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FÖRORD

för göraregeringentillkallats1991:07 attharSSocialtjänstkommittén av
Översynen innefattablskallsocialtjänstlagen. enöversyn aallmän aven

tydligaretillsyftaochtillämpning attsocialtjänstlagens av-utvärdering av
ansvarsområden.ochuppgiftersocialtjänstensklargöraochgränsa

inombiståndtillRättenbetänkandetkommitténavlämnade1993aprilI
blförslaglämnasbetänkandet1993:30. lSOUsocialtjänsten som a

inombiståndtillenskildes rättdeni frågapreciseringarinnebär om
kom-mellanansvarsfördelningenförtydligandenochsocialtjänsten av

munerna.

framtidasocialtjänstensi huvudsakbehandlararbeteKommitténs fortsatta
uppföljning och utvär-tillsyn,frågororganisationinriktning och samt om

uppdragfått iocksåtilläggsdirektiv attharKommitténdering. genom
social-inompersonregisterförfattningsregleringförslag tilllämna aven

föreslutförtarbetekommitténs ut-skalldirektivenEnligttjänsten. vara
1994.juni månadgången av

samhällseko-mellansambandetstudieredovisas överdennaI rapport en
medsyftetövergripandeDet stu-socialbidrag.ochtransfereringarnomi,

samhällseko-isocialbidragetinplaceraförsökadien kan sägas enattvara
in-bedöma huringårhelhetsbild. I dettasocialpolitisk attnomisk och

kan kommainkomstdisponibel attmed låghushållförkomstsituationen
transfereringssyste-ochsamhällsekonominiförändringarpåverkas deav

Påkommande åren.deinträffa under närmastkan förväntasmen som
uppskattaförsökstudieni även attbedömningarna görs ettgrundval av

förkostnadernautvecklingenförkan hafaktorervilka effekter dessa av
socialbidrag.

förunderlagetdelingåskallstudienTanken resultatetär avsom enatt av
huvud-kommandei detställningstagandenöverväganden ochkommitténs

studien börmaterialet ibedömtharKommitténbetänkandet. att vara av
pub-därför valtoch harkommitténutanför attförävenintresse personer

ställ-inte någotdockinnebärDettadetta rapport.licera separatensom
iinnehållettillsidakommitténs rapporten.frånsakningstagande i

kom-vidOlov HolmgrenochLeif LundberggenomförtsharStudien av
ochuppläggningstudiensvidsynpunkterRåd ochsekretariat.mitténs
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SAMMANFATTNING

för hushåll medsituationenstudie koncentreras pådennaiIntresset en
medlite förenklat hushållMed dettadisponibel inkomst.låg enavses --

rekommende-Socialstyrelsenunderstiger dendisponibel inkomst avsom
3 redovisas för-2.2 kapitel denavsnitt ochsocialbidragsnormen. Irade

1991-93.inkomstfördelningen skett mellan årenändring somav

in-disponibelhushåll medenligt studien antaletdessa år ökarUnder en
med in-160 Hushållennivån medfastställdakomst under den tusen.ca

140 vik-Denminiminivån ökar med1-1,5komster mellan gånger tusen.
arbets-inkomstminskning den kraftigt ökadetigaste orsaken till denna är

400medperioden ökar antalet arbetslösa änlösheten under tusenmer-
drabbatinkomstminskningen främstdärför naturligtDet är attpersoner.

förvärvsarbetande.de

låginkomst-fått lägre andelsocioekonomiskaDen enda engruppen som
familjetyper det deNär det gäller ärhushåll pensionärerna.är ensam-

försämringarna, räknatfått destående barn störstamed och utan som--
också dessaökningen miniminivån. Deti andelen hushåll under ärav

lågin-1991 i särklass högsta andelenår hade denredangrupper som
komsthushåll.

i studien beteck-de hushållDet är odiskutabelt så delatt stor av somen
situation vadbättrelåginkomsthushåll i verkligheten har änsom ennas

diskussionerspeglas redovisade inkomster. Närmarederas omsom av
iredovisas i främstvilka osäkerheter finns i olika siffror rapporten;som

kapitlen 5 och

kapitel inkomstförhållanden påverkasl 4 hushållensanalyseras hur av
tänkbara i transfererings-samhällsekonomin ochframtida förändringar i

scenarier, kombi-hjälp utgörAnalysen medgörssystemen. somav sex
utvecklingensamhällsekonomiska ochantaganden dennationer omomav

i transfereringssystemen.förändringarev

alternativet bygger påpositiva samhällsekonomiskaVid det mest som-
1991 dentill års nivå uppskattasbl minskning arbetslöshetena aven -

50-100 mdkr i för-för hushållen mellandisponibla inkomsten öka med
7-121993. ökning med mellanhållande till år Detta motsvarar pro-en

2-4minska medandelen låginkomsthushållberäknasVidarecent. pro-
1993 12-14 lägre16 till Defrån årcentenheter, eller procent.procent



besparingarna i transfe-nivåerna de i studiensiffrorna antagnaomavser
samtidigt genomförs.reringssystemen

förutsätts arbetslösheten minskasamhällsekonomiskt alternativandraI ett
antaganden under-ll alternativ bygger utgörtill Dettaprocent. som
1993. Vid antagandennationalbudgeten år dessalaget i den reviderade

20-64för öka med mellandisponibla inkomsten hushållenberäknas den
alternativtransfereringssystemen bedöms dettabesparingar imdkr. Utan

2 procentenhet-minskning låginkomsthushåll medtill andelenleda en av
istället16 besparingarna genomförs ökartill 14 Omdvs från procent.er,

1 procentenhet.läginkomsthushåll medandelen

alternativet bygger påsamhällsekonomiskanegativaI det mest som a-
disponibla16 hushållenstill ökarökning arbetslösheten procenten av -

besparingar och minskar34 i alternativinkomster med mdkr ett utan
besparingar inte genomförsbesparingsalternativ. Om10 mdkr imed ett

l Genomförslåginkomsthushåll med procentenhet.andelenminskar ca
16 19 dvsfrån tillandelen läginkomsthushållbesparingar ökar procent,

3med procentenheter.

scenariernai de olikagjorts vilket beloppberäkning har ocksåEn somav
tillskulle kommasamtliga låginkomsthushållenkrävas förskulle att upp

År 1993 belopp iuppgick dettafastställda miniminivån.den rapporten-
ekonomiskapositiva20 dettill drygt mdkr. Ikallat för mestresursgapet -

bespa-5 mdkr i falletminska medalternativet skulle utanresursgapet
andra samhälls-3 besparingar vidtas. I detmed mdkrringar och om

3minskning medsiffror:alternativet motsvarandeekonomiska är en
med 1 mdkrökningbesparingar inte sker ochmdkr resursgapetavenom

alternativetekonomiskanegativabesparingar genomförs. I det mestom
besparing-vidantingen oförändrat ellerberäknatshar resursgapet vara -

4 mdkr.öka medar -

sambandetuppgifteravsnitt redovisarKapitel 5 inleds med ett omsom
1991. konstate-Detsocialbidragstagande under årmellan inkomster och

relativtinkomstfördelningen iinverkan ärsocialbidragets stortattras
låginkomsthushål-framför alltförväntas detbegränsad. Som kunnat är

Konkret medförsocialbidraget.inkomstsituation påverkaslens som av
medminskarunder detta årsocialbidraget antalet lâginkomsthushållatt

52 tusen.



9

härbland deåterfinnsbidragshushållenhälftenmindre änNågot somav
in-30 hardrygtYtterligarelåginkomsthushåll. procentbetecknas som

endastgällerminiminivån. Samtidigt1-lmellan gånger attkomster
Sersocialbidrag.erhölllåginkomsthushåll under åretfemte manvart
fjärdedelarannorlunda: nästanfördelningenbidragen är tresumman av

finnsSom tidigarelåginkomsthushållen.tillsocialbidragen går sagtsav
låginkomst-antaletuppgiftengällerreservationer detnärdock vissa om

hushåll.

socialbidragskostnadernaexempel på hurredovisas vissa5I kapitel även
positiva samhälls-scenarierna. I detolikautvecklas i detänkaskan mest

vid alter-socialbidragskostnadernaalternativet beräknasekonomiska ett
besparingar5,5-6 vidmdkr ochmellanbesparingar hamnanativ utan

mel-vid detMotsvarande siffror19937,5-8 priser.mdkr i årsmellan
negativaVid8,5-11,5 mdkr. det7,5-8,5alternativet mestlersta är resp

socialbidragskostnadernaalternativet uppskattassamhällsekonomiska
besparingsalterna-vid8-l0,5 mdkr ochbesparingar ligga mellan ettutan

socialbidrags-jämförelse kan nämnasl0-l4,5 Sommdkr.tiv mellan att
fram-8,8 kapitlettill mdkr. I1993 beräknatspreliminärtårkostnaderna

förkostnadernai beräknadeosäkerhet debetydandefinnshålls detatt en
socialbidrag.

i resultattillförlitligheten dediskussion6 innehållerKapitel somomen
fak-översiktligt vilkabehandlassammanhangetIredovisas i rapporten.

resultatet.ha påverkatkantorer som
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INLEDNING1

fungeraskalldetSocialbidraget är yt-syftet med ettuttaladeDet att som
tryggadfå sin utkomstinte kanförskyddsnät genomtersta sompersoner

roll på-Genom dennainkomstkällor.eller andraförvärvsarbete genom
samhällsekono-hurbådeSocialbidraget på avgörande sättverkas ett av

hushållentillkan utgåvilka ersättningarochi utvecklasmin stort som
bidragssystem.försäkrings- ochandrafrån

ekonomisknegativmycketkännetecknatshar ut-årenDe senaste enav
kraftigtid tillkort väntskonjunkturläge haröverhettatveckling. Ett en

lågkonjunktur.

135från till1991-93 ökat änhar mellan årenArbetslösheten mer pro-
årenunder dehundratusentalsinnebärDetta senasteattcent. personer

utkomstmöjligheter.tidigareförlorat sina

finanserna:offentligai deockså förstärkt obalansenLågkonjunkturen har
skatteri forminkomsternaiväg, samtidigtutgifterna har skenat avsom

offentligaförstärkningen dekraftigt. Som led iavgifter minskatoch av
i sjuk- ochersättningsnivåerna1993under årfinanserna sänktes t ex

skattehöjningarvissasamtidigtarbetslöshetsförsäkringarna ge-som
nomfördes.

sanering defortsattpolitisk enighetDet finns bred att avenomen
kontroversiellt ärnödvändig.offentliga Vad ärfinanserna är mersom

bör ske.och hur dettanär

sannolikhet fortsattamedUnder kommande åren kommerde stor se
ochelleravgiftshöjningaroffentliga verksamheten,nedskärningar i den

försämringar transfereringssystem.befintligai

förinkomstsituationenpåverkarförändringarsjälvklart dessaDet är att
olikaförändringarna slårmindre klart hurVad är är mothushållen. som

grupper.

ökat kraf-socialbidragkostnader förkommunernasharDe årensenaste
1993 förväntas1992.1990 7,0 För årtill mdkr år4,7 mdkr årtigt från-

låg-8,8 kan konstateramdkr. Manbli kostnadslutresultatet attcaen
islagit igenombesparingarna i trygghetssystemandraochkonjunkturen

socialbidragskostnader.ökadeform av
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Det syftetövergripande med denna studie försöka placeraär inatt so-
cialbidraget i samhällsekonomisk socialpolitiskoch helhetsbild. I dettaen
ingår försöka beskriva vilka disponibla inkomster hushållen har efteratt
hänsynstagande till skatter och transfereringar. Ambitionen är också att

underlag för bedömning hur många hushåll har så lågage en av som
inkomster de kan bli föraktuella socialbidrag.att

Mer konkret kan syftet med studien besvara följandesägas tvåattvara
frågor:

Hur kommer framför låginkomsthushållensallt försörjningssituation att
påverkas förändringar i samhällsekonomin och transfereringssystemenav
under kommande år

Vilka återverkningar socialbidragskostnaderpå kommunernas kan den
förändrade försörjningssituationen för hushållen bedömas få

Redan kan undersökningensägas inte kan förväntas entydigaattnu ge
definitivaoch på dessa frågor.svar
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STUDIENMETOD OCH2

antagandende metoder, och be-kapitel genomgånggörsI detta aven
vilkastudien. redovisasanvänds i fortsatta I kapitlet ävendensomgrepp

inträffat mellaninkomstfördelningen beräknas haförändringar somav
1991-93.åren

2 Metod.l

sambandetsyftet med studien undersökatidigare framhållitsSom är att
inkomstsituationen förutvecklingenden samhällsekonomiska ochmellan

inkomster.med låga disponiblahushåll

socialför-utvecklingen samhällsekonomin ochden framtidaEftersom av
studiengenomförssäkringssystemet mycket svår bedömaär att ensom

scenarierolika denform känslighetsanalys. Med hjälp överav sexav
samhällsekonomin ochutvecklingen sambanden mellanframtida prövas

låginkomsthushållens situation.

försedan underlag bedöm-Resultatet scenarierna används ettsomav
motsvarandeningar socialbidragen kan komma utvecklas underhur attav

villkor perioder.och

2.1.1 HINK-modellen

inkomstfördelningsundersökningStudien bygger på data från SCB:s
23HINK. årlig urvalsundersökning omfattarHINK är tusensomen

individer, fördelade 10 hushåll. HINK-materialet grundar sig ipå tusen
vid Därför finnsutsträckning på uppgifter lämnas taxeringen.stor som

det eftersläpning i De data finns tillgängliga dennanärsystemet.en som
studie 1991.genomförs åravser

I studien SCB:s mikrosimuleringsmodell FASIT. I modellen kananvänds
effekterna förändringar i skatter, arbetslöshet och hus-simulera avman

hjälp modellen i denna studie inkomstfördel-hållsinkomster. Med tasav
1993 för olika scenarierna.ningen fram för år och de

1993inkomstfördelningenviktigt medveten år ärDet är attatt omvara
1991.framskrivningar från år Uppgifterna för årresultatet dataav av

1993 statistisk simulering och inte på faktiskt redo-bygger således på en
inkomstfördelningen detta Avstämning utveck-visade data år. avom
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lingen 1991 1993mellan åren och statistikgörs på mycketmot aggrege-
rad nivå. därförModellen kan inte förväntas avbilda alla aspekter ut-av
vecklingen för enskilda hushåll. I vilka avseenden modellen bedöms
spegla den verkliga utvecklingen diskuteras 2.2nedan. avsnitt beskrivsI

1991utvecklingen mellan 1993, bildåren och för huratta ge en av
modellen praktiskt fungerar.

Modellen bygger delvis schablonmässiga framskrivningar grundade
observerade förändringar olika ekonomiska variabler. Förändringarav

bl timlöner, ränteinkomster vissa transfereringaroch likaantasav a vara
för samtliga individer. Detta innebär fårsamtliga löntagaret attex

procentuella löneökning. Eventuellt löneklyftorökande kommersamma
inte fram i modellen.

Ersättningarna från flertalet transfereringssystem individ-beräknas på
eller hushållsnivå. beräkningar frånDessa med utgångspunkt in-görs
formation de enskilda hushållens inkomst- och levnadssituation isamtom
enlighet gällande ersättningsregler. Individernas beräknasmed skatter

sätt.samma

I modellen ingår uppgifter från Riksförsäkringsverket RFV sjuk-om
frånvaron. Genom slumpmässigt sjukfallbort antal deatt ta ett av som
ingår i HINK-materialet från 1991 simuleras minskning i sjuk-år den
frånvaron efter scenarierna sjukfrånvaronskett detta år. I antassom vara
oförändrad i förhållande till 1993.år

simule-En för denna undersökning särskilt viktig delmodell denär som
1991 till 5 3 % iarbetslöshet. Arbetslösheten uppgick år procentrar ca

2 i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Högreöppen arbetslöshet och %
nivåer arbetslösheten individer vid framskrivningenpå skapas attgenom
slumpmässigt väljs arbetslösa.ut som

Sannolikheten för individ bli estimerats grundvalarbetslös har påatten
1990 1991.den förändrade arbetslösheten mellan åren och Dennaav san-
socioekonomisknolikhet varierar beroende på kön, ålder, lön, ut-grupp,

bildning, näringsgren boenderegion.och

1991individer förvärvsinkomst 2Endast de år hade på minstensom
65 väljas Personenbasbelopp ca tkr har kunnat arbetslösa.ut som

tillhört arbetskraften. tillmåste också ha Något hänsynstagande färre
arbetstillfällen, minskade inkomster för studerande,och därmed t ex som
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inte i arbetskraften,ingår har inte tagits i modellen. Eftersom många
beroendestuderande är kunna arbeta under ferierna över-att tav ex

därförskattas sannolikt studenternas inkomster 1993år och i scenarierna
med hög arbetslöshet.

Den arbetslöshetenutslumpade har därefter statistik frånstämts motav
AMS 1993.för år Avstämningen har gjorts med avseende ålder,på kön
och facktillhörighet. Vissa från de skattade sannolikheterna haravsteg
varit nödvändiga för arbetslöshetens struktur i modellenatt acceptera att
skall överensstämma med statistiken från AMS. Arbetslöshetstidernas

Ävenlängd har fördelats efter statistik för 1993.år formen ersättningav
utgår till de arbetslösa grundas på den fördelning gällde årsom som

1993.

Genom den tillämpade blirmetoden fördelningen de arbetslösa mellanav
olika bakgrundsfaktorer och arbetslöshetstider densamma i samtliga sce-
narier där arbetslöshet simuleras. Detta gäller fördelningenäven mellan
andelarna får ersättning från KAS, från arbetslöshetskassa ellersom som
inte huvudöver får någon arbetslöshetsersättning. innebärDettataget
bl andelen berättigadär till arbetslöshetsersättning inteatt minskasa som
i de scenarier där arbetslöshetsnivån hög under längre tid.antas vara en

Det kan för övrigt sägas det finns begränsad tillgång på denatt typ av
statistik förbehövs bedöma den samlade arbetslöshetstidenatt texsom
för enskilda personer.

Allmänt gäller det finns särskild osäkerhet detnär gäller hur denatt en
ökade arbetslösheten bör hanteras i modellen. Osäkerheten beror till en
viss del på de begränsade möjligheterna uppgifternastämmaatt motav
statistik över arbetslösheten, framför allt svårigheternapå förut-attmen
säga vad händer med olika skäl frånutestängs ellersom personer som av
aldrig kommer in arbetsmarknaden.på

Vilka effekter får arbetslösheten för förtidspensioneringen och utför-t ex
frånsäkringen arbetslöshetsförsäkringen Vad händer med t ex ung-

domar flyktingaroch över huvud aldrig varit inne på arbets-tagetsom
marknaden Vilken social utslagning följer arbetslösheten Någraav svar
på dessa frågor intekommer i denna studie. Frågorna kommeratt ges
dock ytterligareberöras i kapitelnågot behandlar social-att som
bidragen.
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Över denmedveten användamåstehuvud gäller attatttaget omvaraman
vidinnebär konkret fram-statisk. Dettai huvudsakmodellen är attrent

olikafördelningen i materialet mellaninteskrivningar förändras t ex
boenderegioner. Någonochsocioekonomiskafamiljetyper, grupper

boendemönster,eventuellt förändradeinte heller tillhänsyn t atttas ex
flyttar tilleller hushållsina föräldrarbor kvar längre hosungdomar att

billigare boende.

scenariernaBeskrivning olika2.1.2 deav

1998.1993 Tidsperiodentill ärför periodenberäknatsScenarierna har
förutsättning. Syftet medberäkningsmässigbetraktadock att som enmer

låginkomsthushållensanalys hurscenarierna möjliggöraär att aven
inte uttala sigutvecklingen,ekonomiskadensituation påverkas att omav

givet årtal.situationen ett

SCB:s befolknings-enligtbefolkningen utvecklasberäknasI scenarierna
15 årnettoinvandring på1998.statistik fram till år En tusen perpersoner

antagits.har

samhällsekonomiska utvecklingenlüen

från denscenarierna utgåriekonomiska utvecklingarnaalternativaDe
perspektivmedelfristigtekonomi iför svenskkalkyl presentera-ett som

1993.aprilRNB frånnationalbudgetenrevideradedes i den

utvecklingarekonomiskaalternativagrund tvåkalkyl harMed denna som
finns i RNB-konsistensdenhar varit bevaraberäknats. Målet att som

prisutvecklingochproduktion, löne-sysselsättning,mellankalkylerna
medProduktiviteten ökafinanser.offentliga sektornsden antassamt

Utifrån antagandenscenarier.i samtliga1-1,5 år export,procent omper
lönerna behöverberäknas hurarbetslöshethushållens sparkvot och ut-

den sysselsätt-efterfråganvecklas för motsvararatt somgenerera en
samhällsekonomiskt alter-tredjearbetslöshet valts. Iningsnivå ettsom

enligheti med vadsysselsättning utvecklaspriser ochnativ löner,antas
1993.nationalbudgetenreviderade årförförutsätts i underlaget densom

inte får betraktasscenariernaviktigt medvetenDet är attatt somomvara
scenariernadet faktumframgåtorde för övrigtDetta attavprognoser.

kraftigt sinsemellan.skiljer sig så åt
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färgade Sverige för befinner sig iScenarierna närvarandeär attav en
Även alternativet innebär kon-lågkonjunktur. det dockdjup sämsta att

arbetslösheten i alternativ intejunkturnedgången bryts, även dettaom
minskar.

variabeln scenarierna utarbetadescentrala arbetslösheten.Den när var
föringen klar och allmänt accepterad metod arbets-Det finns mätaatt

Siffror SCBzs statistik.lösheten. nedansom anges avser

1993 13Arbetslösheten i genomsnitt uppdeladunder år procent,var ca
8 5 i arbetsmarknadspolitiskapå öppet arbetslösa och åt-procent procent

Proportionen andelen arbetslösa och andelen igärder. mellan öppet ar-
samtligabetsmarknadspolitiska åtgärder i scenarier den-antas vara

litenUr inkomstsynpunkt blir också skillnaden ärsamma. om en person
föremål förarbetslös eller någon åtgärd.öppet är

följandeI tabell redovisas vissa nyckeltal för de samhällsekonomiskatre
alternativ i seenarierna.användssom

Tabell 2.1: Vissa nyckeltal för de olika samhällsekonomiskaalternativen

samhällsekonomiskt timlönReal Konsument- Arbets-
år åralternativ 5 5 löshetpriser

Återhämtning +10% 5 %+16%
återhämtningBegränsad +8% +14% 11

lågkonjunkturFortsatt +5 +12% 16%

Nedan beskrivningar olikagörs korta vad utmärker de samhälls-av som
ekonomiska alternativen.

Återhämtning

I återhämtningsalternativet minskar arbetslösheten till 1991 nivå,års dvs
5 I detta alternativ simuleras ingen arbetslöshet, eftersom denprocent.

nivån den finns i grundmaterialet.är redan Reallönernaantagna som
perioden 10 2under öka med vilketantas procent, motsvarar procentca

per ar.
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återhämtningBegränsad

Det samhällsekonomiska alternativ kallas förhär begränsad åter-som
hämtning det beskrivs i reviderade nationalbudgeten.är den Densom

minskar itotala arbetslösheten detta alternativ till 11 och real-procent
8 1,5lönerna ökar med % år.procent per

lågkonjunkturFortsatt

I alternativet fortsatt lågkonjunktur till 16arbetslösheten ökaantas pro-
samtidigt stiger 5reallönerna med under femårs-cent procentsom en

period l %ca år.per

I samtliga samhällsekonomiska alternativ hushållens ränteutgifter,antas
förmögenhetränteinkomster och utvecklas i takt reallönerna.samma som

Budgetförstärkningar i offentligaden sektorn

I den budgetpropositionen beräknas den offentliga sektorns fi-senaste
1993 195nansiella underskott år uppgå till mdkr. Det finns bred poli-en

tisk enighet åtgärder för stärka offentliga finansernade måsteatt attom
vidtas Storleken framtidaunder de åren. på besparingskra-närmaste de

beror på den ekonomiska utvecklingen och mycket osäker. Syftetärven
besparingarna stabilisera offentliga sektorns skuld.med den Enär att

ekonomisk används i detta sammanhang det strukturellaärterm som
inte försvinnerbudgetunderskottet den del budgetunderskottetav som-

konjunkturen återvänder till normalläge. Det strukturella budget-när ett
långsiktiga budgetförstärkningar.underskottet det behovetutgör av

1993 långsiktig utgiftsstra-I den reviderade fmansplanen år redovisas en
80 nödvändigategi budgetförstärkningar totalt mdkr fördär på attanses

Ekonomi-offentliga finanserna. Denna siffra ligger i nivå meddesanera
besparingsbeho-kommissionens Lindbeck-kommissionen förslag där

60-70för stabilisera tillstatsskulden beräknas uppgå mdkr, utöverattvet
1993besparingsförslag i budgetproposition.de presenterades årssom

I besparingsscenarierna den offentliga sektorns finanser förstärkasantas
199380 mdkr i prisnivå, nivåmed års dvs den i densom angesca re-

viderade finansplanen. Samma besparingar i samtligaanvänds scenarier.
budgetförstärkningarSom behovet beroende denärsagts ovan av av

utvecklingen. Sämre samhällsekonomi leder tillekonomiska denatt
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intäkter minskar och utgifterna ökar.offentliga sektorns Attatt anta
besparingar i samtliga samhällsekonomiska alternativ därförärsamma

vilka effekterrealistiskt. Fördelen med kunna jämförainte helt att samma
i scenarier dock bedömts detbesparingar har olika har uppväga som

förloras i realism. Dessutom kan konstateras det finns bety-eventuellt att
angående storleken på det strukturella budgetunder-dande osäkerheter

skottet.

offentliga fi-finns huvudsakligen förstärka den sektornsDet sätttre att
minska offentliga konsumtionen, höjaMan kan den skatter ochnanser.

avgifter välja minska transfereringarna till hushåll och företag.eller att
80 ungefär hälftenAv de mdkr i scenarierna antas tas utsom sparas ge-

Återstående 40nedskärningar i den offentliga konsumtionen. mdkrnom
från fördelas skatte-avgiftshöjningarhushållen och jämt mellan ochtas

försämrade förmåner i socialförsäkringssystemen.

Minskningen i offentliga konsumtionen kan förväntas leda tillden en
minskad sysselsättning i offentliga Dessa effekter finnsden sektorn.

imedtagna modellen. Effekter i form försämrad offentlig service ellerav
ökade avgifter bli följden besparingarna,för hushållen, kan ärsom av
däremot inte medtagna.

Skatte-avgiftshöjningen i scenarierna i form höjda egenavgiftertas ut av
till socialförsäkringssystemen. efter principUttaget sker samma som
sjukförsäkringsavgiften idag, proportionell avgiftdvs på allatas uten
deklarationspliktiga 7,5förvärvsinkomster till basbeloppetgångerupp
och avgiften avdragsgill från förvärvsinkomsten.den taxerade I be-är
sparingsscenarierna höjs avgiften 0,95denna från vilket ni-ärprocent,

1993,vån år 5,95till procent.

följandeI tabell redovisas transfereringarna tillstorleken på hushållen år
1993. Beloppen de beräknats i HINK-modellen.är som
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hushållenfrånpå tilltransfereringarna den offentliga sektornStorlekenTabell 2.2:
HlNK-modellenår 1993enligt

Summa Andel
%mdkr

211 56Pensioner
519Föräldrapenning

24 6sjukpenning
51 15Arbetsmarknadsstöd
19 5Barnbidrag
6 2Bostadsbidrag

10 3KBT
9 2Studiemedel
8 2Socialbidrag

Övrigt 12 3
375 100Totalt

föränd-sig vilka konkretai läge uttalamöjligt dagensinteDet är att om
bli aktuella förhushållen kantransfereringssystemen föriringar attsom

besparing-Därför harbudgetunderskottet.minskningen iåstadkomma
proportionellalagts i formenstaka undantag,med några ut avarna,

transfereringssystem.i samtligaminskningar

till uni-undantagits: studiemedelförhållandevis harTvå stora system
föräldrar.bidragsförskott tillversitetsstuderande och

finansieradestudiemedlen lånandel utgörsEftersom större avaven
ned-utsträckningoklart i vilkenoffentliga sektorn detutanför ärden en

budgetförstärkning. Vad bidrags-skulle innebäraskärning avseren
gjortsbesparingar inte i dettatillanledningen någraförskottet är att

ekono-hushåll medutsträckning går tillbidraget i storattsystem svag
blikantroligt dennahar inte bedömtssituation. Detmisk att gruppsom

drabbarbesparing denomfattande utöverför någonföremål sommer
övriga hushåll.även

Pensionerna

ålderspensionär-10 för bådeminskas medATPFolkpension och procent
pensionä-de ställdaförtidspensionärer. För kompensera sämstoch atter

endastpensionärerpensionstillskottet så desamtidigthöjs att somrerna
Efter-inkomster.får oförändradefolkpension och pensionstillskotthar

precis ovanför socialbi-pensionärer inkomsterantal harstortettsom
för justundvika försämringarrealistiskthar det bedömtsdragsnormen att

pensionernaskett tidigareockså närDetta är någotdessa somgrupper.
1993.pensionärerna sänktes årbasbeloppet förminskats, närt ex
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Arbetslöshetsförsäkringen

80 till 70frånarbetslöshetsförsäkringen sänksErsättningsnivån i procent.
denKAS och lägstaarbetsmarknadsstödetNivån det kontantapå er-

minskas dock inte.från arbetslöshetsförsäkringensättningen

ukforsäkringen

70-varierar mellanidagErsättningsnivåerna inom sjukförsäkringen, som
70till för90 sjuktidens längd, sänksberoende samt-procentprocent

betalassjuklönen,Försämringen bådeliga sjukdagar. som av ar-avser
försäkringskassan.betalas Detbetsgivaren, och sjukpenningen, avsom

arbetsgivaravgift in det arbets-högre tarstaten tantas att somgenom ex
utbetalning sjuklön.givarna vinner i form minskad avav

Föräldraförsäkringen

90 till 70 Försämringeni föräldraförsäkringen frånNivån sänks procent.
ersättningen vid barnsersättningen vid sjukt barn ochgäller både vård av

födelse.

Barnbidragen flerbarnstilläggenoch

innebärBarnbidrag flerbarnstillägg hålls oförändrade. Detta detoch att
1lreala barnbidragen minskar med i lågkonjunktur-värdet procentav

14alternativet, 12 vid begränsad återhämtning och medmed procent
i återhämtningsalternativet.procent

Bostadsbid ragen

Hyres- bostadsbidragssystemet skrivs inteoch inkomstgränser i medupp
inflationen. Oförändrade medför det reala värdethyresgränser att av
bostadsbidragen minskar 11-14 För familjer med förhål-med procent.

in-inkomster blir minskningen eftersom denlandevis höga ännu större,
inte justeraskomstnivå där bostadsbidraget börjar ned heller medtrappas

inflationen.
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till pensionärerKommunala bostadstilläggen

för bostadsbidrag-Hyresgränserna hålls oförändrade på sättsamma som
11-14KBT minskar med Ivilket medför realvärdet på procent.atten,

avtrappningen bostadstilläggetfall höjs nivå från vilkendetta dock den av
påbörjas.

enarierna

i olikabesparingarna deFör kunna vilka effekteratt sam-gerse som
nulägesalternativi studienhällsekonomiska alternativen används även ett

transfereringarochför transfereringarna. Med detta skatter ut-attavses
1993.vid årenligt de regler gällde utgångengår avsom

transfere-samhällsekonomiska alternativen och de tvåbasisPå de treav
scenarierolika kon-ringsalternativen besparing kanmed utan sexresp

Scenarierna följande:ärstrueras.

transfereringssystemåterhämtning nuvarandeEkonomisk och-

transfereringssystemetbesparingar inomEkonomisk återhämtning och-

transfereringssystemåterhämtning nuvarandeekonomisk ochBegränsad-

transfere-inomåterhämtning besparingarekonomisk ochBegränsad-
ringssystemet

transfereringssystemlågkonjunktur och nuvarandeFortsatt-

transfereringssystemetbesparingar inomlågkonjunktur ochFortsatt-

inkomst-förbeskriva konsekvensernascenarier förDessa används att
framtida utvecklingar.fördelningen olikaav

knappast kanbesparingar sä-scenariernaDet betonas debör att tre utan
inkomster ochoffentliga sektornsrimlig balans i denbygga pågas en

utgifter.
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Inkomstjämförelsemått2.1.3 m.m.

inkomst genomgående används i den fortsatta studien hushål-Den ärsom
samtliga inkomster efter skatt. Inkomsterna består förvärvsin-lens av

syftetkapitalinkomster och transfereringar. Eftersom medkomster, stu-
dien inkomstförhållandenabl på i de hushåll erhållerär att se soma
socialbidrag förlängningenoch i bedöma behovet socialbidragatt av- -
exkluderas eventuella socialbidrag från redovisade disponibla in-den
komsten.

I studien minskas de disponibla inkomsterna faktiskamed hushållets
boendekostnader. De inkomster redovisas således deärsom resurser

hushållet förfogar för sin konsumtion.över övrigasom

Orsaken till boendekostnaderna interäknas bort dessa kostnaderäratt att
heller medräknas i den inkomstnormer här aktuella. Enärtyp av som
konsekvens denna beräkningsmetod blir låg disponibel inkomst iattav en
vissa fall kan bero på hushållet medvetet valt lägga bety-att att en mer
dande del sina inkomster på sitt boende.av

En central uppgift i studien attjämföra levnadsstandarden för hushållär
med olika storlek och sammansättning. Hänsyn måste därför tilltas att
konsumtionsbehovet och därmed behovet viss disponibel inkomstav en
varierar mellan olika hushåll. För åstadkomma denna jämförbarhetatt
räknas hushållens inkomster i studien i konsumtionsenheter.om

Med hjälp begreppet konsumtionsenhet kan i studien beräknas vilkaav
hushåll har disponibla inkomster under skälig nivå, fortsätt-som en
ningsvis kallad miniminivån. Det liggerär hushållen under dennasom
miniminivå i fortsattaden studien låginkomsthushåll.benämnssom

I studien används begreppetäven Med stor-resursgap. resursgap avses
leken det belopp skulle behövas för samtliga hushåll skulleattsom
komma till den fastställda miniminivån.upp

En beskrivning hur konsumtionsenheter definieratsnärmare och be-av
räknas nedan.görs
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Kgnsumtionsenheter

inkomst-hushållensrelaterakunnakonsumtionsenheter ärmedSyftet att
Beräkningen konsum-konsumtionsbehov.grundläggandetill avetter

socialbidragsnorm.vägledandeSocialstyrelsensbygger påtionsenheter
hushåll enligtden1 KEkonsumtionsenhetEn ettmotsvarar summa

utgifter.nödvändigatäckaförbehöverdenna attnorm

utgifterdel utövertillkommerrekommendationSocialstyrelsensI en
Andraboendekostnaden.dessabetydelsefulla ärDen mest avnormen.

lokalautanför ärtäckasbörSocialstyrelsenbehov re-normenansersom
tillAnledningenoch glasögon.barntillsynfackföreningsavgift, att ensor,
olikakraftigt mellanvarierardeutanför ärlagtsdel attposter normen

kostnaderdessaendabostadskostnaden denstudiehushåll. I denna är av
beskrivitshari studienhanteraskostnaddennatill. Hurhänsyn tassom

tidigare.

således ävenvilkettill basbeloppet,koppladSocialstyrelsens ärnorm
blir dettill basbeloppetkopplingenGenomkonsumtionsenheterna.gäller

tiden.princip överi konstantkonsumtionsenhetvärdetreala av en

mellankonsumtionsenhetstorleken påvarierartidigare framgåttSom en
hushållskategorierolikastorlek förKonsumtionsenheternasolika hushåll.

ibådeuttrycktaKonsumtionsenheterna ärnedan.framgår tabellenav
uppgickdetta år1993. Basbeloppetåroch i antal kronorbasbeloppantal

40034 kr.till

århushállskategorler 1993på olikakonsumtionsenhetför1StorlekenTabell 2.3:

år Antal krAntal1993Basbelopp
år 1993basbelopp34400kr

39904Ensamstående 1,16
048661.92Samboende

19264år 0.56Barn 0-3
704år 220,664-10Barn
144år 0,76 2611-17Ungdom

ad-beräknashushållförkonsumtionsenheten attStorleken på ett genom
Ex-hushållsmedlemmarna.enskildaför dekonsumtionsenheternadera

hushåll medförkonsumtionsenhet1993under år ettempelvis uppgår en
04866160134 krtillll år7 ochi åldrarnabarnochtvå trevuxna
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funnits22 704 26 144 Om det enbart hade19 264 kr.+ + + vuxenen
tillistället ha uppgåttkonsumtionsenheteni hushåll skullemedlem detta

26144904 264 22 704 kr.108 016 39 +19kr ++

transfereringar ochefterdisponibla inkomster skatter,Hushåll av-vars
l konsumtionsenhetinte tillboendekostnader uppgårdrag för faktiska

belopplåginkomsthushåll. Detstudiebetecknas i denna ett somsom
miniminivån. Ettför hushåll benämnsl konsumtionsenhet ettmotsvarar

disponibel inkomstharhushålllåginkomsthushåll såledesär ett som en
miniminivån.efter för boendekostnader lägre änavdrag ärsom

direkt kopp-det inte finnsi påpekasDet måste detta sammanhang att en
Socialbidragettill socialbidrag. ärling miniminivån ochmellan rätten

HINK-under-fram iinte kommerindividuellt och faktorerprövat som
sig på de-Undersökningen grundarsökningen kan påverka denna rätt.

inte nödvän-inkomster behöverklarationsuppgifter. deklareradeLåga
konsumtionsmöjligheter. En deldigtvis lika begränsademotsvaras av

sina tillgångar.säljasin försörjninghushåll kan också klara attgenom av

medanberäkningarna årsinkomster,En felkälla är att so-avserannan
månadsvis. eller ingen inkomst undercialbidragsbehovet Lågprövas en

berättigat till socialbidragdel därför hushållåret kan ärgöra att ettav
användamarginal överstiger den härårsinkomsten med godtrots att

miniminivån.

kapitelVidare diskussioner dessa faktorer förs ibetydelsen somavom
socialbidrags-behandlar disponibel inkomst ochsambandet mellan låg

tagande.

2.1.4 Uppläggningen analysenav

skrivsstudien flera olika förstaAnalysen i bygger på I stegsteg. ett
1991 fram för spegla hushål-HINK-undersökningens uppgifter för år att

1993. grundvallens inkomstsituation Framskrivningen påår görs av
samhällsekonomin transfereringssys-konstaterade förändringar inom och

temen.

inkomster de alternativa1 nästa beräknas hur hushållens påverkassteg av
särskilt intresse iutvecklingar antagits i olika scenarierna. Avdesom

detta för hushåll med lågsammanhang vilka effekter utvecklingen fårär
effekterdisponibel inkomst. används för bedöma dessaDe mått attsom
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disponibel inkomst underhushåll medförändringarna andelenär enav
förändringarna det beloppminiminivåniden studien samtantagna av

minst mini-inkomst påhushåll skulle fåför allaskulle åtgå att ensom
minivån resursgapet.

inkomster1991 fanns mellanDärefter redovisas vilket samband årsom
grundval dettaHINK-materialet. Påsocialbidragstagande ioch sam-av

socialbidragskostnaderna kan tän-uppskatta hurband försökgörs attett
scenarierna bygger på.olikaantaganden dedekas utvecklas under som

återfinns.analysenkapitel de olika delarnaredovisas i vilkaNedan av

1993.inkomstfördelningen år3 beräknadekapitel beskrivs denI

konjunk-ivad den nedgångintressantDet har bedömtsäven att sevara
2.2avsnitthushållen. Iinneburit förårendeägt senasteturen rumsom

1991-93 enligt HINK-mate-periodenutvecklingen underbeskrivs därför
rialet.

också därför1991 intressantinkomstfördelningen år ärBeskrivningen av
inteurvalsundersökning och ärstatistiskden resultatetär somatt av en -

framskrivningar.1993 framtagitsfördelningen årfallet för genom-
1991 högreharinkomstfördelningen åruppgifternaDetta gör att enom

1993.inkomstfördelningen åruppgifternagrad säkerhet än omav

olikadeförändras iinkomstfördelningenkapitel 4 beskrivs hurI scena-
räkneexempel påoch5 kommentarerKapitel innehållerrierna. oma

socialbidraget.förutvecklingen kan innebäravad

år 1993tillFramskrivningen2.2

mycket1993 varit1991 och harmellan årenutvecklingenDen ekonomiska
kraftigtilltid väntshar på kortkonjunkturlägenegativ. Ett överhettat en

lågkonjunktur.

13till5 änperioden frånunderArbetslösheten ökar procent mer pro-ca
i arbets-ocharbetslösamed både öppeträknar personercent om man

i rad.1993 för tredje åretminskar årBNPmarknadspolitiska åtgärder.
ökning real-4,5 Någonmed1991 BNP minskatSedan år har procent. av
försämringarantalVidare hardessa år.underlönerna har inte skett ett

exempelvis karensdagarharsocialförsäkringssystemetgenomförts inom -
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införts i sjuk- arbetslöshetsförsäkringen ersättningsnivåernabåde och och
har sänkts. Dessutom har boendekostnaderna ökat kraftigt under den här

perioden.aktuella

totala disponibla inkomster i fasta priser i HINK-modellenHushållens har
3,5 1991 1993.minskat med mellan åren ochprocent

Som 1993 modellsimu-tidigare bygger inkomstfördelningen år påsagts en
lering.

1991följande diagram visas inkomstfördelningen ochI för hushållen åren
1993. Diagrammet visar den disponibla inkomsten konsumtionsenhetper
efter avdrag för hushållens boendekostnader och exklusive social-ev
bidrag.

årenDiagram2.1: inkomstfördelningen 1991och 1993

700000-
l600000

500000: i w ig 1993i400000 ;
i300000 1991i .iI200000 i i

100000L
vi +. 74O 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Disponibel inkomst KE

En klar förskjutning inkomststrukturen sker mellan Antalet hus-åren.av
håll inkomstklassernai till två gånger miniminivån minskar kraftigtupp

1991 1993.mellan åren och

Som tidigare koncentreras redovisningen i denna på hus-sagts rapport
hållen med disponibel inkomst i närheten eller lägre miniminivån.änen av
Det bör betonas förändringarde i fortsättningen redovisas handlaratt som

hur låginkomsthushåll tilloch angränsande skikt förändrasom gruppen - -
antal och sammansättning. Vi uttalar således inte vilkaoss om grupper

inom för den totala inkomstfördelningen förloratvunnit ellersom ramen
på förändringarna.



28

miniminivåninkomst underredovisas hushåll medföljande tabellI en
HINK-modellen räknasfamiljesammansättning. Iuppdelade efter personer

föräldrarna.bor kvar hos18 hushåll deävenfyllt år egetett omsomsom
särskildredovisas de isärskilja hushålldessaFör kunnaatt grupp.en

Även26under år.ensamståendebestårGruppen kvarboende personerav
förtids- ochbådepensionärer ingårsärredovisas. Ipensionärerna gruppen

ensamstående ochbådehushåll medGruppen omfattarålderspensionärer.
gifta.

årenminiminivån KE 19911hushåll inkomst undermed disponibel2.4: AntalTabell en
familjetypklassificeradeefteroch 1993,

hushållhushåll Andelundermini-Antal av
minlvån i kategorin,lo1000-tal

ÅrArÅr Ar 19931993 19911991
26,019,5Ensamstående 335250barnutan
22,214,849Ensamstående 32med barn
4,72,73620Samboende barnutan

10,65,69047Samboendemed barn
7,28,2100112Pensionärer

64,460.1150141Kvarboende
760| 12,8 16,0602Totalt

13frånminiminivån ökarinkomster undermed procentAndelen hushåll
160 hus-1993. ökning16 Denna1991 till år tusenår motsvararprocent ca

håll.

Undantaget ärfamiljetyper.samtligaförförsämratsSituationen har nästan
minskat något.iställetminiminivånunderandelpensionärshushållen, vars

ande-förklarastill delkanhar fått det bättrepensionärerna attAtt stor av
perioden.ATP ökat underpensionärer medlen

barn.med ellerensamstående,drabbatförsämringarna har utanDe största

inkomst någotharhushållenintressant påDet ocksåär att ensomse
kapitel såiredovisasSomminiminivån. kommerovanför ettatt senare

inkomstklasser. Dettai dessasocialbidragstagarefinns det relativt många
inkomst-bidragsberoende derasbliockså lätt kanär omsomen grupp

samhällsekonomi ellerförsämradgrundsituation försämras, påtex av
socialförsäkringssystemet.besparingar inom
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hushåll åren 1993,mellan 1991ochTabell 2.5: Antal med disponibel inkomst 1-1,5KEen
klassificerade efter familjetyp

hushållhushåll mini- AndelAntal under av
minivån1000-tal i kategori,°u

År ÅrAr År 1993 1991 19931991
Ensamstående barn 149 10,1 11,6130utan
Ensamståendemed barn 73 90 33,7 41,3
Samboende barn 25 41 3,4 5,4utan
Samboendemed barn 187 14,5 22,0123

539 42,4Pensionärer 565 41,3
13,7Kvarboende 27 32 11,7
22,9Totalt 943 1088 20,1

oföränd-I denna pensionärernas inkomstförhållanden iär settstortgrupp
Barnfamiljema i intervall. Sammanlagtrade. de ökar dettaär mestsom

1993140 fler intervall århar hushåll inkomster i detta år äntusenca
1991.

årenhushåll miniminivån KE 1991Tabell 2.6: Antal med disponibel inkomst under 1en
och 1993,klassificerade socioekonomiskefter grupp

hushåll hushållAntal underminl- Andelav
minivån1000-1al i kategorin,lo

ÅrAr Ar Ar1991 1993 1991 1993
Förvärvsarbetande 12,8227 397 7,4
därav:
Arbetare 7,0 13,763 165
Tjänstemän 6,331 59 3,3
Högretjänstemän 2 5 0,7 1,8

klassificeradeanställda 57 95 12,5 20,8
Jordbrukare och 54 35,272 26,6
företagare

förvärvsarbetande 375 363 23,3 22,2
därav:
Studerande 175 76,5172 77,5
Alderspensionärer 96 83 9,0 7,6
Övriga 104 108 33,132,4
Totalt 602 760 12,6 16,0

Ålders-Hushållen förvärvsarbetandemed de fått försämringar.är som
pensionärer och studerande har fått det något bättre. När det gäller de
studerande finns 1993,viss osäkerhet inkomstförhållandena år vil-en om
ket kommenterats i 2.1.närmare avsnitt

Antalet hushåll förvärvsarbetande miniminivånmed under ökar under pe-
rioden från 230 400till 74eller med Andelentusen tusen procent.ca ar-
betar- och tjänstemannahushåll fördubblas.under Denästannormen
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ökade arbetslös-iframför allt densin grundminskade inkomsterna har
år har ökatdessamellanantalet arbetslösakan erinrasheten. Det attom

vissfinnsdettilläggasocksåDet kan400med att entusen personer.ca
arbetaremellanarbetslöshetenfördelningendet gällerosäkerhet när av

avstämningenstatistikdenpåOsäkerheten berortjänstemän.och att som
imedlemmaräromfattar arbetstagaregjorts hjälp endastmed ensomav

arbetslöshetskassa.

förtidspensionärer ochfrämst bestårövriga hushållAndelen avsom-
model-användadenEftersommarginellt.endastlångtidsarbetslösa ökar-
socio-hushåll ifördelningeniförändringingen tlen statiskär görs exav

hushåll årdedelEnaktuella åren.mellan deekonomiska somavgrupper
tillräknasegentligenbordeförvärvsarbetande1993 betecknas som

övriga.gruppen

åren 1993,1991ochKE1-1,5mellahushåll disponibel inkomstmedTabell 2.7: Antal en u
socioekonomiskklassificerade efter grupp

hushållhushåll Andelmini-underAntal av
kategorin,%minivån i1000-taI

ArArAr 1993År 199119931991
15,311,1476342Förvärvsarbetande

därav:
18,812,6227151Arbetare
10,77,410068Tjänstemän
5,32,7168Högretjänstemän

20,217,29276klassificerade anställda
19,617,74036Jordbrukare och

företagare
37,537,3612601förvärvsarbetande

därav:
9,014,22032Studerande

46,445,0Alderspensionärer 502480
27,527,9Övriga 9090

943] 22,920,11033Totalt

med deiinkomstintervall överensstämmer storti dettaFörändringarna
nivån.underhushållenredovisats förförändringar som

uppde-hushållenmeduppgiftermotsvaranderedovisastabellI följande
HINK-materialetiboenderegioneriIndelningenboenderegion.efterlade

defini-följandeanvändsindelningenVidkommuntillhörighet.frånutgår
tioner:
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Större städer: kommuner med 90 30än invånare inom kmtusenmer
radie från kommuncentrum
Södra mellanbygden: 27-90kommuner med invånare 30inom kmtusen
radie fler 300 invånare inom 100än km radie från kommun-samt tusen
centrum
Norra tätbygden: 27-90kommuner 30med invånare inom kmtusen
radie färre 300 invånare inom 100än km radie från kom-samt tusen
muncentrum
Norra glesbygden: kommuner färre 27 30med invånare inomän tusen
km radie från kommuncentrum

hushållTabell 2.8: Antal miniminivån årenmed disponibel inkomst under 1 KE 1991en
och 1993,klassificeradeefter boenderegion

hushåll hushållAntal undermini- Andelav
mlnivån1000-taI i kategorin.lo

År År Ar År1991 1993 1991 1993
15,31Stockholm 120 145 12,8

Göteborg 64 82 14,0 17,8
Malmö 3a 48 14,2 17,7
Större städer 209 266 12.9 16,2
Södra mellanbygden 102 130 11,6 14,7
Norratätbygden 36 46 14,0 17,5
Norraglesbygden 32 42 11.4 15,1
Totalt 602 760 12,8 16,0

Andelen hushåll har inkomster under nivån varierar literelativt mel-som
lan boenderegionerna 1991både 1993.år och år

När det gäller arbetslösheten i de olika boenderegionerna kan sägas denatt
i modellen ökat med ungefär lika många arbetskraften i respek-procent av
tive region. Det har funnits svårigheter dettastämma antagandeatt motav
arbetslöshetsstatistiken.
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årenhushåll KE 1991och 1993,disponibel inkomst mellan 1-1Tabell 2.9: Antal meden
klassificerade efter boenderegion

hushållhushållundermini- AndelAntal av
mlnlvån kategorin,A1000-1al i

ÅrÅr ÅrÅr 19931993 19911991
15,4 16,6Stockholm 144 156
21,1 22,6105Göteborg 96

18,249 14,5Malmö 39
22,920,0städer 324 376Större

23,4 27,9247Södra mellanbygden 206
27,271 23,6Norra tätbygden 61
29,582 26,2Norra glesbygden 73

943] 20,1 22,91068Totalt

i detta in-boenderegionernai är störreSkillnaden andelen hushåll mellan
någotregionerna harglest befolkadekomstintervall. Det deär ensommer

högre andel.

inkomsterhushåll medskillnader i ökningen andelenNågra nämnvärda av
regionerna finns inte. Förolika1,5 konsumtionsenheter mellan deunder

Göteborg, medavvikerde storstädernaövrigt kan konstateras blandatt tre
intervall.inkomster i dettahögre andel hushåll meden

inkomst ökathushåll med lågSammanfattningsvis antaletkan sägas att
1993.kraftigt 1991 ochrelativt mellan åren

in-får minskadesärskilt ensamståendeBland familjetyperna detär som
inkomstminsk-socioekonomiska drabbarSer påkomster. grupperman

förvärvsarbetande.ningen de hushåll ärsom

arbetslöshet-ökadeinkomstminskningen dentill ärDen viktigaste orsaken
boendekostnaderökaderiktning ärAndra faktorer verkat i sammaen. som

iförändringarnasocialförsäkringsförmåner. Eftersomförändringaroch i
effekter1993 dock dessainförts under harsocialförsäkringssystemet år

fulltinte slagit igenom under detta år.ut

perioden.underinkomst har minskatAndelen pensionärer med låg
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BERÄKNADE INKOMSTFÖRDELNINGEN3 pEN
AR 1993

År 1993 används referensår för effekterna olikadeattsom se av scena-
rierna. Som förunderlag genomgången scenarierna i kapitel i4ett av ges
detta kapitel 1993.beskrivning inkomstfördelningen för år Det bören av

inkomstfördelningen 1993 framskrivningår bygger på datanoteras att av
från 1991 och inteår på faktiskt redovisade uppgifter.

Det totala antalet hushåll 1993i Sverige 4,7 enligtår miljoner HINK-var
modellen. Följande diagram visar inkomstfördelningen under detta år.

Diagram3.1: inkomstfördelningen år 1993

700000

600000-

500000

lill400000

300000

I200000

l.100000

1O + e -
i O 5 O 5 O 5. . 2 3 3

DisponibalinkomstKEI

Ett antal hushåll har inkomster under eller minimi-ovanförstort strax
nivån, dvs 1 konsumtionsenhet. Antalet hushåll under nivån beräknas
uppgå till 760 16och utgöra samtliga hushåll. Mellantusen procentca av
1-1,5 konsumtionsenheter ligger ytterligare 1,1 miljoner 23hushåll eller
procent.
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hushållår klassificeradeeftersamtliga1993,Diagram3.2: Inkomstfördelningen
familjetyp

700000

U Kvarboende

[Ill]Pensionärer

ä Samboendemedbarn
|I medbamEnsamst.
I

Samboende barnutan 1
% Ensamst. barnutan

mommmommm LD.t: .c-im.Nde-N..-.N°.d&#39;*.c6
9ub°u.&#39;ur&#39;&#39;.&#39;u&#39;›9d7°.&#39;tblb
°°{Z.Q.“1.°.°{“Z&#39;*.°°{

OOCI-P--F-NNNNÖÖ
KEDisponibelinkomst

de giftainkomstklasserna äri de högrekategori dominerarDen som
Även vanligaensamstående barn ärSamboende barn. utanutan som

majoritet bland hus-isamtidigt denna ärhöginkomsttagare, gruppsom
inkomster.med mycket lågahållen

ovanför minimi-inkomster nära,pensionärshushåll harFlertalet men
dock utgörmed barn,för ensamståendegällernivân. Detsamma ensom

5 %.hushålltotala antaletförhållandevis liten del detav

inkomster änallmänhet högrehar iGiftasamboende med barn ensam-
inkomst-utsträckning iåterfinns i relativtmed barn,stående stormen

miniminivân.klasserna nära

årminiminivån KE 1993,1underhushåll disponibel inkomstmedTabell 3.1: Antal en
familjetypklassificeradeefter

hushåll AndelAntal
hushåll. °o1o00-tal: :av

underkategoriunder itotalt
miniminivåminiminivå

44,0335 26,0Ensamstående 1286barnutan
6,449 22,2Ensamstående 218med barn
4,74,736171Samboende barnutan

11,910,690850medSamboende barn
13,27,21001389Pensionärer
19,8150 64,4233Kvarboende

100,016,04747 760Totalt
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40 tillhörDrygt hushållen med inkomster under miniminivånprocent av
inkomster underensamstående barn. Bland hushåll medutangruppen

År0,25 3.2.konsumtionsenheter dominansen diagramär seännu större
1991 utgjorde denna 60 socialbidragshushåll.allaprocentgrupp ca av

26De kvarboende under barnår också ensamståendeär utan ut-som- -
den bland låginkomsthushållen.gör näst största gruppen

18Av hushållen under miniminivån barnfamiljer. Andelenär procent
låginkomsthushåll ökar förmed antalet barn. Andelen också högreär
hushåll med för hushållen giftaSamboende. Barnfa-än meden vuxen
miljerna 500 43består individer, vilket innebärnästan tusen attav pro-

alla individer nivånunder tillhör barnfamilj.cent av en

Av pensionärer har 7 inkomster nivån. dessaunder Av är nästanprocent
samtliga ensamstående.

Medan de 0,25ensamstående barn ofta har inkomster under kon-utan
sumtionsenheter har pensionärerna barnfamiljerna i in-och allmänhet
komster mellan 0,5 till 1,0 konsumtionsenheter.

Tabell hushåll3.2: Antal årmed disponibel inkomst mellan 1-1,5KE 1993,en
klassificerade efter familjetyp

hushållAntal Andel
hushåll,1000-tal: °av :

totalt mellan i kategori mellan
1-1,5KE 1-1,5KE

Ensamstående barnutan 1286 149 11,6 13,7
Ensamståendemed barn 218 90 41,3 0,3
Samboende barn 771utan 41 5,4 3,8
Samboendemed barn 850 187 22,0 17,2
Pensionärer 1389 589 42,4 54,1
Kvarboende 233 32 13,7 2,9
Totalt 4747 1088 22,9 100,0

Över hälften hushållen i intervallet folkpensionärer.är Man kan attav se
antal pensionärshushåll skulle riskera hamna under mini-ett stort attav

minivån deras inkomster minskade.om

För övriga hushåll tendensen densammaär för hushållen medsom en
disponibel inkomst 1under konsumtionsenhet. Andelen hushåll ökar med

barnantalet och förär högre ensamstående förän samboende.
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hushåll klassificerade efterår samtliga1993,Inkomstfördelningen3.3:Diagram
socioekonomisk grupp

7OCXJOO

GOGXX ÖvrigaI
5000X ä Studerande

ÅlderpensionärerI

ochjordb.Företagare
I klass.anst.%
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elinkomstlKElDispon

hushållsförestån-hushålldominerasinkomstklassernaDe högre varsav
fördelningen änihögreliggerTjänstemännenförvärvsarbetar.dare ar-

dock inkomsterhartjänstemannahushållobetydligt antalEtt intebetarna.
miniminivån.i närheten av

andel frånhögfinnsinkomstermed lågaBland hushållen gruppernaen
för-inslagobetydligtickefinns ocksåövriga. Detstuderande och ett av

före-ochordbrukarenivå. Jdennainkomster påvärvsarbetande med
inkomster.ofta lågahartagare

årminiminiván 1993,KE1underhushåll disponibel inkomstmedAntalTabell 3.3: en
socioekonomiskklassificeradeefter grupp

hushåll AndelAntal
hushåll, %1000-tal: :av

underkategoriiundertotalt
miniminivåminiminivå

52,312,83973114Förvärvsarbetande
därav:

21,713,71651209Arbetare
7,86,359935Tjänstemän
0,71,85307tjänstemänHögre

12,520,395457klassificeradeanställda
9,535,272206Jordbrukare och företagare

47,722,23621633förvärvsarbetande
därav:

22,676,5172225Studerande
10.97,6Alderspensionarer 831082
14,233,1Övriga 108327

100,016,07604747Totalt
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Antalet hushåll med förvärvsarbetande 52till 397uppgår och utgörtusen
det totala antalet hushållprocent under miniminivån. Tjänsteman-av

nahushållen ligger under nivån i betydligt lägre utsträckning än arbetar-
hushållen.

Drygt tredje företagare eller jordbrukare har inkomster under mi-var
niminivån.

Två klasser har andelar hushåll disponibel inkomstmedstorasom en
under l konsumtionsenhet studerandeär och övriga. Inkomsterna i dessa

Överhushåll understiger ofta 0,25 konsumtionsenheter 3.3.se diagram
90 hushållen i dessa återfanns vid klassificeringenprocent av grupper
efter familjetyp i ensamstående barn och kvarboendeutangrupperna un-

26der år.

Tabell hushåll3.4: Antal med disponibel årinkomst mellan 1-1,5KE 1993,en
klassificeradeefter socioekonomiskgrupp

hushållAntal Andel
hushåll,1000-tal: %av :

totalt mellan i kategori mellan
1-1,5KE KE1-1,5

Förvärvsarbetande 3114 476 15,3 43,8
därav:
Arbetare 1209 227 18,8 20,9
Tjänstemän 935 100 10,7 9,2
Högretjänstemän 307 16 5,3 1,5

klassificeradeanställda 457 92 8,520,2
Jordbrukare och företagare 206 3,740 19,6

förvärvsarbetande 1633 612 37,5 56,2
därav:
Studerande 225 1,920 9,0
Ålderspensionärer 1082 502 46,146,4
Övriga 327 90 27,5 8,2
Totalt 4747 1088 22,9 100,0

Förhållandet mellan hushållen med förvärvsarbetande intervalli detta är
ungefär detsamma för hushållen under miniminivån, bortsersom om man
från jordbrukarna och företagarna.
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efterklassificeradehushållsamtligaår 1993,lnkomstfördelningen3.4:Diagram
boenderegion

700000
D600000 glesbygdNorra

500000 D tätbygdNorra
400000 IIIll rnellanbygdSödra
300000

städerStörre200000
Malmö100000

Göteborg

I Stockholm

KEinkomstDisponibel

mellaninkomstfördelningeniskillnadtydlignågonutläsainteDet går att
boenderegionerna.de olika

årminiminivån 1993,1 KEunderinkomstdisponibelhushåll medAntalTabell 3.5: en
boenderegionefterklassificerade

AndelhushållAntal
hushåll, %1000-taI: :av

underkategoriiundertotalt
miniminiváminiminivå

19,115,3145949Stockholm
10,917,882462Göteborg
6,317,748270Malmö

35,016,22661639städerstörre
17,214,7130886mellanbygdenSödra
6,017,546262tätbygdenNorra
5,615,142279glesbygdenNorra

100,016,07604147Totalt

boenderegio-mellanliterelativtvarierarlåginkomsthushållAndelen
nerna .
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Tabell hushåll3.6: Antal med disponibel årinkomst mellan 1-1,5KE 1993,en
klassificerade boenderegionefter

hushållAntal Andel
1000-taI: hushåll, %av z
totalt mellan i kategori mellan

1-1,5KE 1-1,5KE
Stockholm 949 158 16,6 14,5
Göteborg 462 105 22,6 9,6
Malmö 270 49 18,2 4,5

städerStörre 1639 376 22,9 34,5
Södramellanbygden 886 247 27,9 22,7
Norratätbygden 262 71 27,2 6.5
Norraglesbygden 279 82 29,5 7,6
Totalt 4747 1088 22,9 100,0

Skillnaderna något i inkomslintervall.är detta hushållstörre Andelen
inkomstmed mellan 1-1,5 konsumtionsenheter i iär lägre städerna änen

övriga regioner. Om pensionärshushållen exkluderas minskar dock denna
skillnad betydligt.
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INKOMSTFÖRDELNINGEN OLIKAI DE4
SCENARIERNA

2.i kapitelscenarierna har lämnatsolikabeskrivning deEn närmare av
förutsättningarsamhällsekonomiskakombinationScenarierna utgör aven

transfererings-inombesparingsâtgärderantagandenalternativasamt om
området.

används:samhällsekonomiska alternativFöljande tre

återhämtning-
återhämtningbegränsad-

lågkonjunkturfortsatt-

transfereringssystemen är:det gälleralternativenDe två när

förändringaringanulägesalternativet-
besparingsalternativet-

totalnivåpåEffekter4.1

transfere-inkomsternadisponiblaredovisas hur deI följande tabell samt
olika scenarierna.i deringarna helhet påverkassom

årstotalnivá Mdkrpå 1993 priserscenarierna,Tabell 4.1: Effekter av

Återhämtning FortsattBegränsad
återhämtning lågkonjunktur

medmed medutan utanReferens utan
ár1993 besp. besp. besp.besp. besp. besp.

790820 834854 864inkomst 800 898Disponibel
320338 309344 359 325291Skatterm m

Transfereringar
369351 400från 323 380375 350offentlig sektor

790-898varierar mellandisponibla inkomsternaTabellen visar deatt
lågkonjunktur medfortsattSamtliga scenariermdkr i scenarierna. utom

1993.ijämförelse med årdisponibla inkomstertill höjdabesparing leder
scenarierna beror främst påmellanSkillnaderna disponibel inkomsti
löneutveckling och ersätt-sysselsättningsgrad,olika antaganden om

transfereringssystemen.ningsvillkor inom
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2redovisas i kapitel vilka förutsättningartidigare ochSom redan sagts
för beräkningarna. Exempel på sådanabegränsningar gäller be-som

scenarierna besparingar knappast kangränsningar är att utan anses vara
samhällsekonomisk effekternasynpunkt och de be-realistiska från att av

konsumtionen ske i besparingsscena-i offentligasparingar den antassom
igenom i beräkningar ii begränsad mån slår de görsrierna endast som

reservation för beräkningarna gäller självfalletstudien. Som allmän atten
perioderna intedet under de aktuella sker någonde förutsätter att ge-

förändring anställnings- och lönestrukturen ellernomgripande tav ex av
i landet.sociala trygghetssystemetdet

besparingsátgärder, årsenskilda 1993 priser MdkrEffekternaTabell 4.2: av

Återhämtning Begränsad Fortsatt
återhämtning lågkonjunktur
BesparingBesparingBesparingBesparingBesparingBesparing

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

13,5 6,9 13,5 6,913,5 6,9Pensioner
4,6 2,7 4,4 2,64,7 2,9Sjukförsäkring

1,5 5,8 3,7 8,1 5,3Arbetslöshetsförsäkr 2,3
4,5 3 4,3 2,9Föräldraförsäkring 5,3 3
2,4 2,4 2,1 2,12,7 2,7Barnbidrag

1,62,1 1,9 2 1,8 1,8Bostadsbidrag
25,1 38,4 24 36,4 23Socialförsäkringsavg 40,5

43,943,6 44,1Totalt .. ....

skiljer sig relativt lite mellan deeffekterna besparingarnaDe samlade av
i samtliga alternativ be-samhällsekonomiska alternativen liggerolika -

43-44mellan mdkr.sparingarna

inkomstförstärkningen åstadkomshälften den eftersträvadeMer än av
övriga be-egenavgifterna. När det gäller flertalethöjningen avgenom av

1,6 5,3 Nettobesparingarnatill mdkr.sparingar ligger de på nivån mellan
5-15 kostnaden för förmån.mellan den totalautgör procent respav

6,9pensionerna till mdkr. 4Besparingen på uppgår Detta motsvarar ca
förtidspensionertotala kostnaderna för ålders- ochdeprocent av

inklusive ATP.

samhälls-de enskilda besparingsâtgärderna denEffekterna styrs avav
utvecklingen. i sjuk-, föräldra- och arbetslös-ekonomiska Förmånerna

egenavgifterna påverkas löneutvecklingen ochhetsförsäkringarna samt av
Storleken besparingarna i barnbidragen bestämsarbetslösheten. på av

Bostadsbidragen både inflationen, löneutveck-inflationen. påverkas av
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avviker näs-Pensionernasysselsättningsläget. attlingen och varagenom
samhällsekonomiska utvecklingen.denopåverkadehelttan av

skillnader mellanbetydandefalli flertalet ärdetDet kan konstateras att
Tillbesparingsåtgärderna.enskildadenettoeffekternaochbrutto- av

minskar. Enskatteintäkternaskillnader påberor dessadelen attstörsta
del in-KBT kompenserarochbostadsbidragenfaktor är att en avannan

komstbortfallet för hushållen.

hushållsnivåpåInkomstfördelningen4.2

förändras vidhushålleninkomstfördelningen förvisaravsnitt hurDetta
alternativa scenarierna.de

varie-miniminivånunderinkomstdisponibelharAntalet hushåll ensom
År 760 hushåll inkomster1993580-890 hademellan tusentusen.rar

nivå.under denna

samtliga hushåll iförinkomstfördelningen4.64.1 visarDiagrammen -
1993.årfördelningeninlagtSom referensscenarierna. ärde olika

efterkonsumtionsenhetinkomstendisponiblavisar denDiagrammen per
socialbidrag.exklusiveochboendekostnaderhushållensavdrag för ev

1993 nivå.priser årsi fastaInkomsterna är -

Återhämtning4.2.1

samhällsekonomiska alter-i dettaökardisponibla inkomsterHushållens
854 itill mdkrbesparing och898 scenariotnativ mdkr itill utan scena-

besparingar.riot med
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ÅterhämtningDiagram4.1: Inkomstfördelningen i scenariot besparingutan-

VOGJOO-

Ätaihämhingumnv--- b ringespa
År1993

ammmu-m U1 l.lu LD5 |OU7LDLDaids N E N. 9-:i o Gl N mv- v-DisponibelinkomstKE

ÅterhämtningDiagram4.2: lnkomstfördelningen i scenariot med besparing-

700000

Återhämtningmed-- besparing
År1993.

mm Uiv-LDLDUTRJLDEn N 64.:. N Ll m1x ,i: Z w mv-DluponibelinkomntlKE

Den positiva samhällsekonomiska utvecklingen i bägge dessa scenarier
innebär inkomsterna generellt ökar.att

Utan besparingar minskar antalet hushåll i samtliga inkomstklasser upp
2till konsumtionsenheter och iökar inkomstklasserna däröver. I scena-

riot med besparingar och avgiftshöjningar uteblir del dennastoren av
effekt. Jämfört 1993med år i dettaär scenario antalet hushåll mellan
1-1,5 konsumtionsenheter oförändrat. Antalet hushåll kommer översom
miniminivån 1 KE ungefär halveras i jämförelse med scenariot be-utan
sparingar.
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återhämtningBegränsad4.2.2

återhämtningbegränsadvid alternativetblirdisponibla inkomsternaDe
besparingar.820 mdkr medbesparingar och864 mdkr utan

återhämtning utanscenariot BegränsadiInkomstfördelningenDiagram4.3: -
besparing

700000.
600000,
500000 v. Begränsad

i 400000 äterhammlngutan
besparing

300000a , Årl993gE -l ,
200000.
100000.

°ä]-K“â““-K°“ä°K“°â“7 mD cv vimc; ce
DisponihelinkomstlKfl

återhämtning medBegränsadscenariotInkomstfördelningen i4.4:Diagram -
besparing

800000.
700000.

Begränsad500000 -. medåterhämtning j
lbesparing

År300000 1993L .

or 4u .q 0. .. . .., . , . m m m m m mm m m m0 m in LDw N vx A -N f :x mm rxC,- m mmc : r-.- KEDisponibelinkomst

scenariotsituation. IekonomiskahushållensförbättrasUtan besparingar
disponibellåginkomsthushållantaletökarmed besparingar däremot

40 hushåll järn-tillökning uppgårinkomst under 1 KE. Denna tusenca
1993.fört med år
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4.2.3 Fortsatt lågkonjunktur

De totala disponibla inkomsterna vid fortsatt lågkonjunktur uppgår till
834 790mdkr besparingar och mdkr med besparingar. Fortsattutan
lågkonjunktur med besparingar det scenariotär enda innebär denattsom
sammanlagda disponibla inkomsten 1993.blir lägre än år

Diagram4.5: lågkonjunkturlnkomstfördelningen i scenariot Fortsatt besparingutan-

700000
iGDI

500000
7 7&quot;*&quot;äFortsaulågkoqurkuw-vXim besparingman

300000 År1993
A7200000

+4cmwm-Lnmmwmmmmmmd. lv-W NN. NMä Z Bl V F7r- wInkomstDluponlbcl

lågkonjunkturDiagram4.6: lnkomstfördelningen i scenariot Fortsatt med besparing-

KXDOO
700300

Fortsanlågkonjunktur
medbesparing
År1993

c m m m LD inm N ususu: m mnin.-N. H N. Y N. smNcc o GV mv- rDluponlbolInkomulKEl

Inkomstfördelningen besparingar 1993,snarlik den år framför alltärutan
láginkomsthushållen.vad I scenariot med besparingarna ökaravser an-

hushåll i intervallet 0,75-1,5talet konsumtionsenheter kraftigt.

Låginkomsthushållens4.3 situation

I detta avsnitt koncentreras redovisningen låginkomsthushâllen,till dvs
med disponibel inkomst 1hushåll under konsumtionsenhet. Påen samma
tidigare redovisas utvecklingen i inkomstklassernasätt också när-som
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familjetyp,frånutgångspunktmedBeskrivningen görsdäröver.mast
boenderegion.socioekonomisk ochgrupp

Familjetyp4.3.1

underhar inkomsterhushållandelenvisar hurFöljande tabell som
scenarierna.i de olikaförändrasminiminivån

hushåll inkomst underdisponibelmedandelenFörändring4.3:Tabell enav
familjetyp %klassificerade efterminiminivån scenarier,KE i samtliga1

Återhämtning Begränsad Fortsatt
lågkonjunkturåterhämtning

medmedmed utanutanReferens utan
besp.besp. besp.år besp.besp.1993 besp.

-0,7 2,6-2,5 0,3-5,2-7,026,0barnEnsamst.utan
7,33,7 -1,4-3,31,622,2 -7,3medbamEnsamst.

0,0 1,4-0,9 0,0-1,3-1,94,7Samboende barnutan
0,9 6,82,4-1,6 -2,4-4,510,6medbarnSamboende

-0,4 1,81,8-0,441,5 2,01,2Pensionärer
1,8-0,6-1,3 0,6-3,264,4 -5,5Kvarboende
2,7]41.7o,a-2,o4,1 -1,a16,0Totalt

1993Andelen år1912 ochmellanvarierartotala andelenDen procent.
besparingmedJämförs scenarierna att16är utan manprocent. serresp

eko-denhårdareslår sämretransfereringssystemenibesparingarna
scenariotpessimistiskabli. I detutvecklingennomiska mestantas -

1993, ande-jämfört med årökar,besparinglågkonjunktur medfortsatt -
familjetyper.samtligaiminiminivånhushåll underlen

scenarieri samtligasituation förbättras någotPensionärernas utan
och arbets-lönerförändringarpåverkas intebesparing. Gruppen avav

kapitalinkomster1993, derasårjämfört medSamtidigt ökar,lösheten.
ATP.och andelen harsom

pensionärsgruppenbesparingar drabbasscenarierna mediInte heller
1993 harårpensionärerantaletpå detsärskilt Med tankehårt. stora som

pensionärshushållenökningenminiminivånovanför ärinkomster strax av
besparing pådenerinrasliten. Det börunder nivån relativt attom

inteförbesparingsscenarierna utformatsingår ipensionerna attsom
grundpension.enbart harpensionärerdrabba som

samtliga1993, iförhållande till årförlorar, imedEnsamstående barn
Även i flertaletförlorarmed barnsamboendescenarier besparingar.med
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besparingsscenarier. iHushållen dessa ofta beroende olikaärgrupper av
former transfereringar för sin försörjning därföroch påverkas hårtav av
besparingarna. En andel dessa 1993hushåll hade dessutom årstor av en
liten marginal tillned miniminivån.

Barnfamiljerna får barnbidrag samtidigtsänkta de drabbas desom av
besparingar gäller samtliga bostadsbidraghushåll. Lägre slår ocksåsom
särskilt hårt dessa familjetyper.mot

hushållTabell 4.4: Förändring andelen med disponibel inkomst mellan 1-1,5KE iav en
samtliga scenarier, klassificeradeefter familjetyp %

Återhämtning Begränsad Fortsatt
återhämtning lågkonjunktur

Referens med med medutan utan utan
år 1993 besp. besp. besp. besp.besp. besp.

Ensamst. barn -3,4utan 11,6 -1,7 -1,6 0,7 0,8 3,9
Ensamst.medbarn 41,3 -6,2 6,51.6 4,5 -2,0 2,2
Samboende barn 5,4 -2,Z 4,8 0,7utan -0,8 -0.4 1,5
Samboendemedbarn 22.0 -8,8 -3,9 -3,5 1.4 -0.2 3,2
Pensionärer 42.4 0,7 5,0 0,7 5,1 1.0 5,5
Kvarboende 13,7 -3.5 4,8 -1,1 -1,2 -2,0 -1,5
Totalt 22,9 -2,9 0,1 -1.2 2,2 0.5 3,7

Hushållen med disponibel inkomst 1-1,5 konsumtionsenhetermellanen
ungefärpåverkas, på totalnivå, på låginkomsthushållen.sättsamma som

20Andelen hushåll i detta inkomstintervall varierar imellan procent
scenariot återhämtning besparing 27 scenariotoch i fortsattutan procent
lågkonjunktur med besparing.

I scenarierna med besparingar ökar pensionärshushållenandelen av som
återfinns i detta intervall kraftigt. Detta den andelen hushållgör totalaatt
i intervallet inte minskar i alternativen positiv samhällsekono-medens
misk utveckling. I scenariot återhämtning med besparing denärt ex
totala andelen hushåll i oförändrad samtliga familjetyperstort trots att

pensionärer och ensamstående med barn minskar.utom

Hushållens inkomster samhällsekonomin förbättras minskarökar när och
grund nedskärningar i socialförsäkringen höjda skatter.och Iav

scenariot begränsad återhämtning med besparing effekter idessatar stort
för samtligavarandra hushållstyper för pensionägerna.sett ut utom
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Socioekonomisk4.3.2 grupp

olika samhällseko-påverkas starkt deförvärvsarbetandemedHushåll av
variationerna igivetvisi scenarierna orsaken äralternativennomiska -

arbetslösheten.ochlöneökningar

hushåll undermed disponibel inkomstandelenFörändringTabell 4.5: enav
%klassificerade efter socioekonomiskminiminiván scenarier,KE i samtliga1 grupp

Återhämtning Begränsad Fortsatt
återhämtning lågkonjunktur

medmed medReferens utan utanutan
år besp. besp.besp. besp. besp.1993 besp.

-3,4 -2,3 0,6 -0,3 3,412,8 -5,5Förvärvsarbetande
därav:

5,64,9 -2,a 1,1 0,413,7 -7,1Arbetare
0,4 -0,9 1,2-3,1 -1,6 -1,56,3Tjänstemän

0,3-0,5 -0,6 0,3 -0,21,8 -1,0Högretjänstemän
-2,9 0,9 -0,3 5,020,8 -8,6 -5,0klassific anst

-2,3 1,7-6,7 -2,3 4,8 -0,635,2Jordbr och mg
-1,4 1,3 -1,2 1,322,2 -1,G 1,3förvärvsarbetande

därav:
-0,4 -1,7 -0,476,5 -1,7 -0,4 -1,7Studenter

Ålderspensionärer -0,2 2,1 -0,2 2,17,6 -0,3 2,3
Övriga 2,3 -1,7 2,9-2,5 2,0 -2,333,1

-0,7 2,7-4,1 -1,8 -2,0 0,816,0Totalt

fördubblas och andelenunder miniminivånAndelen arbetare nästan
återhämtning besparingmellan scenariernatjänstemän tredubblas utan

besparingar.lågkonjunkturoch fortsatt utan

Även ekonomin förbättras, efter-får ökade inkomster närde arbetslösa
Nivåni med lönerna. påarbetslöshetsersättningen ökar takt ersätt-som

1993.jämfört med årbesparingsscenariernaningen minskas dock i

minskar i samtligaminiminivån någotAntalet studerande under scena-
stiger,inkomster ökar lönernarier. Orsaken de studerandes närär att

studiemedlen inte förinkomstkälla utsättssamtidigt främstaderassom --
åtminstone del dessafinnsbesparing. Det skälnågon tro attatt en av

gjorts iframskrivningen inkomsterna dennaförbättringar hurberor på av
studie.

förtidspensio-långtidsarbetslösa ochGruppen övriga innehåller främst
vilketbesparingarna,relativtdrabbas hårtnärer. Båda dessa avgrupper
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andelen hushåll miniminivånvisar sig i skillnaden mellan under medatt
vid samhällsekonomiskarespektive besparing blir storutan samma

utveckling.

tillredovisats i scenarierna inte hänsyn det finnsSom tidigare atttas
risk för utförsäkring.i långtidsarbetslöshet och Kon-skillnader t ex
diskuteras vidare i kapiteldenna svaghet i modellensekvenserna av

hushåll inkomstandelen med disponibel mellan 1-1.5KEiTabell 4.6: Förändring enav
socioekonomisk %scenarier,klassificeradeeftersamtliga grupp

Återhämtning Begränsad Fortsatt
återhämtning lågkonjunktur

med med medReferens utan utanutan
år besp. besp. besp. besp.1993 besp. besp.

15,3 -5,0 -2,3 -2,3 0,8 0,0 2,8Förvärvsarbetande
därav:

-3,9 -2,9 0,9 0,5 3,8Arbetare 18,8 -7,3
-1,5 1,2 -0,1 3,110,7 -3,8 -1,5Tjänstemän
-1,7 1,4 -1,1 2,05,3 -3,1 -0,1Högretjänstemän
-3,4 -0,1 -0,5 1,820.2 -4,4 -2,2klassific anst
0,3 0,4 1,3 0,319,6 -0,3 -0,2Jordbr och frtg

4,6 1,0 4,8 1,3 5,3förvärvsarbetande 37.5 1,0
därav:

-0,4 -0,6 -0,1 -0,3 0,9 0,3Studenter 9,0
Ålderspensionärer 5,4 1,4 6,046,4 1,1 5.3 1,1
Övriga 4.7 0,1 4,9 0,3 4,927,5 0,1

-1,2 2,2 0,5 3,722,9 -2,9 0,1Totalt

1-1,5 konsumtionsenhetermellanhushåll har inkomsterAndelen som
miniminivån. Undantagen ärandelen undervarierar sättsamma som

särskilt i besparingsscenarierna harövrigapensionärer och gruppen som
ökningar i detta inkomstintervall.större

Boenderegion4.3.3

slumpasfinns problem arbetslöshetenEftersom det i HINK-modellen när
olika boenderegioner tolkasboenderegion bör skillnader mellanefterut

försiktighet.med stor
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hushåll underdisponibel inkomstmedandelenFörändringTabell 4.7: enav
Vaboenderegionklassificeradeefterminiminivån scenarier,i samtliga1 KE

Återhämtning FortsattBegränsad
lågkonjunkturåterhämtning

medmedmed utanReferens utanutan
besp.besp. besp.år besp.besp. besp.1993

-0,1 2,0-1,9 0,0-1,715,3 -3,3Stockholm
-0,4 4,14,10,4 -1,1-3,917,8Göteborg
-2,6 -0,2-3,3 -2,0-5,3 -3,517,7Malmö
-1,1 2,40,4-2,5 -2,5-4,716,2städerStörre
0,1 4,4-1,4 2,1-1,014,7 -3,8mellanbygdenSödra

2,40,5 -0,2-2,1 -1,217,5 -3,7tätbygdenNorra
1,8-2,6 -0,1 -1,1-1,815,1 -4,1glesbygdenNorra
2,7-0,7-2,0 0,8-4,1 -1,816,0Totalt

boende-de olikaskillnaderna mellanutjämnatenderatycksModellen att
1991.grundmaterialet årredan ismåSkillnaderna dockärregionerna.

Återhämtningsscenarierna nivåarbetslösheten harpåbygger att samma
återhämtningsscenarierna1991. De bådafördelning den hade åroch som

säkerhet.graddärför högrehar aven

1-1,5KE ihushåll mellandisponibel inkomstmedFörändring andelenTabell 4.8: enav
boenderegion%efterscenarier, klassificeradesamtliga

Återhämtning Begränsad Fortsatt
återhämtning lågkonjunktur

med medmed utanutanReferens utan
besp. besp.år besp. besp.besp. besp.1993

0,3 3,7-0,3 3,0-1,4 1,616,6Stockholm
1,5 2,50,2 -0,1-0,6 -0,522,6Göteborg
1,9 7,50,1 5,3-2,8 1,818,2Malmö
1,1 4,30,3 -0,8 3,022,9 -2,9Större städer

-0,7 2,1-2,5 -2,8 0,327,9 -5,3mellanbygdensödra
1,80,8 -0,3-3,8 -0,3 -2,827,2Norratätbygden

2,4 -1,3 4,61,1 -2,829,5 -4,3Norraglesbygden
0,5 3,70.1 -1,2 2,2-2,9Totalt 22,9

återhämtning medförändringen mellanharregion den störstaDen som
övriga storstäder harJämfört medGöteborg.besparingoch ärutan

inkomstintervallet l-l kon-iandel hushållGöteborg också högreen
sumtionsenheter.

4.4 Resursgapet

skulle krävasbeteckna det beloppförTermen används att somresursgap
ovanför minimi-disponibel inkomstfåför samtliga hushåll skulleatt en
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nivån. Storleken bestäms både antalet hushåll underpå resursgapet av
beräkför hushåll. Vidnivån och storleken på underskottet dessaav

tillningen hänsyn förmögenhet.resursgapet tas evav

finns starkt samband mellan förändringen antalet hushåll underDet ett av
och föränd-miniminivån, beskrivits i föregående avsnitt,närmaresom

ringarna i storleken på resursgapet.

4.4.1 Familietyp

1993i förhållande till iTabellen nedan visar hur förändras årresursgapet
olika scenarierna.de

klassificeringi de olika scenariema, efterTabell 4.9: Förändring resursgapetav
Mdkrfamiljetyp

Återhämtning FortsattBegränsad
lågkonjunkturåterhämtning

medReferens med medutan utan utan
år besp.besp. besp. besp. besp. besp.1993

-0,2 0,7barn 8,5 -2,1 -1,6 -0,7 0,0Enumst. utan
-0,4 0,0 -0,2 0,2 0,1 0,6Ensamst.medbarn 1,5

-0,1 0,1 0,1 0,3Samboende barn 1,0 -0,3 -0,2utan
0,7 2,33,9 -1,6 -0,5 -0,8 0,3Samboendemedbarn

-0,1 0,0 -0,1 0,0Pensionärer 1,0 -0,1 0,0
-0,4 -0,24,2 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3Kvarboende

3,85,1 -2,7 -2,4 0,8 -0,1Totalt 20

med liteåterhämtning besparingar minskarI scenariot resursgapetutan
efter korri-5 i detta scenariodrygt mdkr. Storleken på är,resursgapet

1991.nivå för årgering för inflationen, i påstort sett samma som

2,7besparing minskar medscenariot återhämtning medI resursgapet
19911993. dockI jämförelse med år ökarmdkr jämfört med år resurs-

2 inte mycketdrygt mdkr. Med andra ord räckermedgapet ens en
för låginkomst-positiv samhällsekonomisk utveckling kompenseraatt

besparingarna.inkomstminskningar blir följdhushållen för de som en av

med isituationen för ensamstående barn ärVärt är stort settatt notera att
1993.besparingsalternativet jämfört med åroförändrad i

besparingar totalti scenariot begränsad återhämtning ärResursgapet utan
återhämtning med besparing-nivå i scenariotpå ungefärsett somsamma

dock någotFördelningen olika hushållstypernamellan de är annor-ar.
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dendrabbas hårdareensamstående barnDelunda. antagnautan av
drabbashushåll med barnutvecklingen medansamhällsekonomiska

besparingarna.hårdare av

innebär det totalabesparingaråterhämtning medScenariot begränsad att
1993. Kategorin0,8 jämfört med årmed mdkrökarresursgapet sam-ca

ökning.delen dennabarn står för denboende med största av

ibesparinglågkonjunktur ärscenariot fortsattI settresursgapet stortutan
omfördelning sker till barn-1993. vissjämförelse med Enoförändrat i år

nackdel.familjernas

besparingar ökar totalt medlågkonjunktur medVid fortsatt resursgapet
Ökningen samtliga familjetyper de kvar-3,8 drabbarmdkr. utomca

Kategorin samboende med barn stårliten minskning.fårboende, som en
det ökadeför hälftenän resursgapet.avmer

besparingarna blir denstörre sämreEffekten på resursgapet sam-av
samhällsekonomiskablir. Omhällsekonomiska utvecklingen samma

2,4besparingar blir skillnadenrespektivealternativ jämförs med utan
3,9återhämtningåterhämtning, 3,1 vid begränsad ochvid mdkrmdkr

lågkonjunktur.mdkr vid fortsatt

marginellt påver-pensionärernas situation endastallmäntRent gäller att
pensio-utvecklingen. Resursgapet församhällsekonomiskakas denav

besparingsscenarierna,obetydligt iökar också endastnärerna trots ettatt
under miniminivån. An-pensionärshushåll hamnarinte obetydligt antal

beräknas.ledningen till förmögenhet närhänsynär resursgapetatt tas
miniminivån har betydande förmögen-pensionärshushâll underMånga

förtill minska dennahetsinnehav, således bidrarvilket resursgapetatt
grupp.

oberoende denockså iUtvecklingen för de kvarboende är stort sett av
utsträckningi högekonomiska utvecklingen. De kvarboende består av

besparingar eller arbets-varken förstudenter, i scenarierna utsättssom
i samtliga scenarier för dessalöshet. minskar någotAtt resursgapet

20-30i åldrarna år förväntasberor antaletpå att personergrupper
minska under de åren.något närmaste
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4.4.2 Socioekonomisk grupp

Tabell 4.10: Förändring i de olika scenariema,klassificering efterresursgapetav
socioekonomiska Mdkrgrupper

Återhämtning Begränsad Fortsatt
återhämtning lågkonjunktur

Referens med med medutan utan utan
år 1993 besp. besp. besp. besp. besp.besp.

-2,5 -1,7 0,5Förvärvsarbetande 9,6 4,3 1,0 3,9
därav:
Arbetare 3,8 -2,3 -1,G -0,8 0,3 0,4 2,0

1.5 -0,4 -0,3 -0,1 0,5Tjänstemän -0,7 0,2
Högretjänstemän 0.1 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

-0,5 -0,4 0,1klassific 2,1 -0,9 0,2 0,8anst
Jordbr och frtg 2,1 -0,3 0,1 -0,2 0,2 0,0 0,4

10,8 -0,7 0,2 -0,7 -0,1förvärvsarbetande -0,8 -0,2
därav:
Studenter 5,9 -0,6 -0,4 -0,5 -0,4 -0,5 -0,4
Alderspensionärer 0,9 .0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0
Övriga 4,0 -0,1 0,2 -0,1 0,2 -0.1 0,3

o,a| 3,3]20.4]Totalt 45.1 -2,7 -2,4 .0,1

framgår framför för de förvärvsarbetandeAv tabellen det allt äratt som
varierar scenariema. de bespa-mellan de olika I tvåresursgapet treav

för förvärvsarbetanderingsscenarierna överstiger förändringen det 0 m
förförändringen. möjligt deden totala Detta är att resursgapetgenom

minskar för de studerandestuderande samtidigt minskar. Att resursgapet
ieffekt antalet individertidigare i huvudsakär sagts attensom av--

20-30åldrarna minskar de åren.är närmaste

besparingsåtgärderpå4.5 Effekten resursgapet av

scenariema antalDe besparingar ingår i del består ettavsom en av
besparingarna kommerkonkreta åtgärder. Det långt ifrån säkertär attatt

effektgenomföras just detta Nedan redovisas vilken påpå sätt. resurs-
enskilda besparingsåtgärdemade har.gapet som
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besparingsåtgärdernaMdkrpå enskildadeEffekterna resursgapetTabell 4.11: av

Återhämtning FortsattBegränsad
lågkonjunkturåterhämtning

Resurs-BesparingBesparingResursBesparingResurs-
NettoNettoNetto gapgapgap

0,106,90,106,90,096,9Pensioner
0,160,15 2,62,70,132,9Sjukförsäkring

5,3 0,363,7 0,290,21Arbetslöshetsförsäkring 1,5
0,570,35 2,930,183Föräldraförsäkring
0,352,12,4 0,310,282,7Barnbidrag

1,6 0,361,8 0,350,321,9Bostadsbidrag
1,462324 1,210,89Socialförsäkringsavgift 25,1
3,8043,944,1 3,122,3743,6Totalt

Ökningen besparingsscenarier densamtligaiegenavgifterna gerav
scenarier dennadessaI allaökningenstörsta treresursgapet. svararav

Samtidigtökningen40 totalaför denåtgärd resursgapet.procent avca av
besparingarna.hälftenföråtgärden ängäller att avmersvarar

starktvarierararbetslöshetsersättningenden försämradeEffekterna av
skill-vilket naturligtvis beror påbesparingsscenarierna,olikamellan de

arbetslöshetsnivåer.naderna i antagna

Exem-besparingsåtgärderna.Barnfamiljerna särskilt hårtpåverkas av
ersättningsnivån iminskningenvissapelvis drabbar åtgärder, såsom av
uteslutande dennabarnbidraget,föräldraförsäkringen sänkningenoch av

slår hårtåtgärdbostadsbidraget ocksåförsämrade ärDet somengrupp.
barnfamiljerna.mot

ökningresulterar ibesparingsåtgärdernade enskildaFlertalet avenav
Minsk-besparing.5-10 procentresursgapet motsvarar av respsom ca

ökningendenningen bostadsbidraget åtgärd störstaär den avsom gerav
ibesparingens storlek.i förhållande tillresursgapet

finnerbesparingarnaSer samlade effekternapå de attmanman av
enskilda bespa-delarna. Detotaleffekterna blir större än summan av

enskilda hushållenseffekter på deringarna och begränsadeger var en
samverkar detbesparingarna är störredisponibla inkomst, när enmen

miniminivån.underandel hushållen hamnarav som
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LÅG INKOMST OCHSAMBANDET MELLAN5
SOCIALBIDRAG

mellan hushållens in-kapitel redovisas uppgifter sambandetI detta om
1991. kapitlet förs vidare dis-socialbidragstagandet år Iochkomster en

samband.faktorer kan tänkas påverka detta Av-kussion vilka somom
utvecklingen socialbidrags-slutningsvis försök uppskattagörs ett att av

i olika scenarierna.kostnaderna de

områdetTidigare studier inom5.1

1980-talet undersökningar social-Under gjordes betydande antalett om
situation. undersökningar studerade bl social-bidragstagarnas Dessa a

inkomstsituation jämfört med övriga hushåll och hurbidragshushållens
påverkas förändringar i olika sarnhällsekono-socialbidragstagande av

miska variabler, såsom arbetslöshet.

Undersökningarna visat finns bakomliggande förkla-har det mångaatt
socialbidragstagande. Enligt undersökningarnaringsfaktorer till några av

sin egentliga orsak iicke obetydlig del socialbidragstagandethar en av
enligtsociala eller sjukdomar. Otillräckliga inkomster dessaproblem är

tillundersökningar flera bidragande orsaker hushållenbara att er-en av
socialbidrag.håller

flera undersökningarna bidragstagandet påverkasI konstateras attav av
reallönenivåer, transfereringar,sådana samhällsekonomiska faktorer som

Ekonometriska visatarbetslöshet boendekostnader. skattningar haroch
socialbidragen arbetslösheten stiger och reallönerna minskar.ökar näratt

koppling till arbetsmarkna-Ett samband har konstaterats mellan en svag
och behov socialbidrag. Förändringar i arbetslösheten framhålls iden av

förklaringsfaktorn till för-undersökningar ofta den viktigastedessa som
ändringar socialbidragstagare.i antalet

sambandet mellan social-En del undersökningarna har valt studeraattav
bidragstagande hushåll inkomster under olikaoch antalet har typersom

miniminivåer. funnit betydande andelGenomgående är att attman enav
miniminivån inte erhållithushållen med inkomster under den valdaav

socialbidrag.

socialbidrags-Försök har också gjorts beskriva sambandet mellanatt
utvecklingen förändringen hushåll med inkomst underoch antaletav en
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vald standardnivå eller det belopp skulle krävas för att samt-en av som
liga hushåll tillskulle komma vald miniminivå. Resultaten tyderupp en
på samband finns, faktorer intedessa kunnatatt ett attmen ensamma
förklara förändringarna i socialbidragskostnaderna.

5.2 Förhållandena år 1991

I tidigare kapitlende har hushållens disponibla inkomster redovisats ex-
klusive socialbidrag. För hur Socialbidraget påverkar de olika hus-att se
hållens inkomster visas i följande diagram inkomstfördelningen 1991år

socialbidrag.med utanresp

årDiagram5.1: inkomstfördelningen 1991,med socialbidragutanresp

MDOOO

500000

socialbidragUtan
SOOWO

Modsocialbidrag
200000

KXJOOO

O 0,5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Disponibel lkolinkomst

Diagrammet visar socialbidragets påverkan på inkomstfördelningen äratt
relativt begränsad. Det de fyra lägsta inkomstklasserna minskarär som -

minskningen i påverkasstörst är den lägsta inkomstklassen. Som väntat
inkomstklassernade högre inte socialbidraget.av

1991 tillI sammanhanget bör erinras antalet hushåll uppgickårattom ca
4,7 miljoner. Samtidigt hushåll fick socialbidrag i HINK-antaletvar som
materialet 270 6dvs mindre det totala antaletäntusen, procentca av
hushåll. Sammanlagt 1991 4,9 vilketuppgick Socialbidraget till mdkr,år

jämföraskan med den totala disponibla inkomsten för hushållen som
år uppgick till 775 mdkr.samma ca

Enligt SCB:s statistik 1991 297under bidragshushållår antaletvar ca
Det utbetalade Socialbidraget enligt statistik tilluppgicktusen. samma ca

5,6 mdkr. Att HINK-undersökningen redovisar lägre siffror berornågot
den uppgifterpå är urvalsundersökning, vilket dennagöratt att typen av



59

faktiskamed detinte kan förväntas helt överensstämmai materialet ut-
fallet.

Socialbidraget har förbetydelsevilkentabeller studerasI följande tre
låginkomsthushâllen.

konsumtionsenhet underhushåll inkomstmed disponibelTabell 5.1: Antal peren
familjetypklassificeradeefterminiminiván socialbidrag,1 KE, före efterresp

hushållhushåll Andel %Antal
medmed utanutan
soc.bidr.soc.bidr. soc.bidr.soc.bidr.

19,5 17,5Ensamstående 225barn 250utan
14,8 10,9Ensamstående 2432med barn
2,7 2,418barn 20Samboendeutan
5,6 4,547 38Samboendemed barn
8,2 7,6104112Pensionärer

59,8140 60,1141Kvarboende
11,712,8602 549Totalt

52 Av dessamed drygtlåginkomsthushållTotalt minskar antalet tusen.
för-relativaDehälften ensamstående barn. störstabestår nästan utanav

barnmed ochfamiljetyperna ensamståendeändringarna sker för utan
för samboende med barn.samt

konsumtionsenhet underhushåll inkomstdisponibelTabell 5.2: Antal med peren
socioekonomiskminiminivån klassificeradeeftersocialbidrag,1 KE, före efterresp

QTUPP

hushållhushåll AndelAntal
medmed utanutan
soc.bidr.soc.bidr. soc.bidr.soc.bidr.

6,67,4Förvärvsarbetande 227 204
därav:

5,971 7,0Arbetare 83
3,23,3Tjänstemän 31 30

0,7 0,7Högre 2tjänstemän 2
12,5 10,557 47klassific anställda
26,6 26,2Jordbr 54 53och frtg

21,4346 23,3förvärvsarbetande 375
därav:

77,5 74,8Studerande 175 169
Ålderspensionärer 9,0 8,89396
Övriga 26,184 32,4104

11,712,8Totalt 549602
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De socioekonomiska minskningenhar den antaletstörstagrupper som av
klassificeradehushåll med låg inkomst övriga ochär gruppen gruppen

anställda.

hushållTabell konsumtionsenhetunder5.3: Antal med disponibel inkomsten per
miniminiván klassificeradeefter boenderegion1 KE, före efter socialbidrag,resp

hushåll hushållAntal Andel
med medutan utan
soc.bidr. soc.bidr. soc.bidr.soc.bidr.

Stockholm 120 107 12,8 11.4
Göteborg 64 58 14,0 12,8
Malmö 12,538 33 14,2
Större städer 209 187 12,9 11,5

11,3Södra mellanbygden 102 99 11
Norratätbygden 36 35 14,0 13,5
Norra glesbygden 30 11.4 10,932
Totalt 602 549 12,8 11

inkomstenEffekterna Socialbidraget inkluderas i den disponiblaattav
i Malmö ipåverkar framför allt hushållen Stockholm, Göteborg och samt

minskning i antalet låginkomsthushåll harstäder. Störststörregruppen
Stockholm och städer.störregruppen

in-följande diagram sambandet mellanI tabeller och studeras närmare
1991.komstnivåer och socialbidragstagande under år

årBidragshushåll inkomstsocialbidrag 1991,uppdelatefter disponibelTabell 5.4: och

Inkomst- Antal Andel Summa Andel Andelav av
intervall bidrags- bidrags- bidrag bidrags- bidrags-

hushåll hushållhushåll mkrKE summa
19,40-1,0 117 43,0 3452 70,4

1,0-1,5 83 30,8 786 16,0 8,9
1,6- 71 26,1 663 13,5 2,2
Totalt 4902 100,0 5,8271 100,0

här be-Mindre hälften bidragshushâllen återfinns bland deän somav
30 har in-tecknas låginkomsthushåll. Ytterligare drygt procentsom

l-1,5 miniminivån.komster mellan gånger

bidragen fördelningen annorlunda:Ser på nästanär treman summan av
fjärdedelar socialbidragen till låginkomsthushållen.gårav
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inkomstintervallen närmellanskillnaderklaravisar också påTabellen
20socialbidrag nästanfårhushåll procentandelengällerdet avsom -

det högstaandelen inommedanbidrag,fårlåginkomsthushållen
2inkomstintervallet är procent.

olikaiutgårSocialbidragetstorleken påredovisartabellFöljande som
inkomstintervall.

inkomstdisponibelbidragshushållår efter1991,uppdelatsocialbidragTabell 5.5: per
Kr

BidragInkomst- per
intervall bidragshus-

håll krLKE
296160-1
94211,0-1
93601,5-

18096Totalt

för låginkomst-störrebidragshushåll gångerärAntalet kronor treper
bidragshushåll.övrigaförhushållen än

genomsnittliganivå detdetaljeradvisasdiagramI följande so-mer
inkomstklasser.i olikabidragshushållcialbidraget per

bidragshushållår 1991socialbidragDiagram5.2: per

35000

25000

15000
l®00

N10 N50 Nf: N1 kolDlsponlhelinkomst

diagrammetframgårhushållSocialbidragetgenomsnittligaDet avper
nedan.
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hushåll årDiagram5.3: Socialbidrag 1991per
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Diagrammet visar bidraget hushåll klart högre i in-är den lägstaatt per
komstklassen. Detta naturligt, eftersom låginkomsthushållenär både
oftare får bidrag och bidragstorleken på de utgår är större.att som

År 1991 gick hälften Socialbidraget till hushållen med in-nästan av en
0,25komst under konsumtionsenheter.

I de följande tabellerna beskrivs socialbidragstagandethur varierar mel-
lan olika familjetyper, socioekonomiska och boenderegioner. Igrupper
tabellerna redovisas också hur del dvs det beloppstor resursgapetav

skulle krävas för samtliga hushåll skulle komma till mini-attsom upp
minivån under 1991 gick i formår socialbidrag.utsom av

Hushåll miniminivånTabell 5.6: med disponibel inkomst under 1 KE,en
klassificeradeefter familjetyp

Antalhus- Resurs- Antal Summa Andelbi- Andelhus-
håll hållunder mdkr bidrags- bidrag drag medgap av

nivå hushållmin. mkr bidragresursgap
Ensamst. barn 250utan 6,3 68 1647 25,9 27,4
Ensamst.medbarn 32 1,0 440 39,813 43,7
Samboendeutanbarn 20 131 18,40,7 4 20,0
Samboendemedbarn 47 34,22,0 16 922 46,0
Pensionärer 112 245 9,50,9 11 26,2
Kvarboende 141 3,43,7 5 68 1
Totalt 602 14,7 117 3452 23,5 19,4

1991Resursgapet år uppgick totalt till 14,7 mdkr. Samtidigt gäller attca
låginkomsthushållen enligt 3,5HINK-materialet fick socialbidrag med ca
mdkr. Socialbidraget täcker således mindre fjärdedelän en av resurs-
gapet.
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socialbidragstagande ärmed relativt högreFamiljetyper ett sett ensam-
dessasamboende med barn. Föroch medstående barn samtutan grupper

30 Seromkringsocialbidrag påligger andelen hushåll med procent. man
täcksolika familjetypernaför dedelpå hur resursgapetstor som avav

förskillnad finns dockdensamma. Ensocialbidrag bilden iär stort sett
mindrebidragshushåll i denna är änpensionärer andelen gruppgruppen -

socialbidrag.30 täcksl0 medan nästan resursgapetprocentprocent avav

Hushåll konsumtionsenheter,inkomst mellan 1-1,5Tabell 5.7: med disponibelen
klassificeradeefter familjetyp

Andelhus-Antal ... hållmedbidrags- bidrag
hushåll bidragmkr

15,0165Ensamst. barn 19utan
25,819 191Ensamst.med barn
8,418barn 2samboende utan

11,0barn 13 232Samboendemed
4,827 168Pensionärer
9,913Kvarboende 3
8,9786Totalt 83

med barn har såinom ensamståendeVärt ärnotera attatt gruppen
Övrigaerhållit socialbidrag under året.mycket fjärdedel gruppersom en

ligger påtagligt lägre.

miniminivånHushåll 1 KE,inkomst underTabell 5.8: med disponibelen
klassificeradeefter socioekonomiskgrupp

Andelhus-Andelbi-Antal SummaAntalhus- Resurs-
hållhåll medmdkr bidrags- bidrag dragunder avgap

nivå hushåll bidragmkrmin. resursgap
18,2 18,3Förvärvsarbetande 4,8 42 882227

därav
27,9 22,8Arbetare 1,4 19 40383
4,7 5,6Tjänstemän 3431 0,7 2

0,0Högre 0 0,0tjänstemän 2 0,0 0
33,3 32,719 386klassificerade 57 1,2

anställda
4,458 3,9Jordbr. och frtg. 54 1,5 2

20,02570 26,1375 9,8 75förvärvsarbetande
därav:

10,9563 10,2Studerande 175 5,5 19
11,4 6,1Pensionärer 6 9196 0,8

Övriga 54,7 48,13,5 50 1916104
111] 19,4Totalt 3452 23,5soz 14.7
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kategorierna övriga,Bland de socioekonomiska det arbetareärgrupperna
andel socialbidrags-klassificerade anställda har högresamt som en

Samma förhållande gäller hushållen med disponibel inkomsttagare. en
något miniminivån.över

HushållTabell 5.9: med disponibel inkomst mellan 1-1 konsumtionsenheter,en
klassificerade socioekonomiskefter grupp

Antal Summa Andelhus-
hållbldrags- bidrag med

hushåll mkr bidrag
568 15,0Förvärvsarbetande 51

därav
Arbetare 26 290 17,0
Tjänstemän 8 56 11,6

7 4,2Högretjänstemän 0
klassificerade 17 215 22,1

anställda
0,0Jordbr. och frtg. 0,0 0,0
5,4förvärvsarbetande 32 219

därav:
Studerande 5 26 16,9

10 28 2,0Pensionärer
Övriga 19.211 154

786 8,9Totalt 83

boenderegion.uppdelade efterFöljande tabell visar bidragstagarna

miniminivånHushåll KE,1Tabell 5.10: med disponibel inkomst underen
boenderegionklassificeradeefter

bl- AndelAntal Summa Andel hus-Antalhus- Resurs-
hållmedhåll bidrag dragunder mkr bidrags- avgap

hushållnivå bidragmkrmin. resursgap
30,8 26,13191 31 984Stockholm 120

376 23,2 23,164 1623 15Göteborg
33,0 211005 8 332Malmö 38

1361 27,8 18,9209 4892 39Större städer
Södra

15,0317 13,6102 2304 15mellanbygden
11,152 5,1912 4Norratätbygden 36

4,0 9,8761 3 30Norra glesbygden 32
19,43452 23,5602 14687 117Totalt

i Stockholm,låginkomsthushållen högreAndelen bidragstagare bland är
städer.Göteborg och iMalmö störresamt gruppen
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konsumtionsenheter,Hushåll mellan 1-1,5disponibel inkomstmedTabell 5.11: en
boenderegionklassificerade efter

Andel hus-Antal Summa
hållbidrag medbidrags-

hushåll mkr bidrag
11,712917Stockholm

79 10.410Göteborg
65 11.95Malmö

9.531 273Större städer
5,6172Södra mellanbygden 12

34 6,94Norratätbygden
7,45 34Norra glesbygden

786 8,983Totalt

inkomstdisponibelhushållen medförhållande gäller förMotsvarande en
konsumtionsenheter.1-1,5mellan

i olika in-boendekostnader hushållenundersökts vilkaI studien har
konsumtionsenhet befannsBoendekostnaderna perkomstklasser har.

fanns inte heller nå-inkomstintervallen. Detvariera litet mellanganska
för låginkomsthus-boendekostnadernanämnvärd skillnad mellangon

erhållit socialbidrag.hållen för hushålloch de som

social-sambandet mellanredovisningen har framgåttAv den tidigare att
70Visserligen drygtinkomst gårbidragstagande och låg är svagt. pro-

Samtidigt docklåginkomsthushållen. gällersocialbidragen till attcent av
socialbidrag år19 miniminivån erhöllhushållen underendast procent av

social-således inte1991. låginkomsthushållenEn majoritet ärstor av
fylls socialbidraget uppgårbidragstagare. Andelen resursgapet som avav

24 fjärdedel.till omkringdvsprocent,ca en

sig frånsocialbidragstagande skiljerVissa hushållskategorier har ett som
exempelvisuppdelningen efter familjetyphushållen totalnivå. Vid ärpå
i kategoriernasocialbidrag betydligt lägreandelen låginkomsthushåll med

kvarboende pensionärer.och

sigsocioekonomisk visar detNär klassificeras efterhushållen attgrupp
bidragshushåll.låg andelkategorin jordbrukare och företagare har en

tillbestårGruppen har lågt bidragstagandestuderande också ettsom --
efter familjetyp redo-hälften tidigare i uppdelningenhushållav som

frånvisats Om exkluderar de kvarboendekvarboende. gruppensom man
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socialbidragerhöll ihushållenåterståendefinner destuderande attman
hushållstyper.övrigautsträckninglika högnästan som

inkomsterdeklareradehar lågavissaförklaraDet går utanattatt grupper
jord-undersökningarandraVi frånsocialbidrag.erhålla att tvet exatt

dettadeklarerade inkomsterofta har lågaoch företagare attbrukare utan
mångaVidare harlevnadsstandard.lågnödvändigtvis motsvaras av en

Detföräldrarna.försörjning tryggadsinkvarboendestuderande genom
försocialbidrag dessatillbegränsningar i rättenfinns också grupper.

förmögenhetsinnehavdet oftapensionärshushållen ärNär det gäller som
studienför harsocialbidrag. Inomberättigade tillintede ärgör att ramen

socialbidrags-låginkomsthushållen ochutsträckningi vilkenundersökts
19låginkomsthushåll hadeAv helaförmögenhet.hushållen har gruppen

Om2 konsumtionsenheter.på minstförmögenhetdeklareradprocent en
hushålll0 Bland deblir andelenräknas bortpensionärerna procent. som

för-l Somsifframotsvarandesocialbidrag under åretfick procent.var
bostad.tillgångar i formmögenhet räknas egenava

kvarboende,bidragstagande dvslägremedbortTar ettgruppernaman -
300 hus-återstårföretagarejordbrukare och tusenpensionärer samt ca-

110dessa harminiminivån. Avunderinkomster tusenhåll med so-ca
tredjedel.cialbidrag, dvs något änmer en

hushållskategorierutesluterkan konstateras ävenDet att som avom man
inkomstlågsambandet mellanbidragstagandelågt ärolika skäl har ett

socialbidragoch svagt.

klarahushåll kantill dessaförklaringenkelnågonDet svårt attär att ge
förklaringartänkbarasocialbidrag. Någrafåförsörjningsin re-utan att

nedan.dovisas

deni huvudsak frånutgårHINK-materialetidisponibla inkomstenDen
del hus-självklartförmögenheten. Det ärochtaxerade inkomsten att en

lagligapå så-Exempelredovisas.intedärutöverinkomsterhåll har som
anställningsför-vissalotterivinstertips- ochdana inkomster är samt

olikaminskasocksåförvärvsinkomster kanBehovetmåner. genomav
kanolagliga inkomstergällersjälvhushåll. När detformer som exem-av

svartjobb.inkomster frånpel nämnas
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sparmedel, lånatdelvisVidare kan hushåll under helt eller ha levtåret
anhöriga ochtill försörjning eller försörjtssin vänner.av

räknas boendekostnadenVid disponibla inkomstenberäkningen denav
inte godtasbort. vissa fall kan boendekostnaden så hög denI att omvara

Över finns del osäkerhethuvudhushållet söker socialbidrag. taget en
hushåll med hemomkring hushållens boendekostnader. För t egnaex

schablonbedömning.bygger kostnaderna på en

antal hushåll under del åretEn förklaring kan tatt ett av exannan vara
tid harinstitution militärtjänstgöring. Under dennavistats på eller gjort

inkomster. Derasde haft sin försörjning tryggad behöva ha någraattutan
miniminivån, de deårsinkomst kan därför ligger under närtrots att -

själva försörjning haft goda inkomster.haft för sinatt svara -

till hushållSocialbidraget gårDet inte lika förvånande delär att en av
5.4. Som tidigareinkomst miniminivån se tab.med över sagts avseren

rela-inkomsterna i Hushållen kanHINK-materialet helt år. trotsett en-
tivt haft låga inkomster och be-hög årsinkomst under delar året haav-

tillämpas i studien ocksåhov socialbidrag. Den miniminivå ärsomav
för lokalaknappt tilltagen. Till exempel innefattar den inte kostnader

i normalfallet klarar sig påDessutom gäller många hushållattresor. som
sin utgifter i situation därinkomst på grund oförutsedda kan hamna enav
de hjälp.har behov tillfällig ekonomiskav

scenarierna5.3 Socialbidragsutvecklingen i de olika

disponibel inkomstFöregående avsnitt visat sambanden mellan låghar att
och socialbidrag uppgifterna sambandet mellanEftersomär omsvaga.
inkomstnivåer socialbidragstagande grundar sig data frånoch på ett en-
skilt år går det inte andelen låginkomsthushållheller avgöraatt somom
erhåller faktorersocialbidrag stabil tiden. Bland dessa bådaär över annat

sigdet inte möjligt säkerhet uttalagör med någon högre gradäratt att av
vilka socialbidragskostnader konsekvensen dekan tänkas bliom avsom

olika scenarierna.

Istället för ambitionen form vi där-ha någon hargöraatt att av prognos
för i socialbidrags-valt detta avsnitt redovisa några exempel på huratt
utvecklingen skulle kunna utifrån några alternativa antaganden. Deutse

1993 iexempel för socialbidragredovisas kostnaderna år samtsom avser
de olika scenarierna.



68

alternativa antaganden:utgångspunkt frånBeräkningarna medgörs tre

Alternativ Hela ökningen resursgapetav

HINK-modellenfrån det i uppmät-Vid denna första beräkning utgår man
läggs föränd-1991, 4,9 TillSocialbidraget dvs mdkr. dennaärta summa

1991. förändradeär Detringen räknat utgångslägetresursgapet motav
förslå igenom krona krona.beräknas såledesresursgapet

sannoliktsocialbidragsutvecklingen innebärförDenna metod bedömaatt
i I demaförändringaröverskattning effekterna resursgapet.en av av

konstateradeendast mindre delstudie tidigare visatshar att ie-aven
Även bidragstagandetsocialbidrag.i verkligheten täcks med omsursgap

inte troligt för-deti tillkommande ärskulle högre attgruppervara ev
Följande tvåsocialbidragsutgifterna.ändringen igenomhelt skulle slå

resulterarfrån mindre delberäkningar utgår därför att resursgapenaven
i socialbidragstagande.

år 1991andelAlternativ 2: Samma resursgapet somav

för deandelsocialbidragetsI den beräkningenandra resursgapetantas av
genomsnitt1991, idvsunder ärolika familjetyperna casamma somvara

hushållutgick till översocialbidraget25 Storleken påprocent. som
motsvarande mån.i30 socialbidragen förändrasminiminivån % av

inkomstklasshushåll i varjeAlternativ 3: Samma belopp somper
år 1991

bidragsbeloppgenomsnittligaredovisats vilkaTidigare i studie hardenna
Ideninkomstintervallerna.olika1991 utgick för hushållen i deärsom

fram medsocialbidragskostnadenberäkningsmetoden räknastredje
olika inkomst-hushåll i deantalenbelopp ochhänsyn till både dessa
familjetyp.frånutgångspunktBeräkningen medintervallen. görs

kostnadsförändringenendastberäkningsmetoderna berörDe alternativa
socialbi-beloppdärför detalternativ ingårefter 1991. samtligaår I som

4,9 Vid1991, mdkr.dvsuppgick till årHINK-materialetenligtdraget
aktuellahärprisutvecklingen undertilltagitsberäkningarna har hänsyn

perioder.
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sambandetmedantagandenolikaSocialbidragenunder5.12:Tabell om
Mdkrinkomstfördelningen

Sammabe-Alt 3.Alt SammaAlt Hela
hush iloppandelökningen perav resurs-av

ink.klassersamtlgapetresursgapet
8,1Ar 8,610,81993Ref.

Återhämtning:
6,06,05,6besparingarutan- 7,37,58,0besparingarmed-

Begränsad
återhämtning:

7,17,48,4besparingarutan- 8,79,311,5besparingarmed- lågkonjunktur:Fortsatt
8,18,710,7besparingar-utan
9,811,114,5-rnedbesparingar

föränd-resultat dei tabellen ärsiffrorDe ettpresenteras avovansom
redovisats.tidigareinkomstfördelningen ochringar i resursgapet somav

5,6 mdkrsocialbidrag frånförkostnadernastatistik SCB ökarEnligt från
1993 sig pågrundar1993. Kostnaden för år1991 8,8till mdkr årår ca

uppgifter.preliminära

miniminivånunderhela ökningenenligt vilkenBeräkningsmetoden antas
socialbidrag årförkostnadernatillsocialbidrag alt l lederresultera i att

med utgångs-beräkningen1993 2 mdkr. När görsöverskattas med ca
siffran21991 alt stämmerärsocialbidragsandelpunkt från somsamma

8,8 mdkr.verklighet, dvsbliförutsättasvad kanganska väl med som
för-till hushållens3 i vilken hänsynMed tredje metoden altden tas-

socialbidrags-beräknadeblir deninkomstklasserdelning mellan olika -
verkligheten.0,7 i1993 mdkr lägreår änsumman ca

1993socialbidragskostnad årAtt beräkningsmetoderna somger enen av
med för-tolkasförväntas böri den kanmedöverensstämmerstort som

Över huvud gällertillfällighet.siktighet. sig attDet kan röra tagetom en
byggertidigare påredandessa beräkningar vilket också sagts grova--

antaganden.

intervallervilkabild inomberäkningarnaGenom de alternativa avges en
olika scenarierna.ligga i debedömassocialbidragskostnaderna kan
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Återhämtning besparingar bedöms medföra socialbidragskostnader iutan
5,6-6,2intervallet vilketmdkr, ungefär den nivå Socialbidragetär som

låg 1991.på år

Denna likhet i storleken på socialbidragskostnaderna egentligen inteär
förvånande eftersom detta scenario i situationen dettastort sett motsvarar

Skillnadenår. lönenivân 10är är högre i scenariot odiatt procent attca
vissa försämringar i transfereringssystemen genomförts mellan 1991åren

1993.till

I scenariot återhämtning besparingar socialbidragskostna-med beräknas
derna ligga 7,3-8,0mellan mdkr. Detta innebär besparingarnaatt som
ligger i scenariot vid god konjunktur leder till relativtäven betydandeen
ökningar socialbidragskostnaderna.av

Vid scenariot begränsad återhämtning besparingar ligger de beräk-utan
nade socialbidragskostnaderna 7,1-8,4mellan mdkr, dvs undernågot den
preliminära redovisade kostnaden 1993.år

I scenariot begränsad återhämtning besparingar kostnadernamed ökar
för socialbidrag till 8,7-11,5mellan mdkr. detta scenario skulle såledesI
Socialbidraget jämfört 1993.öka med Det förtjänar påpekasår att att
begränsad återhämtning med besparing scenario bästdet över-är som

med den utveckling i budgetpropositionen förensstämmer årantassom
199495. Reservationer för besparingarnamåste dock blgöras atta
naturligtvis kan tänkas förutsätts besparings-på isätt äntas ut annat som
scenarierna i denna studie.

Fortsatt lågkonjunktur besparingar bedöms leda till bidragskostnaderutan
i 8,1-10,7storleksordningen mdkr. Detta det scenarioär närmastsom
liknar 1993.situationen därför inte förvånande denår Det är att
preliminära socialbidragskostnaden 1993 ligger i kostnadsintervallår det

beräknats i detta scenario.som

Scenariot fortsatt lågkonjunktur enligtmed besparingar skulle här an-
9,8-14,5vända beräkningsmodeller medföra socialbidragskostnader på

mdkr. Det sig här kraftig ökning kostnaderna förrör således avom en
socialbidrag 1993.jämfört med år

Ännu gång måste erinras siffrorna inte skallatten om ovan ses som en
flera utgångspunkter för fortsatt dis-utanprognos, snarare som en enav



71

förkostnadernaochpåverkar behovetvilka faktorerkussion avsomom
sänkning-flyktingar, kraftigaantaletOväntade ökningarsocialbidrag. av

förändringararbetskraftkvalificeradför mindrelönerna samt avar av
exempel påsocialbidrag ärhandläggningenmetoder vidochregler av

socialbidraget.kostnadsutfallet förskulle påverkafaktorer starktsom

Även finns ändåförändringar inte skerfrån sådanautgår att an-manom
leda tillfaktorer kanandrafinnsdet kanledning överväga enatt somom

socialbidrag under deIåginkomsthushåll sökerandelenförändring somav
scenarierna speglar.förhållandenperioder och som

iförutsättsinkomstsituationnegativaför denDet finns argument att som
socialbidragstagande.till högrescenarierna kan ledaflertalet ettav

iinkomstförsämringvidDet troligt hushållen ettpermanentär att meren
för täckalåneller väljersparmedelinledande skede utnyttjar attatt taev

finnsdetstudier visattidigarefinnssitt försörjningsbehov. Det attsom
för-inkomstförhållanden ochfördröjning förändradeviss mellan etten

ändrat bidragstagande.

19911990 ökadeochmellan årenförtjänar påpekas redanDet att att
sedan90 Att arbetslöshetenarbetslösa medantalet tusen personer.ca

scenarierna räknas1991-93 flertaletväl känt. Iökat under åren är av
för andelentalararbetslöshetsnivå. Dettafortsatt högockså med att aven

medjämfört årsocialbidrag kan ökaformfaller iutresursgapet avsom
199l.

drabbasi högre gradde hushållDenna tendens kan förstärkas att somav
mindreinvandrare troligen harocharbetslösheten ungdomartav ex --

ocksålånemöjligheter. Det hävdassparmedel ochmarginaler i form av
finnsungdomarofta det blandi debatter socialbidrag tatt enexom

till densaknar medelsocialbidragför söka närstörre öppenhet att man
förhållandedettaskulleförsörjningen. Om detta påstående stämmeregna

för social-kostnadernapåtagliga effekter utvecklingenkunna på avge
bidraget.
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AVSLUTANDE KOMMENTARER6

antalmed nödvändighet bygga påaktuell måsteEn studie här etttypav
försök samlatförenklingar. I detta kapitelantaganden och görs ett att mer

antaganden påverkat resultatetdiskutera vilket dessa kan hapå sätt av
studien.

bildtillförlitligheten i deni handlarEn central fråga sammanhanget om
HINK-undersökningen Avinkomstsituation störsthushållens ger.somav

rimligt bildstudie materialet korrektbetydelse i denna är avom ger en
bldisponibel inkomst. Iförsörjningssituationen för hushåll med låg aen

redovisas detkapitel 5 diskussion detta. En slutsats ärförs attsomomen
i studien redovisatsfinns del de hushållskäl att tro att storen av som

försörjningssituationlåginkomsthushåll i verkligheten har bättresom en
bedömningsiffrorna antyder. En konsekvens denna ärän vad att upp-av

försiktighet.gifter låginkomsthushåll behandlas medantalet måsteom
mindre påverkanDenna osäkerhetsfaktor bedöms dock ha upp-en

gifterna vilket detförändringar antalet låginkomsthushåll, är somom av
intresse i denna studie.är störstav

Ett sambandet mellan lågaoch närbesläktat problem detrörannat svaga
Äveninkomster i studien.socialbidragstagande konstaterasoch som

tidigare undersökningar visat förhållande. Det finns dockhar på detta
många obesvarade frågor sambandhur dessa ut.om ser

famil-Med till förändringar iden valda modellen inte hänsyn ttas exev
jesammansättning finns anledningoch boendemönster. Det att tro attt ex
den ökat,ökade arbetslösheten har gjort andelen studerande attatt ung-
domar minska sinabor kvar hemma och hushållen försökerlängre att
boendekostnader.

I kapitel 2 används i studien.beskrivning de metoder Igörs en av som
detta innefattas i studiensammanhang redovisas vilka faktoreräven som
och modell studienhur dessa hanterats. Det bör understrykas denatt som

för-bygger likhet nödvändighetpå, i med alla modeller, med utgör en
enkling förenkling ligger modellen utgårverkligheten. l denna attav a
från dramatiska för-det under de aktuella tiderna inte sker någraatt
ändringar lönenivåerna och lönestrukturen i samhället ellert avav ex
villkor och och bidrags-arbetsmetoder inom de samhälleliga stöd-
systemen.



74

hurstudiens resultat ärbetydelse förfaktorer harAndra storensom
hushållen.mellanbesparingar fördelatsocharbetslöshet

arbetslös-självklart hurintetidigare det ärärflera gångerSom påpekats
heller för-framtid. Inteiolika hushålldrabba tkommahet kan att exen

redovisas igiven. Somlångtidsarbetslöshet ärkort- ochdelningen mellan
överens-lagts på sättscenariernai2 arbetslöshetenhar ut ettkapitel som

1993.förhållandena årmedstämmer

Även mångascenarierna kan ske påi vissabesparingar görsde avsom
besparingsâtgärdervaletvidprinciper använtsDeolika sätt. an-avsom

gjortsbesparingarnaSjälvfallet sättet storkapitel äri avsomges
i ochresulterarscenariernainkomstfördelningför vilkenbetydelse som

drabbas.vilka grupper som

studie ärmed dennamålsättningen attframhållasAvslutningsvis bör att
ochtransfereringarsamhällsekonomi,sambanden mellanskall belysaden

beskrivaha kunnatanspråk påinteStudieninkomstfördelning. gör att
studienfårbakgrunddennaMotheltäckande sätt.sambanddessa ett

kun-förbättra våraförsökaförbidragmånga attnärmast ett avsomses
område.inom dettaskaper
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