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Angående regeringens budget 
Den borgerliga regeringen har i dag presenterat sin första budget. Innehållet var inte särskilt 
överraskande, vår kritik av rättvisan och effektiviteten i de borgerliga förslagen kvarstår. Det 
är viktigt att regeringen nu inser att de är regering för hela svenska folket och inte bara för 
dem som har ett arbete. 
 

Går budgeten ihop? 
Den första frågan när man studerar en budget är hur balansen mellan utgifter och inkomster 
ser ut. Man kan, om man är snäll, säga att regeringen har gjort det till en utmaning för läsaren 
att förstå storleken på olika reformer och när de ska införas. Det är mycket otydligt framför 
allt när i tiden besparingar ska genomföras och vilken storlek de får. Det finns skäl att vara 
mycket orolig över att regeringen ämnar finansiera delar av skattesänkningen med osäkra 
dynamiska effekter samt ännu ej specificerade besparingar.  
 
Medan jobbavdraget som är den stora utgiftsposten kommer att kosta nästan 39 miljarder 
kronor per år redan från den 1 januari 2007 ligger flera av besparingarna senare i tiden. Vår 
poäng är inte att regeringen för en oansvarsfull finanspolitik utan att det med rådande upplägg 
är svårt att bedöma trovärdigheten i de besparingar som föreslås. 
 

Skatteförändringar 
Regeringen inför som väntat sitt jobbavdrag omfattande 39 mdr kronor. Detta innebär att 
skatten sänks för dem som arbetar men inte för dem som är arbetslösa eller sjuka. Regeringen 
påstår att denna skattesänkning riktar sig till låg- och medelinkomsttagarna men 75 procent av 
pengarna går (i en statisk beräkning) till den halva av befolkningen som tjänar mest. 
Skattesänkningen går till största delen till dem som redan har medan de med låga inkomster 
får betala. Det är slående hur tunn den fördelningspolitiska analysen av de omfattande 
skatteförslagen är i budgeten. 
 
Det jobbavdrag regeringen har gått till val på innebär ett avdrag på upp till 46 800 kronor i 
stället för dagens grundavdrag i den kommunala beskattningen. Avdraget, som bara gäller 
arbetsinkomster, trappas upp och blir som högst för inkomster på 108 000 kronor.  
 
För att analysera hur det föreslagna jobbavdraget fördelar sig mellan individer i olika 
inkomstintervall har vi rangordnat Sveriges befolkning, 18-64 år, efter nettoinkomst och 
sedan delat den i fem lika stora grupper (kvintiler). Vi har gjort analysen för år 2008. 
 
Bland höginkomsttagarna är det fler som skulle få göra jobbavdrag än bland låginkomst-
tagarna. Höginkomsttagare som får göra jobbavdrag skulle också i snitt få en större skatte-
sänkning än låginkomsttagare som får göra avdraget. De i den femtedel av befolkningen i 
arbetsför ålder (18-64 år) med högst nettoinkomster (de i den högsta kvintilgruppen) som får 
göra jobbavdrag, skulle i genomsnitt få skatten sänkt med 10 800 kronor. I den näst lägsta 
kvintilgruppen blir summan 5 000 kronor. I åldersgruppen 18-54 år är det 88 procent som 
skulle få göra jobbavdrag och i åldersgruppen 55-64 år 73 procent. 

Tabell 1. Konsekvenser av alliansens jobbavdrag 2008, kostnad – 38 miljarder kronor 
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Genomsnittligt förändrat 
ekonomiskt utrymme 

Andel med 
jobbavdrag 

Förändrat ekonomiskt 
utrymme per person 
med jobbavdrag 

Kön    
Män 18–64 år 7 500 kr 86 % 8 600 kr 
Kvinnor 18–64 år 6 100 kr 83 % 7 300 kr 
Totalt 18–64 år 6 800 kr 85 % 8 000 kr 

Ålder    
18–54 år 6 900 kr 88 % 7 900 kr 
55–64 år 6 200 kr 73 % 8 500 kr 
65–74 år 800 kr 23 % 3 600 kr 
75+ år 100 kr 6 % 1 200 kr 

Kvintilgrupp för nettoinkomst 18-64 år  
1 (lägst) 1 600 kr 60 % 2 800 kr 
2 3 600 kr 72 % 5 000 kr 
3 7 900 kr 95 % 8 300 kr 
4 10 100 kr 98 % 10 300 kr 
5 (högst) 10 600 kr 99 % 10 800 kr 

Källa: SCB (Fasit) samt egna beräkningar 
 
Enligt ekonomisk teori har marginalskatten betydelse när vi väljer hur mycket vi ska arbeta.  
Men jobbavdraget är så utformat att marginalskatten inte sänks för arbetsinkomster över 
321 500 kronor i årsinkomst (gränsen följer av grundavdragets utformning). Hela 11 miljarder 
kronor (36 procent) av de 38 miljarder som jobbavdraget kostar år 2008 skulle tillfalla dem 
med arbetsinkomster högre än 321 500 kronor, vilka inte får sänkt marginalskatt.  
 
Marginalskatten är inte det enda som har betydelse för hur mycket vi arbetar. Normer har 
betydelse. I synnerhet för män är vad som räknas som heltidsarbete styrande. De som har 
oreglerad arbetstid, vilket inte är ovanligt bland högavlönade, och inte får övertidsersättning 
påverkas inte alls av marginalskatten. Deras motiv för att arbeta mycket handlar snarare om 
att bedömningen av deras sammantagna prestation påverkar lönen.  
 
Skattesänkningar för höginkomsttagare skulle då vara bortkastade pengar om avsikten är att 
öka arbetsutbudet. Ändå går hela 28 miljarder kronor (74 procent av kostnaden för jobb-
avdraget i en statisk analys) av jobbavdraget till den halva av befolkningen i arbetsför ålder 
med högst nettoinkomster och dessa personer jobbar för det mesta redan heltid.  
 
Jobbavdraget är till stor del en förtäckt skattesänkning för heltidsarbetande personer med en 
god förankring på arbetsmarknaden. Avdraget är alltså inte träffsäkert. 
 
För många av de förvärvsarbetande med låga inkomster kommer skattesänkningen att ätas 
upp av ökade utgifter för fackföreningsmedlemskap, a-kassa och trafikförsäkring. Då kommer 
budgeten endast innebära en omfördelning mellan olika utgifter och inte ökade inkomster. 
Nya räkningar kommer att äta upp skattesänkningen. Istället handlar det om en omfördelning 
från dem med allra lägst inkomster, de sjuka och arbetslösa, till dem med höga inkomster. 
Otryggheten kommer att öka för alla löntagare medan få löntagare kommer att vinna 
ekonomiskt. 
 

Arbetsmarknaden 
En av de stora förändringarna som följer av regeringens politik är att den enskilde i mycket 
större utsträckning kommer att få bära kostnaden för sin arbetslöshet. Regeringen bryter alltså 
mot principerna om att alla gemensamt ska dela på kostnaderna för sjukdom och arbetslöshet. 
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Arbetslöshet ska nu bli den enskildes ansvar. Den bransch i vilken löntagaren arbetar, och i 
praktiken också vilken ställning individen har på arbetsmarknaden, kommer att bestämma 
avgiften till arbetslöshetsförsäkringen. Avgiftsökningen, tillsammans med borttagna 
skattereduktioner för fack- och a-kasseavgift, kan bli uppemot 4 700 kronor om året.  
 
Ersättningsnivån kommer också att sänkas. Den som är arbetslös och tidigare har haft 18 700 
kronor i lön får i dag nästan 15 000 från a-kassan. Med regeringens förslag kommer han eller 
hon efter 40 veckors arbetslöshet i stället att få knappt 13 100 kronor från a-kassan och efter 
60 veckor 12 155 kronor vid deltagande i en jobb- och utvecklingsgaranti. 
   
Färre arbetslösa kommer att rustas för omställning genom aktiv arbetsmarknadspolitik. Drygt 
50 000 färre än idag kommer att få plats i ett arbetsmarknadspolitiskt program år 2007. Vi ser 
med särskild oro på situationen för de långtidsarbetslösa. En jobb- och utvecklingsgaranti ska 
inrättas för dem som har varit arbetslösa i mer än 300 dagar där ersättningen är 65 procent av 
tidigare inkomst. På vilket sätt denna jobb- och utvecklingsgaranti skiljer sig från 
aktivitetsgarantin, vilken avskaffas, är oklart. Flera av de program som i dag kan användas i 
aktivitetsgarantin avskaffas. Vad som kommer i stället framgår inte av budgetpropositionen. 
Det enda säkra är alltså att de som har haft svårast att hitta ett jobb får sänkt ersättning. 
 
Regeringen frångår en viktig del av arbetslinjen som innebär att man genom arbete och inte 
p.g.a. familjeförhållanden kvalificerar sig för inkomstförsäkringar. Arbetslösa med 
försörjningsansvar för barn under 18 år ska nämligen ha rätt till 450 dagar med 
arbetslöshetsersättning.  
 
Sämre arbetsmarknadspolitik och lägre ekonomisk trygghet vid arbetslöshet försvårar 
omvandlingen i ekonomin. Tillsammans riskerar detta att bidra till en försämring av Sveriges 
och löntagarnas konkurrenskraft mot omvärlden. Om AMS blir ett upphandlingsverk med 
privata företag som underleverantörer kan det bli svårare att säkerställa likabehandling och 
hävda individens integritet.  
 
Regeringen ökar otryggheten genom att försämra villkoren för förtidspensionärer. 
Ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen sänks i syfte att pressa ner lönerna för låg- och 
medelinkomsttagare.  
 
Det mest slående är att den borgerliga regeringen har en så svag jobb-politik. Av de få 
satsningar som tidigare annonserats av alliansen är det få som preciseras i budgeten. De 
borgerligas tal om en allians för arbete klingar allt mer tomt. Den politik som den borgerliga 
regeringen i stället för fram är ökad sysselsättning genom sänka löner. Detta är en väg som 
varken är nödvändig eller önskvärd. Vi tror till skillnad från de borgerliga att arbetslösheten 
beror på avsaknaden av jobb och inte på avsaknaden av vilja att söka jobb. 

Konsekvenserna på sikt av regeringens politik 
Med förslagen i budgetpropositionen 2006 tar regeringen ett steg bort från den svenska 
modellen. Det är en arbetsmarknadsmodell som ger arbetsfred, god konkurrenskraft, 
prisstabilitet, hög produktivitet, goda reallöner samt högre sysselsättningsnivå än i omvärlden. 
LO-ekonomerna kommer att fortsätta att stå upp för en svensk modell baserad på 
kollektivavtal mellan parter, fria från statsmakten, och där löntagarna tar ansvar för en frivillig 
arbetslöshetsförsäkring.  
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Om regeringen fullföljer de förslag som försvagar facket så finns det stora risker för att 
regeringens politik inte får de effekter som åsyftas. Effekterna av reformerna är nämligen 
beroende av arbetsmarknadens funktionssätt. De svenska fackföreningarna bidrar till att 
Sverige har en relativt väl fungerande arbetsmarknad. LO-ekonomerna tror att Sverige även i 
framtiden gynnas av denna modell. Det är dags för regeringen att inse att de har makten i ett 
land och inte över en ekonomisk modell. 


