 kronor (netto) per 

månad enligt Socialstyrelsen (2006). Hushållet har en nettoinkomst på 9 480 kronor och 

övriga inkomster är barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag som uppgår till 3 823 

kronor per månad. Även detta hushåll kommer ha ökade levnadskostnader på grund av 

arbetet. Kostnaderna ökar mer i denna typfamilj jämfört med den ensamstående på 

grund av barnet. De individuella kostnaderna är inte medräknade i de nödvändiga 

kostnaderna som ingår i existensminimum, de med självförsörjning måste bekosta de 

individuella kostnaderna med överskottet. I det här fallet finns ekonomiska incitament 

att ta ett arbete i två av de fyra arbetssituationerna. 

 

I denna tabell har den ensamstående barnet på heltid, skulle situationen vara annorlunda 

till exempel att barnet bor i hushållet på halvtid eller helt hos den andra föräldern skulle 

det ekonomiska läget för hushållet bli annorlunda. Är barnet bosatt hos mamman och 

flyttar till pappan kommer mamman bo i en mindre lägenhet och räknas som 

ensamstående och därmed ha samma kostnader som typfamilj 1. Mamman blir då 
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skyldig att betala underhållsstöd till pappan. Detta gör att mammans kostnader ökar med 

1273 kronor per månad och barnbidraget går till pappan. Mammans bostadsbidrag 

minskar om hon lever på socialbidrag och om hon har ett arbete är hon inte berättigad 

till bostadsbidrag.  

Tabell 4.4 visar samma typfamilj som i föregående tabell, kostnaderna är desamma men 

här har hushållet en genomsnittslön för norra Sverige.  

 

Tabell 4.4 Hushållets kostnader för typfamilj 2 med en genomsnittslön 

Typfamilj Arbetslös 
med 

ekonomiskt 
bistånd 

En 
arbetande, 
en bil, en 
lunch/dag 

(ute) 

En 
arbetande, 

en bil, 
matlåda 

En 
arbetande, 

ett 
busskort, 

en 
lunch/dag 

(ute) 

En 
arbetande, 

ett 
busskort, 
matlåda 

Ekonomiskt 
bistånd 6 267     
Nettoinkomst av 
arbete  15 435 15 435 15 435 15 435

Barnbidrag 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050

Underhållsstöd 1 273 1 273 1 273 1 273 1 273

Bostadsbidrag 2 400     

Kostnader -10 990 -15 127 -14 247 -12 807 -11 927

SUMMA 0 2 631 3 511 4 951 5 831
 

Hushållet i denna tabell har en nettoinkomst på 15 434 kronor per månad. På lång sikt 

ger den högre lönen incitament att ta ett låglönearbete idag för att i framtiden arbeta sig 

upp till den högre lönenivån.  

 

4.5 Typfamilj 3 

Tabell 4.5 visar en typfamilj där hushållet består av två vuxna med ett barn (4-6 år) och 

ett barn (11-14 år) som bor i en lägenhet med fyra rum och kök på 90 kvadratmeter, 

hyran för lägenheten är 5 500 kronor per månad. Hushållet har bostadsbidrag och 

barnbidrag som egen inkomst när hushållet är beroende av socialbidrag. Tabellen visar 

hur mycket hushållet har över varje månad i de olika livssituationerna om hushållet har 

socialbidrag eller ett låglönearbete. 
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Tabell 4.5 Hushållets kostnader för typfamilj 3 med en låg lön 

Typfamilj Arbetslösa 
med 

ekonomiskt 
bistånd 

Två 
arbetande, 
två bilar, 

två 
luncher/dag 

(ute) 

Två 
arbetande, 
två bilar, 

två 
matlådor 

Två 
arbetande, 
en bil, ett 
busskort, 

två 
matlådor 

Två 
arbetande, 

två 
busskort, 

två 
luncher/dag 

(ute) 

Två 
arbetande, 

två 
busskort, 

två 
matlådor 

Ekonomiskt 
bistånd 11 810      
Nettoinkomst 
av arbete  18 960 18 960 18 960 18 960 18 960

Barnbidrag 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

Bostadsbidrag 3 000  

Kostnader -16 910 -24 816 -23 056 -20 736 -20 176 -18 416

SUMMA 0 -3 756 -1 996 324 884 2 644
 

För hushållet som lever på socialbidrag är existensminimum 16 910 kronor (netto) per 

månad enligt Socialstyrelsen (2006). Hushållet har en nettoinkomst på 18 960 kronor 

och övriga inkomster är barnbidrag och bostadsbidrag som uppgår till 2 100 kronor per 

månad. Även detta hushåll kommer ha ökade levnadskostnader på grund av arbetet. 

Kostnaderna ökar mer i denna typfamilj då de kan vara i behov av två bilar och på 

grund av barnets dagisavgift. Vid en jämförelse av tabellerna kan vi se att familjer som 

är sambo har det bättre än övriga typfamiljer, då hushållet har två inkomster blir 

hushållets totala inkomst dubbelt så stor, medan kostnaderna inte fördubblas på grund 

av att hushållet har stordriftsfördelar. Hushållet har möjligheter att påverkar sina 

kostnader om de vill spara pengar till exempel till semestrar, husdjur och dyrare 

fritidsaktiviteter. I det här fallet finns ekonomiska incitament att ta ett arbete i tre av de 

fem arbetssituationerna. 

 

Tabell 4.6 visar samma typfamilj som föregående men i detta fall är det endast en som 

arbetar. Den som arbetar har en låg löneinkomst och den som är arbetslös saknar helt 

inkomst. Hushållet i denna situation kommer att ha en inkomst under existensminimum, 

Socialförvaltningen ger bidrag upp till nivån för existensminimum vilket för denna 

familj är 16 910 kronor per månad.  
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Tabell 4.6 Hushållets kostnader för typfamilj 3 med en låg lön och en arbetslös. 

Typfamilj Arbetslösa 
med 

ekonomiskt 
bistånd 

En 
arbetande, 
en bil, en 
lunch/dag 
(ute), en 
arbetslös 

En 
arbetande, 
en bil, en 

matlåda, en 
arbetslös 

En 
arbetande, 

ett 
busskort, 

en 
lunch/dag 
(ute), en 
arbetslös 

En 
arbetande, 

ett 
busskort, 

en matlåda, 
en arbetslös

Ekonomiskt 
bistånd 11 810 4 130 4 130 4 130 4 130
Nettoinkomst av 
arbete 9 480 9 480 9 480 9 480

Barnbidrag 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

Bostadsbidrag 3 000 1 200 1 200 1 200 1 200

Kostnader -16 910 -20 570 -19 690 -18 250 -17 370

SUMMA 0 -3 660 -2 780 -1 340 -460
 

I denna typfamilj är det endast en som arbetar i hushållet. Hushållet kommer inte att 

kunna täcka sina kostnader med en lön vilket innebär att hushållet är berättigad till 

socialbidrag. Denna tabell visar att hushållet inte har några ekonomiska incitament till 

att endast en av familjemedlemmarna tar ett arbete. Detta leder till att det är svårare att 

motivera sambos att komma ut på arbetsmarkanden då det krävs att båda får arbete. I 

situationen där familjen går minus 460 kronor så är det busskortet som kostar vilket 

socialförvaltningen kan gå in och betala för att individen ska ha råd att arbeta. 
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Tabell 4.7 visar samma typfamilj som i föregående tabell, kostnaderna är desamma men 

här har hushållet en genomsnittslön för norra Sverige.  

 

Tabell 4.7 Hushållets kostnader för typfamilj 3 med en genomsnittslön 

Typfamilj Arbetslösa 
med 

ekonomiskt 
bistånd 

Två 
arbetande, 
två bilar, 

två 
luncher/dag 

(ute) 

Två 
arbetande, 
två bilar, 

två 
matlådor 

Två 
arbetande, 
en bil, ett 
busskort, 

två 
matlådor 

Två 
arbetande, 

två 
busskort, 

två 
luncher/dag 

(ute) 

Två 
arbetande, 

två 
busskort, 

två 
matlådor 

Ekonomiskt 
bistånd 11 810      
Nettoinkomst 
av arbete  30 870 30 870 30 870 30 870 30 870

Barnbidrag 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

Bostadsbidrag 3 000      

Kostnader -16 910 -25 112 -23 352 -21 032 -20 472 -18 712

SUMMA 0 7 858 9 618 11 938 12 498 14 258
 

Hushållet i denna tabell har en nettoinkomst på 30 870 kronor per månad. På lång sikt 

ger den högre lönen incitament att ta ett låglönearbete idag för att i framtiden arbeta sig 

upp till den högre lönenivån. 

 

4.8 Sammanfattande analys 

Den typfamilj som tjänar mest på att gå från bidrag till arbete är typfamilj 3 om båda 

vuxna får ett arbete. Orsaken till det är att hushållet har dubbla inkomster men 

kostnaderna blir inte dubbelt så stora som om de levt var för sig. Detta på grund av att 

hushållet kan köpa större och billigare förpackningar än vad den ensamstående kan. 

Storkok blir billigare per portion än vad det blir att laga mat till en person. Även 

gemensamma kostnader som TV-licens, tidning, el och andra kostnader blir billigare per 

person i ett stort hushåll. Bilen som familjerna har är endast avsedd för arbetsresor upp 

till sju mil per dag. Om hushållen använder bilen till andra resor än arbetsresor så måste 

det bekostas med överskottet. Har hushållen längre än sju mil tur och retur till arbetet 

och inte bor där det finns bussförbindelser kommer detta göra att hushållet får mindre 
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ekonomiska incitament till att ta ett arbete. Detta kan bli ett problem i glesbygden då de 

flesta arbeten ligger en bit ifrån och arbetsresorna blir längre. Det kan leda till att 

glesbygden avbefolkas eftersom hushållen flyttar dit jobben finns. Hushållen som väljer 

att stanna kvar har högre ekonomiska incitament till att leva på socialbidrag än vad de 

med kortare resväg till arbetet har. 
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Kapitel 5 

SLUTSATS 

 

 

 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det finns kortsiktiga och långsiktiga 

ekonomiska incitament att individer väljer socialbidrag framför lönearbete. För att 

uppnå syftet undersöktes typfamiljer med olika utgifter och inkomster. I jämförelsen 

framkom att de flesta hushåll skulle på kort sikt tjäna mer eller mindre på att gå från 

socialbidrag till lönearbete men inte en familj med två vuxna om det endast är en som 

har arbete. Jämförelsen visar också att om hushållet är beroende av bil för att ta sig till 

arbetet är det endast typfamilj 3 som tjänar på att arbeta, dock har hushållet endast råd 

med en bil. I uppsatsen har även en jämförelse av ett arbete med medellön gjorts för att 

visa de långsiktiga incitamenten att ta ett låglönearbete idag. Jämförelsen visar att alla 

typfamiljer kommer att förbättra sin levnadsstandard om de arbetar sig upp till en 

medellön. När individen har valet att välja mellan socialbidrag och lönearbete, som i 

verkligheten inte ska finnas, väger individens egna preferenser tungt. Preferenserna är 

det som individen värderar mest i detta fall konsumtion och fritid. För att individen ska 

få ekonomiska incitament att arbeta krävs tillräcklig kompensation i form av lön som 

går till konsumtion för att avstå fritid. I uppsatsens typfamiljer där inkomsten är baserad 

på LO:s lägsta avtalslön framkommer det att lönen kan ge så lite extra att den inte ger 

incitament till att arbeta. Detta tyder antingen på att lägsta lönerna i Sverige ligger på en 

för låg nivå, att bidragen är för höga eller att skatterna för låginkomsttagare är för hög. 

 

I studien framkom att socialbidrag varierar med arbetslösheten. Minskad arbetslöshet 

leder till minskat socialbidragstagande. För att få bukt med bidragstagandet ska Sverige 

koncentrera sig på att sänka arbetslösheten. Arbetslösheten är en stor politisk fråga som 

är komplicerad och högst aktuell. Därför skulle en fortsatt studie av detta ämne vara 

intressant. 
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Riksnormen för existensminimum beräknas efter dessa siffror beroende på familjesammansättningen och barnens ålder. Ej medräknat i 
riksnormen är hyra, el, fackavgift, hemförsäkring och vissa resor. 
   

Personliga kostnader 
Ensam-
stående 

Makar/ 
sambo 

Barn 
under 1 år

Barn   
1-2 år 

Barn   
3 år 

Barn    
4-6 år 

Barn    
7-10 år

Barn   
11-14 år

Barn   
15-18 år

Livsmedel, alla mål 1 510 2 450 680 760 760 970 1 050 1 190 1 390

Kläder/skor 480 970 280 370 370 400 430 450 490

Fritid/lek 370 740 40 130 130 230 330 400 400

Hygien 240 530 490 430 120 80 90 140 180

Barn/ungdom Försäkringar 50 50 50 50 50 50 50

SUMMA 2 600 4 690 1 540 1 740 1 430 1 730 1 940 2 230 2 510
    

         

  

   

  

  

      

Gemensamma Hushållskostnader 

Antal medlemmar i hushållet 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6pers 7 pers 

Förbrukningsvaror 110 130 210 240 280 330 360

Dagstidningar, telefon, TV-licens 710 790 930 1 080 1 230 1 380 1 520

SUMMA 820 920 1 140 1 320 1 510 1 710 1 880

Riksnorm för försörjningsstöd fastställd av regeringen 

Bilaga 1  

 
Källa: Socialförvaltningen (2006)



   

Bilaga 2 

Vad skall riksnormen räcka till? 

 

 

 

 

Livsmedel beräknad på en fyra veckors matsedel med vanliga och nyttiga rätter till 

frukost, lunch, middag och mellanmål. I beräkningen ingår både råvaror och 

halvfabrikat men inte sådant som godis, snacks och vin. 

 

Vanliga kläder och skor för olika årstider, väder och tillfällen. Kostnader för 

skoreparation, kemtvätt och tillbehör som väskor, klocka och paraply ingår också. 

 

Vanliga fritidsaktiviteter inomhus och utomhus inklusive motion och kultur. Här 

ingår till exempel medlemskap i förening/idrottsklubb, bio, hyra film, lyssna på 

musik, läsa böcker, cykla, simma och åka skidor och skridskor. Dyrare 

fritidsintressen, semester, husdjur, och kostnader för dator- och TV-spel ingår inte i 

riksnormen. 

 

Varor för den personliga hygienen som tvål, tandkräm, tandborste och hudkräm. 

Kostnader för hårklippning, rakapparat och mensskydd ingår också. Hälso- och 

sjukvårdsprodukter, läkarbesök och tandläkarbesök samt läkemedel ingår inte. 

 

Barn och ungdomsförsäkring ingår 

 

Produkter som behövs för att sköta om bostaden, kläder och skor ingår. 

 

Prenumeration av en dagstidning, avgift för tv-licens, kostnader för telefon inklusive 

en del av kostnaden för mobiltelefon, brevpapper, kuvert, vykort och frimärke ingår i 

riksnormen. Kostnader för kabel-tv, Internet och datorer ingår inte.  
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Bilaga 3 

Maxhyra som betalas av det ekonomiska biståndet i Luleå kommun 

 

 

 

 

Dessa hyror är maxhyrorna för respektive familjesammansättning som betalas ut av 

Socialförvaltningen i Luleå. Skulle typfamiljen bo i en dyrare bostad får de bekosta 

allt över maxhyran själva. Hyrorna skiljer sig mellan Sveriges kommuner. 

 

1-2 vuxna (2 r o k)  4 000 

1-2 vuxna + 1 barn (3 r o k) 4 900 

1-2 vuxna + 2 barn (4 r o k) 5 500 

1-2 vuxna + 3 barn (5 r o k) 6 600 

 

Ungdomar     3 100 

 

Ungdomar under 25 år som vill flytta hemifrån är endast i undantagsfall 

biståndsberättigade till boendekostnaden, till exempel svåra motsättningar med 

föräldern eller trångboddhet. (Socialförvaltningen Luleå, 2006) 
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Bilaga 4 

Kostnadsberäkningsmall för typfamiljer 

 

 

 

 

Detta är en beräkning av en typfamiljs kostnader som består av en ensamstående och 

ett barn mellan 4-6 år. De bor i en lägenhet med tre rum och kök på 75 kvadratmeter. 

Denna beräkning är gjord för alla typfamiljer men med andra hushållskostnader 

beräknad efter riksnormen, se bilaga 1. De kostnader som skiljer sig som inte finns i 

bilaga 1 är hyran se bilaga 3. Hemförsäkringen är 60 kronor för typfamilj 1, 70 kronor 

för typfamilj 2 och 80 kronor för typfamilj 3. Elkostnaderna är 250 kronor för 

typfamilj 1, 300 kronor för typfamilj 2 och 350 kronor för typfamilj 3. 

 
 
Hushållets kostnader: 
 En vuxen 2 600 

                                     Riksnorm  Ett barn (4-6 år) 1 740 

 Gemensamma kostnader 920 

 SUMMA 5 260 
 

    
 

Hyra 4 900 

 Fackavgift 300 

                 Kommunnorm (Luleå) Resor/person 160 

 Hemförsäkring 70 

 El 300 

 SUMMA 5 730 

   

 SUMMA 10 990 
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Extra kostnader: Bil 2 780 

 Buss 460 

 Lunch (ute) 880 

 
Dagisavgift baserat på 
inkomsten 13 945 293 

 
Dagisavgift baserat på 
inkomsten 22 699 477 

 
Dagisavgift baserat på 
inkomsten 2 × 13 945 586 

 
Dagisavgift baserat på 
inkomsten 2 × 22 699 882 

 

Bilkostnaderna är beräknade på att bilen köps in för 10 000 kronor och beräknas 

användas i 5 år. Individen kör 1 500 mil per år och bensinförbrukningen är 1 liter per 

mil. Detta är endast arbetsresor tur och retur 7 mil per dag. Bensinen kostar 12,07 

kronor litern. Beräkningen för bilkostnaderna ser ut enligt Konsumentverket (2006) 

och ser ut som följande: 

 

Utgifter Kr/år 

Värdeminskning 1 300

Skatt, besiktning 1 570

Försäkring 4 000

Bränsle 18 100

Reparationer, service mm 4 810

Däck 1 350

Parkering 2 260

Övrigt 0

  

Totalt kr/år 33 400

Kr/månad 2 780

Kr/mil 22
 

 

 

 34 
 



   

Busskostnaderna är beräknade på ett 30 dagars periodkort hos Luleå lokaltrafik 

(2006). 

 

Luncherna ute beräknas kosta 64 kronor per dag. Eftersom luncherna är medräknade i 

det ekonomiska biståndet har vi dragit av 20 kronor per lunch som en måltid beräknas 

kosta hemma. Kostnaderna är beräknade på att individen äter lunch ute 20 dagar per 

månad. 
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