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2 Bostadsbidrag och arbetsutbud 

Sammanfattning 

I 1997 års reform av bostadbidraget infördes en begränsning av den bidragsgrundande boytan. 

Denna studie undersöker effekterna på inkomst från arbete av denna ändring, med syfte att svara på 

frågan om en minskning i bostadsbidrag leder till att man väljer att öka sitt arbetsutbud. Analysen 

görs med hjälp av en difference-in-differences-skattning och slutsaten är att det inte fanns några 

signifikanta effekter på inkomsten från arbete, vilket innebär att det inte går att påvisa att 

ytbegränsningen påverkade arbetsutbudet. 

 

Sökord: Bostadsbidrag, socialförsäkring, arbetsutbud.  
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4 Bostadsbidrag och arbetsutbud 

1. Inledning 
 

Socialförsäkringens grundtanke är att erbjuda skydd mot alltför stora inkomstbortfall, men också att 

omfördela resurser mellan individer och över livscykeln (SOU 2004:19:21). Samtidigt ställs vi inför 

frågan om en alltför omfattande socialförsäkring leder till förändrade incitament. Arbetsfria 

inkomster så som bostadsbidraget kan till exempel leda till minskat arbetskraftsdeltagande eftersom 

individen inte tjänar fullt ut på att arbeta mer. Storleken på denna effekt påverkas av regelverkets 

utformning, till exempel huruvida det finns en marginaleffekt av ökad inkomst eller ej (Barr 

2012:192-193). 

 

Innan 1997 års reform
1
 av bostadsbidraget var storleken på bostadsbidraget i huvudsak beroende av 

bostadskostnaden, antalet barn i hushållet samt hushållets inkomst. I och med reformen infördes 

ytterligare en restriktion, gällande bostadens storlek. Storleken på ytrestriktionen är beroende av hur 

många barn som finns i hushållet och innebär att om man bor i en bostad vars storlek överskrider 

restriktionerna så får man ett lägre bostadsbidrag (Boverket 2006). En tidigare studie av Enström-

Öst (2006) visar att hushållen minskade sin bostadskonsumtion som en effekt av regelförändringen. 

 

En grundläggande teori inom arbetsmarknadsekonomin är dock den om arbetsfria inkomsters effekt 

på arbetsutbudet. Tanken är att om man exempelvis får bostadsbidrag så påverkas incitamenten att 

arbeta. Enligt den neoklassiska arbetsutbudsmodellen leder en högre arbetsfri inkomst till en högre 

reservationslön, vilket leder till att sannolikheten att välja att arbeta minskar, och att en person som 

redan arbetar väljer att arbeta mindre givet att den arbetsfria inkomsten är beroende av inkomsten 

från arbete (Björklund et al. 2006:29).  En annan teori av stor betydelse i socialförsäkringsfrågor är 

moralisk risk. Moralisk risk innebär att en individ som exempelvis endast förlorar en del av sin 

inkomst inte är lika mån att behålla sitt arbete eller inte är lika motiverade att söka arbete som om 

de hade burit hela kostnaden själva, och kan därför också ha inverkan på arbetsutbudet bland 

bidragstagarna (Rosen och Gayer 2010:190). 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ekonomiska incitament i bostadsbidragssystemet 

påverkar arbetsutbudet. Det mer specifika syftet är att undersöka om ytrestriktionerna som infördes 

i och med bostadsbidragsreformen 1997 påverkade inkomsten från arbete. 

Uppsatsen avser att besvara följande frågeställningar: 

1. Leder en minskning i bostadsbidrag till att man väljer att arbeta mer? 

2. Vilka effekter fick ytrestriktionerna i bostadsbidraget som infördes 1997 på inkomst från 

arbete? 

                                                 
1
 Reformen infördes gradvis under åren 1996-1997, men för att förenkla kommer reformen benämnas 1997 i uppsatsen. 
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2. Bakgrund 

2.1 Om bostadsbidrag 

Det generalla syftet med det svenska bostadsbidraget är ”att ge familjer med låg ekonomisk bärkraft 

möjlighet att hålla sig med goda och tillräckligt rymliga bostäder” (Boverket 2004:3) Det finns 

både ett bostadspolitiskt och ett familjepolitiskt syfte med bostadsbidraget. Det bostadspolitiska 

syftet är att minska trångboddheten, medan det familjepolitiska syftar till en omfördelning av 

resurser till barnfamiljer med låg ekonomisk bärkraft (ibid).  De grupper som har möjlighet att söka 

bostadsbidrag är unga mellan 18 och 29 år utan barn och barnfamiljer
2
. Man kan inte få 

bostadsbidrag om man är äldre än 29 år och inte har barn (Försäkringskassan 2005:4). Vad rör 

barnfamiljer är tanken med bostadsbidraget att hushåll med svag ekonomi/hög försörjningsbörda 

ska få möjligheten bo i bostäder vars storlek motsvarar trångboddhetsnorm 3, det vill säga att barn 

ska ha tillgång till ett eget rum
3
 (Boverket 2004:3). I grunden handlar det om att ge barn från 

hushåll med svag ekonomi så stor chans som möjligt att få liknande grundförutsättningar som andra 

barn. Detta är en grundpelare i svensk politik och den är viktig dels därför att barn inte själva väljer 

den omgivning de växer upp i och är beroende av, och dels ur ett samhällsekonomiskt perspektiv för 

att barn i ekonomisk utsatthet lider större risk bland annat att hamna utanför arbetskraften (Boverket 

2006: 7). 

 

År 2011 fick 177 000 hushåll bostadsbidrag, varav 138 000 var barnfamiljer. Detta kan jämföras 

med mitten av 1990-talet, med den högsta noteringen 1995 då 576 000 hushåll fick bostadsbidrag, 

varav 428 000 var barnfamiljer (Statistik från Försäkringskassan 1992-2011
4
).  

 

Utgångspunkten för beräkning av bostadsbidrag är bidragsgrundad inkomst, boendekostnad och 

sedan 1997 boyta samt antal personer i hushållet (och hur många av dessa som är barn) 

(Försäkringskassan 2004:9). Den bidragsgrundade inkomsten består av inkomst av tjänst, inkomst 

av näringsverksamhet, inkomst av kapital, vissa skattefria inkomster eller inkomster som 

skatteberäknas på särskilt sätt samt 15 % av hushållets förmögenhet över 100 000 kronor (ibid:14). 

Bidraget är tredelat; en del till bostadskostnader, ett särskilt bidrag till hemmavarande barn samt ett 

umgängesbidrag till den som tidvis har barn boende i hushållet. För barnfamiljer är det möjligt att få 

bidrag både för bostadskostnader och för hemmavarande barn (ibid:9). Är föräldrarna separerade 

och har delad vårdnad så kan föräldern som bor där barnen är folkbokförda få bidrag för 

boendekostnader och för hemmavarande barn, medan den andra föräldern endast har möjlighet att 

få umgängesbidrag (ibid). Alla tre typer av bidrag är inkomstprövade, och för fullt bostadsbidrag 

                                                 
2
 För att räknas som barnfamilj ska det finnas helt eller delvis hemmavarande barn. Barn får räknas med i hushållet fram 

till dess de fyller 18, eller är över 18 och får studiehjälp eller förlängt barnbidrag. (Försäkringskassan 2011: 1) 
3
Trångboddhetsnorm 3 innebär att varje hushållsmedlem har eget rum, kök och badrum oräknade. (Boverket 2006) 

4
 Hämtad från http://statistik.forsakringskassan.se/rfv/html/BOB_5_1_2011.html (2012-08-11) 
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gäller att samboende med barn får minskat bidrag om någon av makarna tjänar över 58 500 kronor 

per år, medan motsvarande gräns för ensamstående är 117 000 kronor. Därefter minskas 

bostadsbidraget med 20 % av den del av inkomsten som överstiger inkomstgränsen, det vill säga det 

finns en marginaleffekt på 20 öre per intjänad krona (ibid:14-15). 

 

2.2 1997 års reformer 

Efter 1990-talets ekonomiska kris så krävdes en sanering av de offentliga finanserna inklusive 

socialförsäkringssystemet, och däribland bostadsbidraget (Boverket 2006:21). Utgångspunkten var 

att alla, även de ekonomiskt svaga, skulle bidra till minskade underskott (ibid). I propositionen 

konstaterades det att målet var att få ner kostnaderna för bostadsbidraget med drygt 2,11 miljarder, 

från cirka 9,6 miljarder till 7,5 miljarder kronor. Tanken var att reglerna skulle utformas så att de 

fördelningspolitiska effekterna skulle värnas samtidigt som träffsäkerheten ökades (ibid). De stora 

förändringarna i bostadsbidraget var ytbegränsningen, individuella inkomstgränser för makar och 

uteblivna anpassningar av bostadskostnads- och inkomstgränserna. Individualiseringen av 

inkomstgränsen för makar innebar att man istället för att beräkna bostadsbidraget på den 

sammanlagda inkomsten (117000 kronor för att kunna få maximalt bostadsbidrag per år) så infördes 

individuella gränser (58500 kronor för maximalt bostadsbidrag/make per år) som innebar att om det 

fanns en skev inkomstfördelning mellan makarna så sänktes bostadsbidraget (Enström Öst 2012:17). 

De uteblivna anpassningarna av bostadskostnads- och inkomstgränserna innebar att man istället för 

att räkna upp dessa i takt med löne- och bostadskostnadsutvecklingen så bibehölls nivåerna från 

1996 vilket gjorde att det i realiteten blev svårare att kvalificera sig för bostadsbidrag (ibid:28-29).   

 

Det sammantagna resultatet av detta blev att färre var berättigade bostadsbidrag, att 

ersättningsnivåerna minskade och att en större andel av bostadsbidragstagarna blev trångbodda 

(Boverket 2006). Kostnaderna för bostadsbidraget minskade med mer än planerat, och var 1997 

knappt 6,2 miljarder kronor vilket är en minskning med 1,3 miljarder mer än vad som angavs i 

direktiven (ibid: 7) 
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Diagram 1 Barnfamiljer med bostadsbidrag åren 1991-2002. Antal familjer. 

 

Källa: Boverket 2006:18 

I diagrammet ovan ser vi att antalet barnfamiljer med bostadsbidrag har minskat sedan reformerna, 

och att det är samboende som står för den största minskningen. År 1995 var antalet hushåll med 

barn som mottog bostadsbidrag 428 000, och till 1998 hade de minskat till 283 000 (Statistik från 

Försäkringskassan 1992-2011
5
). 

 

2.3 Ytbegränsningen 

Den 1 juli 1996 infördes ytbegränsningen för nyansökningar, och 1 januari 1997 gällande alla. Det 

fanns redan en begränsning i hur hög den bidragsgrundade boendekostnaden fick vara, men 

ytbegränsning var ytterligare en åtgärd som infördes för att minska utgifterna. Som skäl angavs att 

man inte ville finansiera bostadytor som överskred trångboddhetsnorm 3. Begränsningen blev 

striktare än förslaget framlagt i propositionen, och minskades med 10 m², för att kunna behålla 

bostadsbidraget till barnlösa icke-studerande ungdomar (Boverket 2006:27). 

 

Källa: Boverket (2006)                                                                                                                 

                                                 
5
 Hämtat från http://statistik.forsakringskassan.se/rfv/html/BOB_5_1_2011.html (2012-08-11) 

Tabell 1 Gränser för bidragsberättigade bostadsytor för familjer med bostadsbidrag, efter antal barn

Antal barn Ytbegränsning

1 80

2 100

3 120

4 140

5 160

6 160

7 160

8 160

9 160
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Uträkningen för de som överskrider begränsningen sker enligt följande formel: 

Bostadskostnad x (bidragsgrundande yta/faktisk bostadsyta)    (1) 

 

Detta innebär att ett hushåll med två barn, en bostadskostnad på 5800 kronor och en bostad på 110 

kvadratmeter blir den bidragsgrundade bostadskostnaden 5273 kronor sedan ytbegränsningen 

infördes (medan den enligt tidigare system skulle vara detsamma som bostadskostnaden, det vill 

säga 5800 kronor). Detta leder till en minskning av bostadsbidraget med 264 kronor per månad 

(ibid:28). 

 

Det är värt att nämna att en genomsnittlig femrumslägenhet i Sverige (vilket enligt 

trångboddhetsnormen är lagom för en familj med 3 barn) är 132 m², och alltså överskrider 

ytbegränsningen. (Enström Öst 2006:9) Detta är än mer ett tecken på att ändringen som gjordes 

jämfört med propositionen borde ha blivit avgörande för mängden familjer med tre barn som 

påverkades av reformen. Det är också intressant att jämföra med situationen för familjer med ett 

barn, där en genomsnittlig trerumslägenhet är 80 m², vilket alltså är precis tillåtet. Det påvisas i 

Enström Östs (2006) rapport att det är just hushåll med många barn som i störst grad har flyttat in i 

trångboddhet sedan ytbegränsningen infördes. 

 

Det är dessutom nämnvärt att trångboddheten är betydligt större i storstäder än i övriga landet. I 

storstäder saknar omkring 33 % av barnen eget rum, medan snittet ligger på 23 % och andelen barn 

som saknar eget rum i kommuner med mindre än 12500 invånare endast är cirka 13 %. (SCB 

2006/2007
6
).  

 

En viktig effekt av ytbegränsningen var också att hushåll i egnahem i princip slutade vara 

berättigade till bostadsbidrag, vilket dels beror på att planlösningen i egnahem är annorlunda och 

dels för att reglerna för räntebidrag för egnahem påverkat ytan.(Boverket 2006:9) Dessutom har 

detta påverkat boendesituationen för familjer med fler barn i större utsträckning på grund av att 

bostäder om 4 rum och kök eller större vanligen finns i egnahem (ibid.) 

 

2.4 Tidigare forskning 

Det finns ingen tidigare studie som undersöker hur ytbegränsningarna påverkar arbetsutbudet. 

Enström Öst (2006) undersöker i sin rapport för Framtidsstudier hur ytbegränsningen har påverkat 

trångboddheten bland hushåll med bostadsbidrag. I en magisteruppsats från Ekonomihögskolan i 

Lund undersöker Moberg (2010) de individuella inkomstgränsernas effekter på samboende kvinnors 

                                                 
6
 Hämtad från http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____279911.aspx (2012-08-18) 

 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____279911.aspx
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arbetsutbud. I sin rapport för Inspektionen för socialförsäkringen undersöker Enström Öst (2012) 

hur de individuella inkomstgränserna påverkat arbetsutbudet, behovet av försörjningsstöd samt 

separationsbenägenhet mellan makar. 

 

Det finns en mängd internationell forskning om bostadsbidrag, och dess inverkan på arbetsutbud 

och incitament att arbeta, framförallt i USA (för en översikt: Enström Öst 2006: 8). Jacob och 

Ludwig (2008) undersöker vilka effekter behovsprövade bostadsprogram har på arbetsutbudet med 

hjälp av ett randomiserat bostads-voucher-lotteri i Chicago, USA med resultatet att vouchers 

minskade arbetskraftsdeltagandet med 6 % och inkomsten med 10 %. Nordvik och Åhrén (2005) 

undersöker om det norska bostadsbidraget påverkar incitament att arbeta med utgångspunkt i 

längden på bidragstagandet, och kommer fram till att ensamstående föräldrar och barnfamiljer inte 

tenderar att vara långvariga bidragstagare. Schroder (2002) undersöker om bostadsbidrag påverkar 

självförsörjningen i familjer i USA och finner inga övertygande bevis för att bostadsbidrag påverkar 

sysselsättningen. I ett working paper undersöker Currie och Yelowitz (1998) sambandet mellan 

allmännyttiga subventionerade bostäder och arbetsutbud med resultaten att de minskar 

arbetskraftsdeltagandet och ökar deltagandet i ”välfärdsprogram”. 
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3. Teoretisk analys 

Detta avsnitt består av en teoretisk genomgång av effekten av arbetsfri inkomst på arbetsutbud 

främst ur ett socialförsäkringsperspektiv. I avsnitt 3.1 presenteras den neoklassiska 

arbetsutbudsmodellen och i avsnitt 3.2 är en inkomst- och substitutionseffektsanalys som visar på 

hur förändringar påverkar arbetsutbudet för olika individer. I nästföljande avsnitt diskuteras 

problematiken med moralisk risk i socialförsäkringen och därefter framförs kritik och alternativa 

teorier. Slutligen appliceras dessa modeller på bostadsbidragssystemet och dess utformning, för att 

komma fram till en hypotes (och mothypotes). 

 

3.1 Den neoklassiska arbetsutbudsmodellen 

Den neoklassiska arbetsutbudsmodellen är den dominerande teorin när man diskuterar individers 

beteende på arbetsmarknaden. Individens arbetsutbud påverkas av preferenser och restriktioner och 

analyseras utifrån en så kallad ”labour-leisure choice”-modell (Björklund et al. 2006:23-26). 

 

En förenkling som görs för att förklara individers preferenser är att anta att det finns två varor – en 

konsumtionsvara och fritid (ibid). Dessa sammanfattas i en nyttofunktion som brukar betecknas på 

följande sätt: 

U = U(C,L)    (2) 

där C står för kvantiteten av konsumtionsvaran och L för kvantiteten av fritid. För att illustrera 

nyttofunktionen grafiskt används indifferenskurvor, som är konvexa mot origo vilket visar på 

antagandet om hur individen värderar utbytesförhållandet mellan varor och fritid när mängden fritid 

ökar (ibid). Detta kallas för lagen om avtagande marginalnytta. 

 

Hur mycket en individ kan konsumera begränsas utav lön och varupris, samt eventuella arbetsfria 

inkomster. Denna restriktion benämns budgetrestriktion. Lönen betecknas vanligen med w, priset 

med p och den arbetade tiden med h. Tidsrestriktionen innebär att individens arbete och fritid inte 

kan variera oberoende av varandra (ibid:26-27). T betecknar den totala tiden individen förfogar över, 

vilket ger att T = h + L. Arbetsfri inkomst betecknas normalt med V. Budgetrestriktionen kan 

därmed skrivas på följande sätt (ibid): 

pC = w(T-L) + V     (3) 

Individen maximerar därmed sin nytta utifrån given budget. Då preferenser kan se olika ut för olika 

individer betyder detta att individer med olika preferenser kan välja att arbeta olika mycket, givet en 

viss budgetrestriktion. 
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Reservationslönen är den lön där individen är indifferent mellan att delta i arbetskraften eller inte. 

Är reallönen högre än reservationslönen kommer individen att delta i arbetskraften, och är den lägre 

väljer individen att inte delta. 

 

Om vi antar att fritid är en normal vara
7
 så påverkar den arbetsfria inkomsten (V) arbetsutbudet 

negativt. Dels innebär en högre arbetsfri inkomst en högre reservationslön vilket minskar 

sannolikheten att börja arbeta, dels innebär det att en person som redan arbetar kommer välja att 

arbeta mindre. Detta är dock givet att den arbetsfria inkomsten är oberoende av inkomsten från 

arbete (ibid:29).
8
 

 

Till skillnad från arbetsfri inkomst så kan inkomstberoende bidrag liknas vid en indirekt 

marginalskatt, då bidraget minskar om individen börjar arbete och får löneinkomster (ibid:40-41). 

Den effektiva marginalskatten är beroende av hur mycket av bidraget som dras undan per extra 

intjänad krona. Till vänster i figur 1 illustreras den budgetlinje individen möter om marginaleffekten 

är 100 %, och till höger om marginaleffekten är större än den proportionella skatten, men mindre än 

100 %. 

Figur 1: Inkomstberoende bidrag 

Källa: Björklund m.fl. 2006: 41 

 

Inkomstberoende bidrag kan leda till att låginkomsttagare möter relativt höga marginaleffekter, det 

vill säga den effektiva marginalskatten kan sjunka när en individ kommer över en viss inkomstnivå 

(ibid:41). 

 

                                                 
7
 Att en vara är normal innebär att konsumtionen av den ökar när inkomsten ökar, och minskar när inkomsten minskar, 

och står i motsats till en inferiör vara där konsumtionen minskar när inkomsten ökar. (Morgan et al. 2009:73) 
8
För mer läsning om den neoklassiska arbetsutbudsmodellen se Björklund, Edin, Holmlund & Wadensjö 2006: kap 2. 
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3.2 Inkomst- och substitutionseffekter 

Det som styr individers val vid förändringar av budgetrestriktionen kallas inkomst- och 

substitutionseffekter. Dessa avgör exempelvis om en individ väljer att arbeta mer eller mindre vid 

ökad reallön (Björklund et al. 2006:31). 

 

Inkomsteffekten hänger samman med en förskjutning av budgetlinjen. Vid en ökad reallön förskjuts 

budgetlinjen uppåt och gör det möjligt för individen att uppnå en högre nyttonivå, och 

inkomsteffekten gör att efterfrågan på fritid ökar (ibid:31-34). 

 

Substitutionseffekten kan härledas till en förändring i lutningen på budgetlinjen (ibid). Om lönen 

ökar blir lutningen på budgetlinjen brantare vilket leder till att relativpriset för fritid blir dyrare. 

Substitutionseffekten gör då att individen väljer att arbeta mer (ibid). 

 

Om en individ väljer att arbeta mer eller mindre vid en löneökning beror alltså på om inkomst- eller 

substitutionseffekten dominerar (ibid). Vid en förändring i arbetsfri inkomst så förekommer endast 

inkomsteffekten (givet att denna är oberoende av löneinkomsten), vilket gör att vid en ökning av 

arbetsfri inkomst leder till att individen arbetar mindre, och en minskning i arbetsfri inkomst leder 

till att individen arbetar mer. 

 

3.3 Moralisk risk, bidragsfusk och socialförsäkring 

Moralisk risk
9
 är en försäkringsekonomisk teori som innebär att en person som är försäkrad kan få 

incitament att ändra sitt beteende, det vill säga börja bete sig mer riskfyllt eller oaktsamt (Rosen och 

Gayer 2010:190). Ett exempel är att om en person har en försäkring för inbrott inte är lika noggrann 

med att låsa dörren. Grunden till problemet är asymmetrisk information. Asymmetrisk information 

handlar om att den som tillhandahåller försäkringen har mindre information än försäkringstagaren. 

(Barr 2012:90) Om det är svårt att observera en individs beteende kan moralisk risk förekomma, då 

detta möjliggör så kallad dolt handlande. Ju mer en försäkring täcker risken för exempelvis sjukdom 

eller arbetslöshet, desto större är sannolikheten för riskfyllt beteende (Rosen och Gayer 2010:190).
10

 

 

Lindbeck (1995:10) beskriver moralisk risk och bidragsfusk som välfärdsstatens största svagheter.  

I socialförsäkringssammanhang handlar moralisk risk om effekter av ekonomiskt skydd för 

arbetslöshet, sjukdom och fattigdom på individers beteende. Det kan både handla om 

överutnyttjande och rent fusk. (Lindbeck 2008:17) Ett exempel är att en individ på grund av trötthet 

eller olust att arbeta väljer att sjukanmäla sig till arbetet (ibid: 20). Extremfallet för moralisk risk 

                                                 
9
Moralisk risk syftar till det som vanligtvis kallas för moral hazard. 

10
För vidare läsning om moralisk risk se exempelvis Rosen och Gayer 2010:190-195. 
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inom socialförsäkringen är rent bidragsfusk. Det kan till exempel handla om att åka på semester 

som finansieras av sjukpenning, eller att arbeta samtidigt som man erhåller sjukpenning (ibid). 

Försäkringsgivarna försöker naturligtvis minska möjligheterna till fusk med hjälp av administrativa 

kontroller, men problemet med detta är att de tvingas fatta sina beslut med ofullkomlig information 

om den försäkrades faktiska situation. Detta leder till problem med både att personer som har rätt 

till ersättning blir utan, och att individer som inte uppfyller kraven beviljas ersättning (ibid). 

 

Det är vanligt att de som begår bidragsbrott också begår skattebrott (ISF 2011:8-9). Det kan 

exempelvis handla om att ta emot bidrag samtidigt som man arbetar svart eller bedriver 

näringsverksamhet utan att rapportera inkomsterna till Skatteverket (ibid.) Brottsförebyggande rådet 

(2007:6) uppskattar att mellan 4 och 6 procent av all arbetslöshetsersättning betalas ut felaktigt på 

grund av att svartarbete förekommer, vilket är ett exempel på hur svårt det är att uppskatta 

individers arbetsutbud på grund av brist på information. 

 

3.4 Kritik av arbetsutbudsteorin och moralisk risk 

Den neoklassiska arbetsutbudsteorin utgår från perfekt konkurrens på arbetsmarknaden, att det råder 

jämvikt och att de som är villiga att arbeta till den rådande lönen också gör detta. Detta är dock en 

bra bit från hur verkligheten ser ut. I verkligheten förekommer ofrivillig arbetslöshet, på grund av 

marknadsmisslyckanden. I Sverige har vi en jämviktsarbetslöshet som skattas till cirka 6-7% 

(Björklund et al. 2010: kap 6).
11

 

 

En annan viktig diskussion är huruvida bostadsbidraget är ett substitut (som i teorin ovan) eller ett 

komplement till arbete. Schroder (2002) diskuterar möjligheten att bostadsbidrag
12

 kan bidra till ett 

ökat arbetskraftsdeltagande på grund av att det kan bidra till exempelvis bättre hälsa, och att det 

därför delvis kan anses vara ett komplement till arbete. 

 

3.5 Bostadsbidraget och arbetsutbud 

Det som skiljer bostadsbidraget från de arbetsfria inkomster som beskrivs är att det inte är 

oberoende av inkomst från arbete, och att det dessutom finns begränsningar av konsumtionen i form 

av ett tak för kostnader och en ytbegränsning. Därför finns alltså marginaleffekter som kan påverkar 

budgetrestriktionen och därmed individers arbetsutbud. 

 

Vad gäller marginaleffekten av inkomst så gäller det att för varje intjänad krona över en viss gräns 

                                                 
11

För mer läsning om orsaker till arbetslöshet se Björklund, Edin, Holmlund och Wadensjö 2010: kap 6 
12

Här används bostadsbidrag som en översättning av housing assistance, vilket också kan innefatta exempelvis så kallat 

socialt boende. 
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(58500 kronor för samboende (individuellt) och 117000 kronor för ensamstående) så minskar 

bostadsbidraget med 20 öre. Beräkningen för detta ser alltså ut som följer: 

0,2*Y för Ysam > 58500 kronor eller Yensam > 117000 kronor     (4) 

Denna marginaleffekt kan ses som en indirekt beskattning på inkomst med 20 %. Dessutom 

tillkommer effekter av marginalskattesatsen för inkomst och av eventuella andra behovsprövade 

bidrag, så som barnomsorgsavgiften, vilket leder till att den samlade marginaleffekten kan komma 

att överstiga 100 % (Åhrén 1990:80). Detta brukar benämnas fattigdomsfälla. Fattigdomsfällan är 

en följd av höga direkta och indirekta skatter på arbete som gör att man förlorar mer pengar än man 

tjänar vid höjd inkomst, det vill säga marginaleffekten är över 100 %. Detta beror på den samling av 

bidrag som är beroende av hushållets inkomstnivå sammanlagt får större marginaleffekter än tänkt. 

(Barr 2012: 201-202) Man kan också tänka sig att reformen som infördes 1997 i vissa fall bidrar till 

en större försiktighet inför att börja arbeta (speciellt om det är ett arbete med stor osäkerhet) om 

detta gör individen skyldig att återbetalningsskyldig på grund av ökad inkomst. Reformen innebar 

att bostadsbidrag först delas ut preliminärt utifrån en angiven trolig inkomst under det kommande 

året, för att sedan korrigeras utifrån vad inkomsten blev. Detta gör att en arbetslös som söker 

bostadsbidrag utifrån de ekonomiska förhållanden som då förekommer och sedan får ett jobb och 

därmed markant ökad inkomst kan komma att bli återbetalningsskyldig.  

 

3.6 Vilka effekter kan vi förvänta oss utifrån teorin? 

Givet en perfekt fungerande arbetsmarknad (och att bidrag är ett substitut till arbete) kommer de 

individer som fick ett sänkt bostadsbidrag antingen välja att öka sitt arbetsutbud, minska sin 

bostadskonsumtion (hyra och eller storlek) eller minska sin övriga konsumtion, beroende av 

individens preferenser. 

 

Det är mer troligt att individer som har en väldigt låg eller ingen inkomst kommer öka sitt 

arbetsutbud, då de inte möter några marginaleffekter av sin inkomst till en början. Om dessa 

individer har stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid kan det dock finnas svårigheter med 

att öka sitt arbetsutbud. Individer som ligger nära eller över gränsen för maximalt bidrag kan tveka 

att arbeta mer, dels på grund av marginaleffekterna, men också för att inte riskera att bli 

återbetalningsskyldiga. Är bostadsbidraget inte ett substitut utan ett komplement till inkomst från 

arbete får reformen helt andra effekter, och leder troligen till att individer minskar sitt arbetsutbud. 

 

Vad gäller problematiken med moralisk risk, så bör ett lägre bidrag bidra till att individer blir mer 

aktiva i sitt arbetssökande, men vad gäller rent fusk är det svårare att säga. Personer som ägnar sig 

åt svartarbete och samtidigt tar emot bostadsbidrag kommer troligen inte öka sitt ”vita” arbetsutbud, 
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men möjligen arbeta ännu mer på den svarta marknaden. 

 

Så vad kan vi förvänta oss för effekter enligt teorin? Med utgångspunkt i den neoklassiska teorin 

om arbetsutbud kommer reformen leda till att individer som påverkas antingen kommer att arbeta 

lika mycket eller mer än före reformen. Detta påverkas dock av vilka marginaleffekter individen 

möter vid ökad inkomst och möjligheten att byta bostad (det vill säga minska sin 

bostadskonsumtion). Som nollhypotes väljs därför att arbetsutbudet är oförändrat, och som 

mothypotes att arbetsutbudet ökar.  
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4. Metod och undersökningsdesign 

Analysen bygger på det faktum att ytbegränsningen påverkade hushåll med liknande bostadsstorlek 

på olika sätt. Detta kan liknas vid ett naturligt experiment, men på grund av att reformen är skapad 

av människor kan den inte anses vara helt randomiserad. 

 

De personer som fick bostadsbidrag 1996, precis innan ytrestriktionen infördes, men som inte fick 

ett sänkt bidrag på grund av ytrestriktionen, benämns i denna studie för jämförelsegrupp medan de 

personer med bostadsbidrag som fick ett sänkt bostadsbidrag benämns behandlingsgrupp. I 

genomsnitt förlorade hushållen som påverkades 373 kronor per månad (cirka 25 %) i bostadsbidrag 

som följd av införandet av ytbegränsningen (Boverket 2006:42).
13

 

 

4.1 Difference-in-differences 

En difference-in-differences(DD)-skattning bedöms här som ett lämpligt verktyg då vissa 

bostadsbidragstagare påverkades av restriktionen och andra inte, se till exempel Meyer (2005). Via 

en DD-skattning har man möjlighet att kunna kontrollera för gemensamma trender vilket gör det 

lättare att urskilja vad som är kausala effekter och vad som beror på exempelvis fluktuationer i 

ekonomin. 

 

I analysen jämförs förändringen i inkomst före och efter reformen mellan behandlingsgruppen och 

jämförelsegruppen. Den här ansatsen innebär att man mäter den genomsnittliga förändringen i 

behandlingsgruppen (grupp 1) och sedan subtraherar förändringen i jämförelsegruppen (grupp 2). 

Tanken är att om det tidigare funnits en gemensam trend för grupperna och att det sedan uppkommit 

en skillnad för ena gruppen på grund av en exogen chock så som en reform så kan man kontrollera 

för den gemensamma trenden och därmed isolera en effekt av reformen. Detta visas i sambandet 

nedan. 

DD = (Y grupp 1, efter - Y grupp 1, före) – (Ygrupp 2, efter - Ygrupp 2, före)    (5) 

 

4.2 Val av mått på arbetsutbud 

I den teoretiska modellen för arbetsutbud (se kapitel 3) är måttet som anges antal arbetade timmar 

då man ser det som en trade-off mellan arbete och fritid. Då detta mått inte finns i det tillgängliga 

datamaterialet från Försäkringskassan (se kapitel 5) så är det nödvändigt att hitta ett mått som är en 

approximation av antal arbetade timmar, det vill säga en proxyvariabel.  Proxyvariabeln som 

används i undersökningen är inkomst av arbete. Detta leder till att det finns en risk att resultatet blir 

                                                 
13

 Detta är genomsnittet för ensamstående med minst ett hemmavarande barn (då det är svårt att uppskatta för 

samboende på grund av att de också påverkades starkt av införandet av de individuella inkomstgränserna) och bygger 

på 1996 års bostadsbidrag. 
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missvisande på grund av att det finns en möjlighet att individen fått en ökad eller minskad timlön, 

men eftersom det inte finns några troliga skäl för att behandlings- och jämförelsegruppernas timlön 

ska ha utvecklats åt olika håll är denna risk sannolikt liten. 

 

4.3 DD-skattningar med linjär regression 

Det som undersöks i denna uppsats är alltså effekten på antal arbetade timmar, vilket skattas med 

proxyvariabeln inkomst av arbete. Då detta är en kontinuerlig variabel görs en DD-skattning med 

linjär regression enligt nedanstående uttryck.Δyi står för förändringen i individens inkomst från 

arbete, före och efter reformen, och Xi är en vektor med kontrollvariabler. En dummy-variabel som 

visar på om individen tillhör behandlingsgruppen eller jämförelsegruppen representeras av , vilken 

är 1 om individen tillhör behandlingsgruppen och 0 om den tillhör jämförelsegruppen. Den 

individuella feltermen representeras av  i. 

Δyi = gXi +  i    (6) 
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Diagram 1 Genomsnittliga ytor för familjer med bostadsbidrag år 1996, resp. 

ytbegränsningen enligt 1997 års reform. 

5. Data och urval 

Data för denna studie är ett urval från Försäkringskassans bostadsbidragsdatabas. Urvalet består av 

bostadsbidragstagare i december 1996, precis innan reformen infördes och åren som undersöks är 

1996 och 1998. 

 

5.1 Val av behandlings- och jämförelsegrupp samt undersökningsår 

För att en DD-skattning ska fungera krävs det att det finns en behandlingsgrupp som påverkats av 

reformen, samt en jämförelsegrupp som inte påverkats. Det är också av största vikt att de båda 

grupperna innan chocken haft en liknande trend i inkomst från arbete samt att undvika att någon 

annan förändring har påverkat den ena gruppen. 

 

Urvalet som skett är först och främst att samboende har sorterats bort då de påverkas starkt av 

införandet av individuella inkomstgränser, och följaktligen är det ensamstående som undersöks. I 

diagram 1 påvisas att skillnaden mellan den genomsnittliga bostadsstorleken och ytbegränsningen 

var större ju fler barn som fanns i hushållet, och således är det sannolikt att reformen hade störst 

effekt på denna grupp. Familjer boendes i egnahem har också valts bort då de i princip slutade vara 

berättigade till bostadsbidrag efter reformen. 

 

Källa: Boverket (2006)     

För att i största möjliga mån se effekterna av reformen väljs därför familjer med tre barn ut.  

Familjer med fler barn har i detta fall valts bort då det är önskvärt med en så homogen grupp som 

möjligt och då de ensamstående med fler än tre barn är relativt få. Ytrestriktionen innebär att de 

ensamsamstående med 3 barn och som bor i bostäder större än 120 m² påverkas av restriktionen och 

får ett sänkt bostadsbidrag och de som bor i bostäder som är mindre än 120 m² inte påverkas alls. 
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Som följd får vi en behandlingsgrupp (de med bostad större än 120 m²) och en jämförelsegrupp (de 

med bostad mindre än 120 m²). För att få så homogena grupper som möjligt väljs till 

behandlingsgruppen de har en bostadsstorlek precis över ytbegränsningen, det vill säga mellan 120 

m² och 130 m², och till kontrollgruppen väljs hushåll med bostäder precis under ytbegränsningen, 

det vill säga med bostäder mellan 110 m² och 120 m². Troligen har dessa grupper liknande 

förutsättningar och preferenser. Man skulle till exempel kunna tänka sig att det finns geografiska 

eller ekonomiska skillnader mellan hushåll som bor i lägenheter över och under gränsen som skulle 

kunna påverka möjligheterna till ökat arbetsutbud och detta undviks bäst genom att välja hushåll 

med så lik bostadsyta som möjligt. Utifrån dessa förutsättningar väljs grupperna. Personerna i såväl 

behandlings- som jämförelsegruppen hade bostadsbidrag i december 1996 och december 1998, men 

även 1994
14

. Behandlingsgruppen består av 413 personer och jämförelsegruppen av 1169 personer. 

 

Ytbegränsningen infördes för de som redan hade bostadsbidrag den 1 januari 1997 (för 

nyansökningar 1 juli 1996). Då vi vill undersöka effekten av förändringen med hjälp av en DD-

skattning följs förändringen i arbetsutbud för de som hade bostadsbidrag både före och efter 

reformen. Det som är intressant är skillnaden före och efter den 1 januari 1997 eftersom det var då 

begränsningen infördes för de som hade bostadsbidrag före reformen. Som utgångspunkt för 

undersökningen väljs år 1996 och om jämförelseår väljs 1998 då dessa år kan antas vara relativt lika 

utöver införandet av ytbegränsningen, men hushållen har fått tid att anpassa sig. På grund av 

studiens omfattning finns inte möjlighet att studera fler år vilket hade varit intressant. 

 

5.2 Variabler och skapade variabler 

Urvalet av variabler ur Försäkringskassans bostadsbidragsdatabas har gjorts med utgångspunkt i 

diskussionen kring vilka kontrollvariabler som är relevanta för undersökningen i avsnitt 5.4. 

Variablerna har alltså dels valts med utgångspunkt i dess troliga effekter på arbetsutbud och 

möjlighet att finna arbete, och dels på grund av deras möjliga effekter på bostadsstorlek. Dessutom 

har ett antal variabler skapats för att underlätta undersökningen. 

 

De variabler som valts är ett antal bakgrundsvariabler, variabler som rör uppgifter som bostaden och 

de boende samt variabler som rör inkomst av olika slag. Bakgrundsvariablerna är födelseår, kön, 

registrerat civilstånd, födelseland, kommun och kommunkod, högsta utbildning samt födelseår för 

det yngsta barnet). Variablerna som rör bostaden och de boende är beviljat bostadsbidrag, aktuell 

hyra, bidragsgrundad bostadskostnad, antal rum, faktisk boyta, bidragsgrundad boyta, antal vuxna 

samt antal hemmavarande barn. Variablerna som rör inkomst är bidragsgrundad inkomst, bruttolön, 

                                                 
14

Då reformen infördes vid olika tidpunkter för nyansökningar och för de som redan hade bostadsbidrag är det viktigt 

för undersökningen att urvalet begränsas till de som hade bostadsbidrag före reformen infördes. 
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inkomst från näringsverksamhet samt pensionsgrundad inkomst och studiebidrag. 

 

I tabell 2 redogörs för de skapade variablerna. För att förenkla undersökningen har dummyvariabler 

skapats för om en individ arbetar 1996, kön, om individen är student 1996 samt om individen är 

född i Sverige. Variabel för ålder och ålder för det yngsta barnet har också skapats. Vidare så har en 

förenkling gjorts genom att slå samman bruttolön och inkomst från näringsverksamhet för att 

konstruera en variabel för inkomst från arbete (för 1996 och 1998), samt att en variabel för 

förändring av inkomst från arbete skapats. Slutligen så har individerna delats upp i tre grupper för 

högsta utbildningsnivå och bostadskommunerna har delats in i 5 grupper utifrån Tillväxtverkets 

definitioner (se Appendix 1). 

 

Tabell 2: Skapade variabler     
 

Kön 
1 Kvinna  
0 Man 

Svenskfödd 
1 Sverige som födelseland  
0 Annars 

Ålder 1996 Födelseår -1996 
Ålder yngsta barnet 1996 Födelseår yngsta barnet - 1996 

Arbetar 1996 
1 Inkomst från arbete 1996 förekommer 
0 Annars 

Inkomst från arbete 1996 
Bruttolön 1996 +  
Inkomst från näringsverksamhet 1996 

Inkomst från arbete 1998 
Bruttolön 1998 + 
Inkomst från näringsverksamhet 1998 

Förändring i inkomst från arbete Inkomst 1998 - Inkomst 1996 

Student 1996 
1 Studerar 1996 
0 Annars 

Högsta utbildningsnivå 

1 Högst grundskoleexamen 
2 Högst gymnasieexamen 
3 Högskola eller annan eftergymnasial utbildning  
4 Saknas/Okänd 

Kommuntyp 

1 Storstadsregioner 
2 Större regioncentra 
3 Mindre regioncentra   
4 Småregioner 
5 Saknas/Okänd  
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5.3 Deskriptiv statistik 

Dels för att avgöra hur homogena behandlings- och jämförelsegruppen är, och dels för att avgöra 

vilka kontrollvariabler som är relevant så redovisas deskriptiv statistik i tabell 3, 4 och 5 för 

respektive grupp. 

 

Som vi kan se i tabell 3 är grupperna relativt lika vad rör ålder och ålder för yngsta barnet samt kön. 

Detta gäller också huruvida de är svenskfödd och om de hade arbete år 1996. Vi kan se att den 

genomsnittliga bostadsstorleken för grupperna ligger nästan mitt emellan definitionsgränserna, och 

att hyran för behandlingsgruppen var något högre än för kontrollgruppen. Både år 1996 och år 1998 

hade behandlingsgruppen en något högre genomsnittlig inkomst än jämförelsegruppen. Andelen 

studerande i de båda grupperna är relativt liten, men något högre i behandlingsgruppen. 

 

Tabell 4: Typ av kommun, andel av behandlings- och jämförelsegrupp 

Typ av kommun Behandlingsgrupp Jämförelsegrupp   

Storstadsregioner 38.7 35.9 
 Större regioncentra 26.4 29.8 
 Mindre regioncentra 4.8 6.0 
 Småregioner 3.9 1.9 
 Saknas/Okänd 26.2 26.4 
  

 

 

Tabell 3: Deskriptiv  
statistik 

          Behandlingsgrupp     Jämförelsegrupp     

  Medelvärde 
Standard-
avvikelse 

Min Max Medelvärde 
Standard-
avvikelse 

Min Max 

Ålder 1996 37.8 5.7 23 55 37.4 5.7 23 66 

Ålder yngsta barnet 6.8 3.6 0 16 6.7 3.6 0 18 

Kön* 0.9540 0.2097 0 1 0.9649 0.1840 0 1 

Svenskfödd* 0.7918 0.4065 0 1 0.7887 0.4084 0 1 

Antal rum 4.7 0.6 3 7 4.5 0.6 2 8 

Boyta 124.5 2.4 121 129 115.8 3.1 111 120 

Hyra 6133 1223 807 8907 5887 1140 416 10505 

Bostadsbidrag 1996 3198 693 666 390 3126 673 322 4020 

Arbetar 1996* 0.7433 0.4373 0 1 0.7314 0.4434 0 1 

Studerande 1996* 0.0412 0.1989 0 1 0.0299 0.1705 0 1 
Bidragsgrundad inkomst 
1996 119460 57999 0 371034 115877 59562 0 367664 

Inkomst 1996 80087 74243 0 312900 77876 76061 0 397000 

Inkomst 1998 91884 86455 0 377721 90472 85543 0 517774 

*Dummyvariabler 
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I tabell 4 redogörs för andelen av respektive grupp som bor i vilken typ av kommun.
15

 Som vi kan 

se är fördelning ganska lik, men en större andel av behandlingsgruppen bor i storstadsregioner och 

småregioner, medan en större andel av jämförelsegruppen bor i större och mindre regioncentra. 

Andelen vars kommuntyp saknas eller är okänd är markant, och ungefär lika stor i respektive grupp. 

 

Tabell 5: Utbildningsnivå, andel av behandlings- och jämförelsegrupp 

  Behandlingsgrupp Jämförelsegrupp 

Högst grundskoleexa-
men 

28.2 35.3 

Högst gymnasieexamen 51.1 49.3 

Högskola eller annan 
eftergymnasial utbild-
ning 

20.7 15.4 

Saknas/Okänd 1.9 1.7 

 

I tabell 5 ser vi andelen av behandlings- och jämförelsegruppen som återfinns i respektive 

utbildningsnivå. Vi kan se att en större andel av jämförelsegruppen har högst grundskoleexamen än 

i behandlingsgruppen, medan behandlingsgruppen har en större andel som studerat vid högskola 

eller har en annan eftergymnasial utbildning. Andelen vars utbildning saknas eller är okänd i 

datamaterialet är liten, och ungefär lika stor i respektive grupp. 

 

5.4 Val av kontrollvariabler 

För att få en trovärdig DD-skattning krävs att vi använder oss av kontrollvariabler, som tar bort 

effekter av olikheter mellan grupperna. Detta beror på att DD-skattningen utgår från att 

behandlings- och jämförelsegrupperna är homogena, vilket sällan är fallet, och det är därför viktigt 

att kontrollera för andra faktorer som kan förklara olika trender i arbetsutbud (Meyer 1995:154-155). 

Genom att använda kontrollvariabler ökas effektiviteten i DD-skattningen. Kontrollvariablerna väljs 

dels ur synpunkt av vad som kan tänkas påverkar arbetsutbud eller lön, och dels utifrån vilken data 

som finns tillgänglig. 

 

I kapitel 4 diskuteras den teoretiska modellen för arbetsutbud, och enligt denna så påverkas 

arbetsutbudet av lönen och arbetsfri inkomst. Då inkomst av arbete är den beroende variabeln och 

det inte finns några uppgifter om timlön kan detta inte kontrolleras för.  

 

Vidare kan ackumulering av humankapital genom kompenserande löneskillnader påverka en 

individs lön. Humankapitalet kan dels bestå av utbildning och dels av upplärning på arbetet, och 

                                                 
15

 Grupperna bygger på Tillväxtverkets indelning i regionfamiljer (se Appendix 1). 
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längden på en individs utbildning oh arbetslivserfarenhet borde därför påverka lönen och därmed 

arbetsutbudet. (Björklund et al. 2006: 131) Vi kan också se att det finns skillnader i utbildningsnivå 

mellan behandlings- och kontrollgruppen, och därför väljs utbildningsnivå som kontrollvariabel. Då 

vi har information om huruvida individerna är studerande eller inte, kontrolleras det även för detta i 

undersökningen. Detta beror på att om individer är studerande vid första mättillfället borde detta 

påverka inkomsten av arbete, antingen på grund av att de fortfarande studerar och därför är utanför 

arbetskraften, eller på grund av att de har avslutat sina studier mellan mättillfällena och därför har 

trätt in på arbetsmarknaden. 

 

En viktig faktor att ta hänsyn till i undersökningen är individernas bostadsort. Till att börja med så 

finns det kostnader för individen i samband med att flytta till annan ort för att få ett arbete. 

(Björklund et al. 2006: 210-212) Detta kan vara rena flyttkostnader, men också kostnader i form av 

svårighet att hitta bostad, byte av socialt sammanhang och för ensamstående kan en flytt från 

exempelvis familj innebära svårigheter till barnpassning med mera. Därmed kan boende i vissa orter 

ha svårare att finna arbete, vilket kan påverka möjligheterna att kunna förändra sitt arbetsutbud utan 

att flytta. Bostadsort kan dessutom ha betydelse för bostadens storlek och därmed sannolikheten att 

hamna i behandlingsgruppen. Bostäder i glesbygd och på mindre orter har normalt en lägre kostnad 

per kvadratmeter (SCB 2011:7), och hushåll kan därför välja en större bostad till en lägre kostnad 

än en liknande bostad i en storstad. Därför är det viktigt att kontrollera för de effekter som 

bostadsort kan ge. Vidare ser vi i tabell 4 att typen av kommun som individerna bor i skiljer sig 

något mellan grupperna, och då detta kan påverka möjligheten att finna arbete (och storleken på 

bostaden i relation till hyran) är detta en väldigt viktigt kontrollvariabel. 

 

Det är dessutom viktigt att kontrollera för andra faktorer som kan ha betydelse för individens 

position på arbetsmarknaden. Både kön och utländsk bakgrund kan innebära att individen 

diskrimineras på arbetsmarknaden och har svårare att finna arbete. Man kan också tänka sig att en 

person med utländsk bakgrund av mer legitima skäl så som språksvårigheter har svårare att finna 

arbete. Om en individ är en studerande kan detta innebära att denne står utanför arbetskraften för en 

längre tid, men det kan också innebära att individen har ökade möjligheter att ha fått jobb vid vår 

andra mätning om denne har avslutat sina studier. Trots att grupperna verkar vara homogena vad rör 

ålder, kön och andelen svenskfödda så är dessa variabler så pass viktiga för lönenivå och 

möjligheten att finna arbete att de bör kontrolleras för. 

 

Som kontrollvariabler väljs också hyra samt bostadsbidrag 1996 då vi kan se vissa skillnader mellan 

grupperna för dessa variabler, och de har inverkan på hur stor skillnad i bostadsbidrag det blir efter 

reformen för experimentgruppen. Slutligen är det inte omöjligt att antalet rum i bostaden påverkar 
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hushållets villighet att flytta, och följaktligen kontrolleras undersökningen även för detta. 

 

I tabell 6 redovisas för uppdelningen av kontrollvariabler. 

Tabell 6: Indelning av kontrollvariabler 
 Kontroll Variabler 

Kontroll 1:  
Grundläggande kontrollvariabler 

Ålder, ålder yngsta barnet, kön 
och svenskfödd. 

Kontroll 2:  
Utbildning 

Högsta utbildningsnivå. 

Kontroll 3: 
Utbildning 2 

Studerande. 

Kontroll 4:    
Bostad 

Hyra, bostadsbidrag, antal rum. 

Kontroll 5:  
Kommun 

Typ av kommun. 

Kontroll 6 Alla ovan. 
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6. Resultat 

6.1 Specifikation av noll- och mothypoteser 

I avsnitt 3.6 framgår det att utifrån teorin är nollhypotesen att de som påverkas av reformen har ett 

oförändrat arbetsutbud, och att mothypotesen är att de har ett ökat arbetsutbud. I kapitel 4 och 5 

redogörs sedan för metod, data och urval för att kunna komma fram till en testbar hypotes. 

Nollhypotesen är således att det inte finns någon skillnad i förändring av inkomst från arbete mellan 

behandlings- och jämförelsegruppen, det vill säga att DD-skattningen är lika med noll, och 

mothypotesen är att behandlingsgruppen har en större ökning av inkomst från arbete än 

jämförelsegruppen, det vill säga att DD-skattningen är större än noll. För att nollhypotesen ska 

förkastas krävs en signifikansnivå på 5 %. 

 

6.2 Resultat av DD-skattning med linjär regression med och utan kontrollvariabler 

I tabell 7 återfinns resultaten av analysen. Det finns inga signifikanta resultat för DD-skattningen, 

vare sig med eller utan kontrollvariabler. Detta innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. Som vi 

kan se av R2-värdena i tabell 7 så är förklaringsgraden av de oberoende variablerna för den 

beroende variabel väldigt låg, som mest cirka 3.6% av förändringen i inkomst från arbete kan 

förklaras av DD-variabeln och kontrollvariablerna tillsammans (i kontroll 6). 

 

Vi kan däremot se att vissa av kontrollvariablerna som valts hade effekt på inkomsten från arbete. 

Både ålder och ålder för yngsta barnet hade effekt på inkomsten från arbete på 5 % signifikansnivå. 

I genomsnitt ökade åldern förändringen i inkomsten från arbete med 722
16

 kronor för ett år 

ålderskillnad. Detta är logiskt då lön normalt ökar med erfarenhet (och ålder). Vad rör ålder för 

yngsta barnet så minskade förändring i inkomst från lön ju äldre barnet var med 922 kronor. Detta 

skulle kunna bero på att beräkningen för ålder för yngsta barn bygger på uppgifter från 1996, och att 

ju yngre barnen var år 1996 desto större möjlighet hade föräldern att öka sitt arbetsutbud till 1998, 

på grund av att småbarnsföräldrar (och särskilt föräldralediga) troligen arbetar mindre och kan 

succesivt arbeta mer och mer, medan de med äldre barn hade ungefär samma möjligheter att arbeta 

1996 som 1998. 

 

Vidare så är det intressant att konstatera att de som hade högskoleutbildning eller annan 

eftergymnasial utbildning hade markant större förändring av inkomst från arbete än de med lägre 

utbildning. Om vi utgår från teorin om humankapital så är detta också ett logiskt resultat då högre 

utbildning bör leda till högre lön. Den genomsnittliga ökningen i inkomst från arbete för de som var 

studerande 1996 var också markant större än för de som inte var studerande. Detta beror troligen på 

att de studerande var utanför arbetsmarknaden 1996 och börjat arbeta 1998, men skulle också kunna 

                                                 
16

 Siffrorna från kontroll 6 används i denna analys. 



 

26 Bostadsbidrag och arbetsutbud 

vara en effekt av att de ökat sitt humankapital genom studierna. 
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Tabell 7: Resultat               

Y = förändring i 
inkomst från 
arbete 

 
Utan kontroll-
variabler 

Kontroll 1 Kontroll 2 Kontroll 3 Kontroll 4 Kontroll 5 Kontroll 6 

  

Intercept 12554.87*** 
(1611.57) 

-19725.46 
(13024.79) 

11520.85*** 
(2494.23) 

11584.75*** 
(1619.89)  

11178.46 
(12655.77) 

15010.23*** 
(2448.75) 

-12522.98 
(18788.26) 

  t-värde 7.79 -1.51 4.62 7.15 0.88 6.13 -0.67 
Grundläggande 
kontrollvariabler 

Ålder   920.04** 
(287.40) 

        722.31* 
(297.19) 

  t-värde   3.20         2.43 

  

Ålder yngsta 
barnet 

  -1136.84* 
(455.39) 

        -921.79* 
(458.94) 

  t-värde   -2.50         -2.01 

  

Kön   4808.08 
(7372.12) 

        1793.85 
(7366.33) 

  t-värde  0.65     0.24 

  

Svenskfödd  1191.70 
(3414.14) 

    1787.14 
(3480.41) 

  t-värde   0.35         0.51 
Kontrollvariabler:  
Utbildning 

Högst grund-
skoleexamen 

    -       - 

  

Högst  
gymnasieexamen 

    -3473.59 
(3101.92) 

      -3893.66  
(-3113.53) 

  t-värde     -1.12       -1.25 

  

Högskola eller 
annan  
eftergymnasial  
utbildning 

  18149.44*** 
(4161.89) 

   17046.76*** 
(4437.27) 

  t-värde     4.36       3.84 

  
Saknas/Okänd     -2617.95 

(10762.02) 
      -3216.73 

(10769.98) 

  t-värde   -0.24    -0.30 

  

Studerande 1996    32263.52*** 
(7716.68) 

  27668.64*** 
(7773.91) 

  t-värde       4.18     3.56 
Kontrollvariabler:  Hyra         -0.18 (1.31)   -1.98 (1.42) 

Boende  t-värde     -0.14  -1.40 
  Bostadsbidrag     1.68 (2.23)  4.51 (2.43) 
  t-värde         0.75   1.85 

  
Antal rum         -633.47 

(2254.03) 
  -103.88 

(2254.35) 
  t-värde     -0.28  -0.05 
Kontrollvariabler: 
Kommuntyp 

Storstads-
regioner 

     - - 

  
Större  
regioncentra 

     -3914.19 
(3450.03) 

-3805.48 
(3559.44) 

  t-värde           -1.13 -1.07 

  
Mindre  
regioncentra 

          -4698.41 
(6236.50) 

-4157.99 
(6339.59) 

  t-värde      -0.75 -0.66 

  
Småregioner      1878.43 

(9338.54) 
5115.28 
(9510.05) 

  t-värde           0.20 0.54 

  
Saknas/Okänd           -3961.60 

(3545.06) 
-3768.62 
(3653.87) 

  t-värde      -1.12 -1.03 

DD-variabel 

Ytrestriktion -9253.39  
( 3160.47) 

-1172.75 
(3160.72) 

-1748.89 
(3142.38) 

-1324.29 
(3145.28) 

-895.4478 
(3217.4) 

-1177.90 
(3169.02) 

-2344.54 
(3195.93) 

  t-värde -0.30 -0.39 -0.56 -0.42 -0.28 -0.37 -0.73 
  R2 0.0001 0.0034 0.0195 0.0111 0.0005 0.0014 0.0363 

 

I tabellen redogörs för förändringskoefficienten, (standardavvikelse), t-värde och signifikansnivå. 
Inga värden finns för "Högst grundskoleexamen" och "Storsstadsregioner" då dessa har använts som bas i regressionen.  
Signifikansnivåer: *5% **1% ***0.1% 
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7. Slutsatser och diskussion 
 

I denna undersökning används en teoretisk och ekonometrisk analys för att svara på frågan om vilka 

effekter ytbegränsningen fick på inkomsten från arbete. I den teoretiska analysen dras slutsatsen att 

ytbegränsningen leder till att de som påverkas antingen har ett oförändrat arbetsutbud eller ökar 

arbetsutbudet som en effekt av ytbegränsningen. I den ekonometriska analysen används en 

Difference- in-differences-skattning med linjär regression för att analysera effekten på inkomst från 

arbete som visar på att det inte fanns några signifikanta effekter.  

 

Det finns flera tänkbara orsaker till att vi inte finner någon effekt. Den första är givetvis att 

ytrestriktionen inte påverkade arbetsutbudet bland bostadsbidragstagarna, men det kan dessutom 

finnas andra förklaringar. Till att börja med så begränsar urvalet undersökningens generaliserbarhet. 

Troligen har ensamstående med tre barn inte samma förutsättningar som andra att öka sitt 

arbetsutbud då deras tidsrestriktion troligen är striktare än såväl samboende med eller utan barn, 

som ensamstående utan eller med färre barn. Man skulle kunna tänka sig att det är lättare för en 

ensamstående med tre barn att flytta till en mindre bostad för att slippa minskningen i bostadsbidrag 

än att hitta ett arbete som fungerar med familjeförhållandena. Det skulle därför vara intressant med 

en undersökning som undersöker effekterna på arbetsutbudet av ytbegränsningen för exempelvis 

samboende. 

 

Det är också värt att fundera över om de uteblivna effekterna beror på en inlåsning i 

fattigdomsfällen. Det finns trots allt marginaleffekter av att börja arbeta för bostadsbidragstagare 

över en viss inkomstnivå och har de dessutom andra inkomstberoende bidrag, framförallt 

socialbidrag, kan det innebära än större marginaleffekter av ökade inkomster. Det hade därför varit 

önskvärt att inkludera information om andra inkomstberoende bidrag  i analysen. Tänkvärt är också 

antagandet om att bostadsbidraget skulle vara ett substitut till inkomst från arbete, och inte ett 

komplement, vilket påverkar analysen märkbart. Skulle det anses vara ett komplement skulle 

effekten av ett minskat bidrag kunna leda till ett minskat arbetsutbud, men resultatet av den 

ekonometriska analysen bekräftar inte heller detta. 

 

Som nämnt i den teoretiska analysen så finns det andra troliga effekter av ytbegränsningen. 

Exempelvis skulle det vara intressant att se om det finns ett samband mellan sannolikheten att flytta 

och ytbegränsningen, det vill säga om de som påverkas väljer att minska sin bostadskonsumtion. 

 

Ännu en intressant fundering är att resultat kan ha påverkats av att de som valdes ut till 

behandlingsgruppen hade en bostadstorlek som var precis över ytbegränsningen. Detta innebar att 



 

29 Bostadsbidrag och arbetsutbud 

de fick en mindre minskning i bostadsbidrag än de som hade en bostadstorlek som var  avsevärt 

större än ytbegränsningen. Följaktligen borde reformen ha haft större inverkan ju större minskning i 

bostadsbidraget den medförde, och en undersökning rörande detta skulle vara önskvärd. 

 

I grunden handlar undersökningens frågeställning om det som i den allmänna debatten handlar om 

det så kallade bidragsberoendet och effekterna det ger på människors incitament att arbeta. 

Utformningen av socialförsäkringen är onekligen relevant och det finns brister i att utforma 

systemet utifrån inkomstprövning då detta leder till snedvridna marginaleffekter. Men vad rör 

urvalsgruppen  i denna undersökning så finns sannolikt fler faktorer som spelar in så som tillgången 

till daghem och annan barnpassning samt möjligheter till utbildning. En sammanhållen 

socialförsäkring i kombination med andra välfärdsinstitutioner kan därför bidra till att öka 

möjligheterna att arbeta utan att försämra den ekonomiska standarden för låginkomsthushåll. 
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Appendix 1. Kommungruppsindelning 

Kommungruppsindelningen har gjorts utifrån Tillväxtverkets system med FA-regioner och 

regionfamiljer. FA-regioner är funktionella arbetsmarknadsregioner, inom vilka man kan bo och 

arbeta utan att behöva ägna alltför mycket tid åt resor till och från arbetet. (Tillväxtverket 2011) FA-

regionerna delas in i regionfamiljer utifrån liknande förutsättningar för utveckling och tillväxt enligt 

följande kriterier (ibid): 

- Befolkningsstorlek. 

- Utbildningsnivå. 

- Andelen företagare. 

- Tillgänglighet till arbetstillfällen. 

 

Regionfamiljerna är uppdelade enligt följande kategorier (ibid): 

- Storstadsregioner:  

Stockholm, Malmö och Göteborg. 

- Större regioncentra:  

Östergötland, Västerås, Örebro, Jönköping, Karlstad, Halmstad, Luleå, Umeå, Kristianstad, 

Växjö, Kalmar, Trollhättan, Skövde, Borås, Gävle, Falun/Borlänge, Blekinge, Eskilstuna, 

och Sundsvall. 

- Mindre regioncentra:  

Nyköping, Lidköping, Östersund, Gotland, Skellefteå, Örnsköldsvik, Karlskoga, Älmhult, 

Västervik, Värnamo, Tranås, Ljungby, Hudiksvall, Oskarshamn, Avesta, Söderhamn, Kiruna, 

Strömstad, Vetlanda och Mora. 

- Småregioner privat sysselsättning:  

Ludvika, Vimmerby, Kramfors, Fagersta, Ljusdal, Malung, Hagfors, Hällefors, Filipstad, 

Härjedalen, Bengtsfors, Årjäng, Vansbro och Eda. 

- Småregioner offentlig sysselsättning:  

Lycksele, Sollefteå, Gällivare, Arvidsjaur, Jokkmokk, Storuman, Övertorneå, Torsby, 

Vilhelmina, Arjeplog, Överkalix, Pajala, Sorsele, Åsele, Haparanda och Dorotea. 

 

På grund av få observationer för grupperna småregioner med privat respektive offentlig 

sysselsättning slogs dessa två grupper ihop till en i undersökningen. 

 

Vilka kommuner som hör hemma i vilken FA-region finns på följande sida: 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/regionalaindelningar/regionfamiljer.4.210

99e4211fdba8c87b800017833.html 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/regionalaindelningar/regionfamiljer.4.21099e4211fdba8c87b800017833.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/regionalaindelningar/regionfamiljer.4.21099e4211fdba8c87b800017833.html

