
Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd   1 2012-06-21   10:46



Ger sänkta arbetsgivaravgifter högre sysselsättning?
Lennart Flood, Chiya Manuchery

1:a upplagan, 1:a tryckningen
FORES 2012 

FORES
Bellmansgatan 10
118 20 Stockholm

Tfn: 08-452 26 60
E-post: brev@fores.se

www.fores.se

Form och sättning: Kalle Magnusson
Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås 2012

Typsnitt: Antenna (rubriker), Freight text (brödtext) 
Papper: Scandia 2000 (omslag), Edixion Offset (inlaga)

ISBN: 978-91-979505-7-2

Fritt tillgängligt med vissa rättigheter förbehållna
FORES vill ha största möjliga spridning av de publikationer vi ger ut. Därför kan publikationerna utan kostnad 
laddas ner via www.fores.se. Enstaka exemplar kan också beställas i tryckt form via brev@fores.se. Vår hantering 
av upphovsrätt utgår från Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported 
License (läs mer på www.creativecommons.se). Det innebär i korthet att det är tillåtet att dela, det vill säga att 
kopiera, distribuera och sända verket, på villkor att FORES och författaren anges, ändamålet är icke kommersiellt 
och verket inte förändras, bearbetas eller byggs vidare på.

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd   2 2012-06-21   10:46



Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd   3 2012-06-21   10:46



Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd   4 2012-06-21   10:46



Ger sänkta arbets-
givaravgifter högre 

sysselsättning?
Lennart Flood

Chiya Manuchery

fores studie 2012:5

FORES, 2012

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd   5 2012-06-21   10:46



Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd   6 2012-06-21   10:46



FORES – Forum för reformer och entreprenörskap – är en grön och 

liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på 

entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sina liv. 

Miljö och marknad, migration, företagandet i civilsamhället, in-
tegritet, jämställdhet, global demokratisering och moderniserad 
välfärd – det är några av de frågor vi jobbar med. Vi är en öppen och 
oberoende mötesplats för samhällsengagerade, debattörer, akade-
miker och beslutsfattare i hela Sverige.

Tillsammans med personer i hela Sverige ska vi hitta lösningar 
på hur Sverige kan möta de utmaningar som globaliseringen och 
kliamathotet innebär. Vi fungerar som en länk mellan nyfikna sam-
hällsmedborgare, debattörer, entreprenörer, beslutsfattare och se-
riös forskning. FORES producerar böcker och arrangerar semina-
rier och debatter.  

Besök gärna vår webbplats www.fores.se

En grön och liberal 
tankesmedja

Om Fores

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd   7 2012-06-21   10:46



Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd   8 2012-06-21   10:46



Är sänkta arbetsgivaravgifter ett möjligt alternativ till jobb-
skatteavdraget? Den här studien utforskar hur arbetsgivar- 
avgifterna påverkar utbud och efterfrågan på arbete. 

E!ekten på utbudet består både av de som redan arbetar är be-
redda arbeta fler timmar, och att sannolikheten ökar för övriga att 
få arbete. Efterfrågee!ekten är helt enkelt att ett lägre pris på ar-
betskraft leder till ökad efterfrågan och därmed högre sysselsätt-
ning då företagen väljer att anställa fler. Det finns dock studier som 
menar att denna e!ekt är liten eftersom minskningen i arbetsgi-
varavgiften kompenseras av högre lönekrav. Författarna konstate-
rar dock att om så är fallet så borde ökade löner även ha en utbuds-
e!ekt genom att fler väljer att arbeta mer och det blir mer lönsamt 
att arbeta jämfört med att inte arbeta. Sänkta arbetsgivaravgifter 
borde därmed ha en positiv e!ekt på sysselsättningen oavsett om 
de leder till högre löneanspråk.

Kort om studien
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xixi

Förord

Trots att Sverige klarat sig relativt lindrigt genom finans- 
och eurokriserna är det en indikator som inte gått åt rätt håll; 
antalet personer utanför arbetskraften, vare sig det mäts som 
öppen arbetslöshet eller med andra mått.

Samtidigt baserar sig den svenska välfärdsstaten på ett högt 
skatteuttag. Det är därför av stort intresse att den skatt som tas 
ut i så liten omfattning som möjligt skadar möjligheterna för den 
svenska ekonomin att växa samtidigt som fler arbetstillfällen 
skapas. Sedan den stora skattereformen genomfördes 1991 har 
över 500 förslag på ändrad skattelagstiftning genomförts (Riks-
revisionen 2010). Den mest omfattande ändringen är jobbskatte-
avdraget som infördes i flera steg från 2007 och framåt och inne-
bar en skattereduktion för arbetsinkomster. 

Under senare år har dock kritiker hävdat att jobbskatteavdra-
get endast stimulerar till ökat arbetsutbud, men inte till någon 
ökad efterfrågan av arbetskraft. Dessutom ifrågasätts huruvida 
jobbskatteavdraget verkligen leder till högre arbetsutbud bland 
alla individer (Flood och Hansson 2011). 

Samtidigt har sänkta arbetsgivaravgifter spelat en undan-
skymd roll i den svenska debatten, trots att det också utgör ett 
sätt att sänka arbetskraftskostnaden. Åtgärden har avfärdats av 
en del ekonomer med argumentet att sänkta avgifter bara leder 
till högre löneanspråk. Frågan lider av att det finns mycket lite 
data för Sverige om e!ekten arbetsgivaravgiftssänkningar, helt 
enkelt för att avgiften inte sänkts utan höjts historiskt. De sänk-
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xii

ningar som har gjorts har varit regionala och de senaste sänk-
ningarna har skett i ett extremt konjunkturläge samtidigt med 
många andra förändringar.

Trots detta har mindre ändringar gjorts; en generell sänkning 
av arbetsgivaravgiften med en procentenhet 2009, sänkningar 
för dem över 65 och, mest uppmärksammat och mest debatte-
rat, en halvering (32,4 till 15,5 procent) av arbetsgivaravgiften för 
ungdomar 18-25. Kontrasten är dock tydlig mot  omvärlden, ex-
empelvis USA och Frankrike, där sänkta arbetsgivaravgifter varit 
i centrum för debatten om krishanteringen. 

 För att utveckla några av tankarna kring arbetsgivaravgifts-
sänkningar som alternativ till jobbskatteavdrag har FORES bett 
en av Sveriges främsta skatteexperter, Lennart Flood, professor 
i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, att reda ut 
frågan, i samarbete med Chiya Manuchery, MSc i EU-rätt.

Rapporten beskriver betydelsen av arbetsgivaravgiften med 
utgångspunkt i förväntade utbudse!ekter såväl som efterfrågeef-
fekter av skatter. I termer av utbudse!ekter är det viktigt att skil-
ja på e!ekten av arbetade timmar för de som arbetar och e!ekten 
på sannolikheten att arbeta. För de som arbetar är e!ekten av en 
skattesänkning på disponibel inkomst viktig medan det för sys-
selsättningen är den disponibla inkomst när individen inte arbe-
tar i relation till disponibel inkomst vid arbete som är viktig.

Efterfrågee!ekten är helt enkelt att ett lägre pris på arbets-
kraft leder till ökad efterfrågan och därmed högre sysselsättning 
då företagen väljer att anställa fler. Här redogörs för de studier 
som menar att denna e!ekt är liten eftersom minskningen i ar-
betsgivaravgiften kompenseras av högre lönekrav. Rapportför-
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fattarna konstaterar dock att om så är fallet så borde ökade löner 
även ha en utbudse!ekt genom att fler väljer att arbeta mer och 
det blir mer lönsamt att arbeta jämfört med att inte arbeta. Sänk-
ta arbetsgivaravgifter borde därmed ha en positiv e!ekt på sys-
selsättningen oavsett om de leder till högre löneanspråk. 

En annan intressant fråga som tas upp i rapporten är varför 
arbetsgivaravgifter i många OECD-länder har legat på en rela-
tivt stabil nivå medan inkomstskatten genomgått stora föränd-
ringar. Författarna konstaterar att när politiker vill göra det mer 
lönsamt att arbeta är det i många länder lättare att genomföra en 
reform som sänker skatterna än en som sänker bidragen. Lägst 
politiska incitament finns för att sänka skatter, som arbetsgivar-
avgiften, som uppfattas som en avgift för de sociala trygghetssys-
temen.

Författarna konstaterar också att det är svårt att utvärdera 
skattereformer eftersom det är omöjligt att avgöra hur verklig-
heten hade sett ut om reformen inte hade införts. Det kan där-
för vara rimligt att framhålla andra principer som vägledande för 
beskattning så som enkelhet och transparens eller betydelsen av 
svenska företags konkurrenskraft. 

Om jobbskatteavdragen och inkomstskattesänkningarna nått 
vägs ände ekonomiskt och politiskt måste andra sätt att stimu-
lera efterfrågan och utbud på arbete utforskas. Det mest uppen-
bara är då arbetsgivaravgiften. Vi hoppas att denna rapport kan 
bidra till att stimulera diskussionen och forskningen.

Vi vill särskilt rikta ett tack till Företagarna för stöd till denna 
rapport, och till Lars Jagrén, chefsekonom, och Jan Herin, senior 
economist, på Företagarna för idéer och kommentarer inför rap-
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portskrivandet, samt till Karin Zelano på FORES för hjälp med 
genomgång av rapporten. Slutsatser och åsikter i denna rapport 
står författarna, som brukligt, helt själva för. 

Andreas Bergström, vice VD FORES
Harald Edquist, Forskningsledare FORES
Martin Ådahl, VD FORES  

1. Referenser: Riksrevisionen (2010:11), Enhetlig beskattning?, Riksdagstryckeriet, Stockholm.
 Flood, Lennart och Hansson, Åsa (2011), Alternativ till jobbskatteavdraget, Fores Policy Paper 2011:3.
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1

Arbetsgivaravgifter 
och sysselsättning

Säg arbetsgivaravgift och visst låter det bra med en avgift 
som någon annan betalar - ja, förutsatt att man inte är arbetsgiva-
ren då sociala avgifter leder tanken till något som man gärna bidrar 
till av solidariska skäl, emellertid leder ordet skatt inte alltid till 
samma associationer. Ändå är det så att en arbetsgivaravgift inne-
håller både dimensionen av avgift och skatt och naturligtvis bidrar 
den till att finansiera de för individen och samhället nödvändiga 
trygghetssystemen. 

Vår avsikt med den här rapporten är att beskriva betydelsen av 
arbetsgivaravgiften och då framförallt med utgångspunkt i förvän-
tade e!ekter på arbetsutbud och sysselsättning.  Inledningsvis 
ges en bakgrund och en beskrivning av dagens skatte/avgiftssys-
tem. En rimlig utgångspunkt vid beskrivningen av arbetsgivarav-
giftens förväntade e!ekter är att Sverige är ett litet exportbero-
ende land och att skatter och avgifter bör ses i ett internationellt 
perspektiv. Av detta skäl ges en internationell utblick där Sverige 
jämförs med ett urval länder i vår omvärld. En ambition med rap-
porten är att argumentera för att arbetsgivaravgifter inte kan stu-
deras enbart med utgångspunkt i förväntade e!ekter på företagens 
beteende. Vi vill även framhålla e!ekten på individernas beteende. 
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2

Ger sänkta arbetsgivaravgifter högre sysselsättning?

Av detta skäl diskuteras både arbetsmarknadens efterfråge- och 
utbudssida. Avslutningsvis görs en del reflektioner över vilka ut-
maningar och förändringsbehov som kan vara aktuella när det gäl-
ler arbetsgivaravgifternas framtida utformning. 

Arbetsgivaravgifter
Ursprungligen infördes arbetsgivaravgiften som ett sätt att delfi-
nansiera den allmänna sjukförsäkringen som introducerades 1955. 
Denna avgift utgjorde till en början del av lönesumman, men höj-
des gradvis under 60- och 70-talen.  Två ytterligare avgifter till ar-
betsskadeförsäkringen och den allmänna tjänstepensionen inför-
des 1960. Dessa följdes senare av en allmän arbetsgivaravgift 1969. 
Arbetsgivaravgiften har sedan ökat, främst under 70-talet, men har 
sedan mitten på 1990-talet har de legat på en stabil nivå (omkring 
31-33 % av bruttolönen) med en mindre sänkning de senaste åren. 

Från att ursprungligen ha varit rena avgifter för arbetsgivarav-
gifterna sociala trygghetssystemen har de kommit att innehålla 
en ökande skatteandel. Idag finns ingen direkt koppling mellan 
det inbetalda beloppet och pensionsnivå eller andra förmåner, vil-
ket framförallt gäller löneinkomster som överstiger 7,5 prisbas-
belopp.  Det kan diskuteras hur stor skattekomponent i de sociala 
avgifterna är. En uppskattning som görs av Skatteverket och Gun-
nar Du Rietz är att i genomsnitt 60 % av avgiften är en skatt. Peter 
Birch Sörensen utgår i sin ESO-rapport från att alla avgifter över 
7,5 prisbasbelopp är en skatt, med tanke på att dessa avgifter inte 
ger några förmåner och alltså kan liknas vid en vanlig skatt.1 Du 

1. Skatteverket (2010), s. 11. Du Rietz, Gunnar (2008), ”Selektiva sänkningar av arbetsgivaravgifterna”. Sörensen, 
P.B. (2010), ”Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges.” ESO-rapport 2010:4.
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Rietz gör i sin analys en uppskattning av hur stor skatteandelen är i 
de olika avgifterna, baserat på förmånsvärdet. Den allmänna löne-
avgiften betraktas då som en ren skatt och för de övriga avgifterna 
ligger skatteandelen mellan 40-50 % (skatteandelen för arbets-
skadeavgiften är noll men detta är en mycket liten andel av totala 
avgiften). Det sammanvägda resultatet innebär som redan nämnts 
en skatteandel på 60 %.  

Liksom inkomstskatten har arbetsgivaravgiften på senare tid 
genomgått en rad förändringar. Där ingår sänkta arbetsgivarav-
gifter för yngre och äldre och en rad subventioner för att minska 
lönekostnaden för vissa arbetsgrupper: nystartsjobb, nyfriskjobb 
och instegsjobb. Nystartsjobben är ett lönebidrag till långtidsar-
betslösa, nyfriskjobben är ett bidrag till individer som har varit 
långtidssjukskrivna och instegsjobben är ett lönebidrag som riktas 
mot nyanlända invandrare.

Under 2012 låg de lagstadgade arbetsgivaravgifterna på 31,42 % av 
den anställdes bruttolön. För anställda som inte fyllt 26 år är den lag-
stadgade avgiften 15,49 %. För arbetstagare som är födda 1938 till och 
med 1946 skall arbetsgivaren betala en avgift om totalt 10,21 % (ål-
derspensionsavgiften). För personer födda fram till 1937 och tidiga-
re betalas varken arbetsgivaravgifter eller någon särskilt löneskatt. 

Utöver de lagstadgade avgifterna finns även andra avgifter som 
har avtalats med de fackliga organisationerna, så kallade avtalsför-
säkringar samt avtalspensioner. Dessa administreras av arbets-
marknadens parter och inkluderar bland annat försäkringar vid 
omställning till nya arbetsuppgifter, vid skada eller sjukdom samt 
premier till avtals eller tjänstepension. Avgifterna skiljer sig också 
mellan olika avtal och olika branscher. Utöver detta bör även näm-
nas egenavgifter för enskilda näringsidkare, vilka är något lägre 
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Ger sänkta arbetsgivaravgifter högre sysselsättning?

än arbetsgivaravgiften. För 2012 låg de på 28,97 % och den största 
skillnaden är att arbetsmarknadsavgiften är lägre. Normalt kallas 
arbetsgivar- och egenavgifter samt avtalsförsäkringar för sociala 
avgifter.2 I fortsättningen ligger fokus i rapporten emellertid en-
bart på arbetsgivar- och egenavgifter och av enkelhetsskäl låter vi 
begreppet arbetsgivaravgifter stå för bägge dessa avgifter.

Arbetsgivaravgiftens sammansättning framstår av tabell1 och 
som synes är de två största delarna ålderspensionsavgiften och de 
allmänna löneavgifterna. 

2. Skatteverket använder uttrycket socialavgifter för arbetsgivar- och egenavgifter.

Typ av lagstadgade avgifter  %

Ålderspensionsavgift 10,21

Efterlevandepensionsavgift 1,17 

Sjukförsäkringsavgift 5,02

Arbetsskadeavgift 0,30 

Föräldraförsäkringsavgift 2,60 

Arbetsmarknadsavgift 2,91 

Allmänlöneavgift 9,21 

Totalt 31,42 

Tabell 1. Arbetsgivaravgifter 2012 för individer i  
åldern 26-65

        Källa: Ekonomifakta (2012a)
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Internationell utblick

Som en inledning kan det var intressant att ge en bred beskriv-
ning av hur skattelandskapet förändrats i vår omvärld. I en sådan 
beskrivning utgör OECD-länderna en naturlig referens. Sveri-
ges exportandel av BNP ligger på cirka 50 % och domineras av ex-
porten till andra OECD-länder. En första reflektion är att Sverige 
har ett högt skattetryck och trots de sänkningar som genomförts 
under senare tid så har den relativa skillnaden jämfört med övriga 
OECD-länderna inte förändrats så mycket. Sverige är inte ensamt 
om att ha genomfört reformer som inneburit att skatternas andel 
av BNP, den så kallade skattekvoten, minskat under senare tid. 

Efter en lång period av en ökad skattekvot nådde skatteuttaget 
bland OECD-länderna sin topp vid slutet av 1990-talet. Därefter 
minskade skattekvoten fram till slutet av 2005. Bakom dessa si!-
ror döljer sig emellertid en stor variation. Under 2000-talet har 
skattekvoten stigit i flertalet lågskatteländer och sjunkit i de flesta 
högskatteländer. 

Skattekvoterna i de OECD-länder som ingår i EU är högre än för 
de utanför Europa. Bland EU-länderna ligger den genomsnittliga 
skattekvoten på närmare 40 %, medan det utanför Europa är  
Kanada, Australien och Nya Zeeland som har en skattekvot över 
30 %. Nedanstående tabell visar skattekvotens långsiktiga utveck-
ling i Sverige jämfört med OECD och EU-15. Även om skattekvoten 
skall tolkas med en viss försiktighet så är det tydligt att EU-länder-
na har ett högre skatteuttag än övriga OECD-länder. Det är dess-
utom så att bland de länder som ingår i EU-15 framstår Sverige i sin 
tur som ett högskatteland. 
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Ger sänkta arbetsgivaravgifter högre sysselsättning?

Skattekvoten är ett relevant mått för att beskriva det totala 
skattetrycket men då det gäller att bedöma skatternas e!ekter på 
individernas och företagens beteende så är det nödvändigt att stu-
dera skattekvotens fördelning på olika skattebaser. Här har skatt 
på arbetsinkomster en särskild relevans och särskilt uppdelningen 
av denna på inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. 

Det mått som är av störst intresse när det gäller att bedöma ef-
fekterna på arbetsutbudet är marginalskatten och den högsta nivån 
på denna är av ett särskilt intresse då den är relaterad till skatte-
skalornas progressivitet. Figur 1 visar den högsta marginalskatten 
bland OECD-länderna. Notera att detta avser inkomstskatten och 
att arbetsgivaravgifter inte ingår. När det gäller inkomstskatten på 
arbetsinkomster ligger Sverige i topp med 57 % följt av Danmark 
med 55 %. Beträ!ande Danmark skall det framhållas att det här inte 
förekommer några arbetsgivaravgifter, de sociala trygghetssyste-
men finansieras istället huvudsakligen via inkomstbeskattning. 

Även om informationen om högsta marginalskatt är av intres-
se som en beskrivning av skatteskalan, så säger den inget om hur 

Länder 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sverige 41,2 47,4 52,2 47,5 51,8 49,5 49,0 48,3 47,1 46,7 45,8

OECD 29,4 32,6 33,7 36,0 36,o 37,7 35,8 39,7 34,6 33,8 34,3

EU-15 32,1 37,5 38,1 39,7 40,6 39,8 39,8 39,4 38,9 38,4 38,4

Tabell 2. Skattekvoten i OECD, EU och Sverige 1975-2010 
i procent av BNP

Källa: OECD (2011)
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stor andel av skattebetalarna som betalar denna högsta nivå. Här 
behöver bilden kompletteras av skatternas incidens. Avsikten är 
inte att ge en detaljerad bild av denna men dock kan sägas att Sve-
rige utmärker sig i ett internationellt sammanhang av att relativt 
höga skattesatser inträ!ar redan vid relativt låga inkomster. Det är 
enbart Danmark som ligger före Sverige när det gäller skatteutta-
get på inkomster i mellanskiktet och uppåt, men som sagts tidigare 
så gäller att Danmark inte är helt jämförbar då där inte förkommer 
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Figur 1. Högsta marginalskatterna år 2010 bland OECD-
länderna (procent)

Källa: Ekonomifakta (2012b)

Lennart Flood & Chiya Manuchery
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några arbetsgivaravgifter. Bland låginkomsttagare har det svenska 
skatteuttaget genom införandet av jobbskatteavdraget däremot 
gått ned till närmast ett europeiskt genomsnitt. 

För att få ett mått som är mer relaterad till hela lönekostnaden 
är det intressant att även inkludera arbetsgivaravgifter. Svenskt 
Näringsliv redovisar i sin rapportserie »Fakta om löner och arbets-
tider« en sammanställning av aktuell lönestatistik både för Sverige 
och internationellt. Figur 2, som hämtats från denna källa, visar 
att Danmark och Schweiz ligger högst med en kostnad på cirka 
350 kronor/timme. Sedan följer en grupp av fyra länder, där Sve-
rige ingår, med en total lönekostnad i intervallet 320-330 kronor/

Figur 2. Totala Lönekostnader 2010 (kronor per timme)

Danmark

Schweiz

Belgien

Luxemburg

Sverige

Frankrike

Finland

Tyskland

Österrike

Storbritannien

Spanien

Cypern

Slovenien
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Tjeckien

Malta

Estland

Slovakien

Ungern

Litauen

Lettland

Rumänien

Bulgarien

Lön för arbetad tid

Lön för ej arbetad tid, oregelbunden 

bonus samt naturaförmåner

Arbetsgivaravgifter

Källa: Svenskt Näringsliv (2011)
Anm: *Beräknade värden

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd   8 2012-06-21   10:46



Lennart Flood & Chiya Manuchery

9

timma. Som synes är arbetsgivaravgiftens nivå, en viktig förklaring 
till den framskjutna position. 

Även om inkomstskatten och arbetsgivaravgiften för många 
länder utgör en väsentlig del av hela skatteintäkten, kan det vara 
intressant att visa på huvudsakliga likheter och skillnader i skatte-
basernas fördelning. Fördelningen mellan direkta skatter, indirek-
ta skatter och sociala avgifter har varit förvånansvärt stabil bland 
OECD-länderna under de senaste tjugo till trettio åren. Bland de 
förändringar som trots allt inträ!at kan särskilt noteras att intäk-
terna från personliga inkomstskatter har minskat i vikt medan an-
delen intäkter från socialavgifter har ökat. En annan förändring är 

Typ av skatter 1975 1985 1995 2007

Skatt på personlig inkomst 29,8 29,7 27,0 25,3

Företagsskatter 7,6 8,0 8,0 10,8

Socialavgifter (inkl.egenavgifter) 22,0 22,1 24,7 25,2

Löneskatter 1,3 1,1 0,9 0,9

Egendomsskatter 6,3 5,3 5,5 5,6

Generella konsumtionsskatter 13,4 15,8 17,7 18,6

Specifika konsumtionsskatter 17,7 16,2 13,1 10,5

Övriga skatter 2,0 1,7 3,1 3,0

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabell 3. Skattestrukturen bland OECD-länderna  
1975-2007, procent av totala skatteintäkter

Källa: OECD (2009)
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att bolagsskatternas andel av de totala skatteintäkterna har ökat 
från 1995 och framåt. Konsumtionsskatternas andel har totalt sett 
varit stabil, men momsens betydelse har ökat jämfört med andra 
specifika konsumtionsskatter. 

Den svenska skattemixen består idag av omkring 40 % direkta 
skatter, 35 % indirekta skatter och 25 % socialavgifter. Jämfört med 
flertalet EU15-länder avviker Sverige genom en högre andel di-
rekta skatter och något lägre andel indirekta skatter och socialav-
gifter. De nordiska grannländerna samt Storbritannien och Irland 
har också en övervikt på direkta skatter jämfört med andra länder i 
Europa. Danmark är ett extremfall i det att man inte tar in några ar-
betsgivaravgifter alls och istället har en mycket hög andel person-
lig inkomstskatt. Ett annat sätt att uttrycka det är att i Danmark är 
lönen högre och den anställde är ansvarig för betalningen av avgif-
terna.  Detta står i kontrast till exempelvis Tjeckien och Slovakien 
där inkomstskatterna är mycket låga. Överlag har EU:s nyare med-
lemsländer mer tyngdpunkt på indirekta skatter och socialavgifter 
medan inkomstskatterna för både hushåll och företag är låga. Bland 
EU-länderna med högst andel socialavgifter av de totala skattein-
täkterna återfinns även Tyskland och Frankrike. Vid en jämförelse 
mellan europeiska länder och västvärlden i övrigt framgår det att 
Kontinentaleuropa förlitar sig mer på socialavgifter och konsum-
tionsskatter och mindre på personlig inkomstskatt och egendoms-
skatter än OECD-genomsnittet. 

Några senare trender som kan urskiljas när det gäller länderna 
inom OECD är att skatteinkomsterna från personliga inkomstskat-
ter minskade tydligt mellan 2000 och 2006. Av de länder där skat-
tekvoten sjönk mellan 2000 och 2006 totalt 17 av 30 länder har in-
täkterna från personliga inkomstskatter sjunkit i nästan samtliga. 
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De har dessutom minskat i flertalet länder där skattekvoten har rört 
sig uppåt.

Efter den ekonomiska krisen 2008 ändrades till viss del förut-
sättningarna för skattepolitiken. De o!entliga stimulanspaketen 
i krisens spår innehåller ett stort mått av skattesänkningar i syfte 
att upprätthålla efterfrågan i ekonomin. Enligt OECD ligger fokus 
på individbeskattning medan företags- och konsumtionsskatter 
berörs i mindre utsträckning, det är endast ett fåtal OECD-länder 
som har sänkt de socialavgifter. Åtgärderna domineras av sänkt 
skatt på personliga inkomster i låga inkomstlägen. I vissa fall ge-
nomförs även skattehöjningar för höginkomsttagare med ökad 
progressivitet som följd. 

Effekter av arbetsgivaravgifter
I en nyligen publicerad rapport till globaliseringsrådets skattegrupp 
av Gunnar Du Rietz3 presenteras en intressant analys av e!ekterna 
av de höga svenska arbetsgivaravgifterna. De huvudsakliga argu-
menten för varför dessa bör sänkas är att detta medför sänkta skat-
tekilar vilket ökar utbudet och efterfrågan av arbete samt leder till 
ökade reallöner och köpkraft. Ytterligare ett argument är att sänkta 
arbetsgivaravgifter är ett sätt att minska skatten på arbete utan att 
diskriminera pensionärer (till skillnad från jobbskatteavdraget). 

Arbetsgivaravgiftens bidrag till den totala skattekilen har i vår 
framställning är arbetsgivaravgiftens bidrag till den totala skatte-
kilen av speciellt intresse. Därför behandlas detta begrepp lite mer 
noggrant i nästa avsnitt, eftersom marginalskatten utgör en viktigt 
komponent i skattekilen, ges först en beskrivning av den. 

3. Selektiva sänkningar av arbetsgivaravgifterna. Underlagsrapport till Globaliseringsrådets skattegrupp.
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Marginalskatten
Marginalskatten är skatten på den sista intjänade hundralappen 
och visar således hur mycket skatt man betalar alternativt hur 
mycket man får behålla av en löneökning. Marginalskatten har en 
central betydelse i den ekonomiska teorin när det gäller drivkraf-
ten till arbete, utbildning och prestation. 

Även om progressiviteten i den svenska skatten på arbetsin-
komster minskade kraftigt i samband med den stora skatterefor-
men 1991, så är inkomstbeskattningen fortfarande progressiv och 
den högsta nivån på strax under 60 % är som tidigare nämnts en av 
de högsta bland OECD-länderna. Principen om enhetliga skatter 
som var vägledande för skattereformen har gradvis eroderats. Ett 
exempel på detta är jobbskatteavdraget som innebär olika beskatt-
ning för inkomster från arbete och transfereringar och dessutom 
har både grund- och jobbskatteavdraget utformats olika beroen-
de på ålder – extra generöst för äldre.  Som framgår av figur 3 så ger 
detta upphov till marginalskatteprofiler som varierar med både in-
komstslag och ålder. 

När årsinkomsten för förvärvsarbete når 414 000 kronor bör-
jar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till 
drygt 50 %. Vid en årsinkomst på 587 100 kronor ökar den statliga 
inkomstskatten med fem procentenheter, (den så kallade värns-
katten), och då stiger alltså marginalskatten till omkring 57 %. 
Gränserna för när man börjar betala skatt är likadana oavsett om 
man talar om arbetsinkomster eller andra typer av inkomster som 
inte ger jobbskatteavdrag. Däremot förskjuts gränserna för statlig 
skatt en del om man är över 65 år. Det beror delvis på att grundav-
draget, alltså den delen av inkomsten som vare sig beskattas med 
statlig eller kommunal inkomstskatt, är högre för äldre.
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Även om marginalskatten i sig beräknas oberoende av arbetsgi-
varavgiften är dessa i verkligheten delvis relaterade. Det hela är en 
fråga om hur stor andel av arbetsgivaravgiften som är en skatt och 
även hur informerad individen är om arbetsgivaravgiftens storlek. 
Som nämndes inledningsvis uppskattar Skatteverket att skatten 
utgör 60 % och det finns framförallt goda skäl för att avgifter över 
7,5 prisbasbelopp är en skatt. Som en illustration lägger vi på hela 
arbetsgivaravgiften och visar marginalskatteprofilen i figur 4. Den 
som så önskar kan välja att tänka bort arbetsgivaravgiften under 
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Figur 3. Marginalskatter 2012 för olika inkomstslag

Källa:  Ekonomifakta (2012b)
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gränsen för statlig skatt men det är svårt att argumentera för att 
den inte skall vara med över denna gräns. Som synes stiger nu hög-
sta nivån till närmare 70 %. En intressant fråga är vilken nivå som 
har relevans för individernas beteende. En fråga vi återkommer till 
när vi senare kommenterar de e!ekter som följer av avgiften. Vi 
kan emellertid redan nu nämna att den forskning som behandlar 
området skatter och arbetsutbud, med några undantag, inte utgår 
från nivån på arbetsgivaravgiften.

Frågan om arbetsgivaravgiften skall ingå vid beräkningen av 
marginalskatten är komplicerad och det kan därför vara intressant 
att introducera ett alternativt på skatternas storlek som även in-
kluderar arbetsgivaravgiften, den så kallade skattekilen.
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Källa:  Ekonomifakta (2012b)

Årsinkomst

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd   14 2012-06-21   10:46



Lennart Flood & Chiya Manuchery

15

Skattekilen 

Med skattekil menas vanligen skillnaden mellan arbetsgiva-
rens bruttokostnad och vad den anställde har kvar netto efter 
att skatter och avgifter, inklusive skatt på konsumtion, är betal-
da. Om vi utgår från en löneökning med en krona, så definieras 
skattekilen som 1-[(1-tm)(1-ti)/(1+ta)], där t står för olika skat-
ter eller avgifter där, m=marginalskatt, i=konsumtionsskatt och 
a=arbetsgivaravgift. Frånsett storleken på arbetsgivaravgiften 
som i normalfallet är 0,3142 så är det inte självklart vilka värden 
på de övriga skatterna som skall väljas, då momssatsen är di!e-
rentierad och marginalskatten varierar mellan individerna. Det 
kan som en illustration vara intressant att se vad skattekilen blir 
om dessa skatter sätts till höga värden; tm=0,55 (kommunalskatt 
30 %, och statlig skatt inklusive värnskatt 25 %) samt ti=25 %. 
Med dessa val blir skattekilen 74 %, det vill säga av en löneökning 
på en krona går 74 % till skatter och avgifter. I verkligheten kan 
detta vara något högre eller lägre beroende på momsen och kom-
munalskatten.4 

Även om uttrycket ovan är korrekt så finns det andra, kanske 
mer pedagogiska sätt att uttrycka samma information. Utgå ex-
empelvis från en person som erbjuds möjligheten till en extra in-
komst, detta kan då avse en heltidsanställd person som utöver sin 
reguljära anställning har möjlighet till extra arbete. Antag att den 
erbjudna ersättningen för det utförda arbetet brutto före skatt är 
20 000 kr. Personen bor i en kommun med en kommunalskatt på 
30 % och har en inkomst som överstiger brytpunkten för värnskatt, 
således en marginalskatt (tm) på 55 %. Arbetsgivaravgiften är som 

4. Genomsnittlig kommunal skatt är 31,55 %, från lägsta 28,89 % (Vellinge) till högsta 34,32 % (Hofors).
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vi sett 31.42 % och antag dessutom en konsumtionsskatt på 25 %. 
Personen kanske är intresserad av uppdraget därför att förtjänsten 
skall finansiera en vara med momsen 25 %.

Vad blir nettolönen efter skatt och hur stor blir de totala skat-
terna/avgifter som betalas? Med en marginalskatt på 55 % betalas 
en inkomstskatt på 11 000 kr och således är nettolönen efter in-
komstskatten 9 000 kr.  Nu är det dock så att denna nettolön kon-
sumeras på en vara med momsen 25 % och således tillkommer en 
konsumtionsskatt på 2 250 kr. Till sist betalas även en arbetsgivar-
avgift på 6 284 kr. Den totala skatten blir då 19 534 kr och om detta 
sätts i relation till arbetsgivarens lönekostnad på 26 284 kr (brutto-
lönen*1,3142) så erhålls skattekilen lika med 74 %. Den totala skat-
ten som andel av arbetsgivarens lönekostnad är således 74 %, eller 
om så föredras, nettolönen som andel av lönekostnaden, är 26 %.

Även om detta är en enkel illustration så öppnar den upp för ett 
helt spektrum av infallsvinklar när det gäller att diskutera hur skat-
ter påverkar individers beteende. Först, den rena utbudse!ekten: 
Är individen intresserad av uppdraget givet att en så liten del av er-
sättningen kan användas för konsumtion? 

Det finns gott om empiriskt underlag för att säga att det finns 
ett negativt samband mellan skattens storlek och mängden arbete 
som utförs, men på senare tid har forskningen breddats till andra 
frågor än enbart e!ekten på arbetstid. Denna bredare ansats har 
kommit att kallas »the new tax responsiveness literature« och ut-
vidgar frågan om skatters e!ekter till att även omfatta frågor som; 
valet av utbildning eller vidareutbildning, valet eller viljan att göra 
karriär, att acceptera en arbetsledande roll, kort sagt hur påverkar 
skatter viljan att anstränga sig, att öka sin produktivitet? Till skill-
nad från den tidigare litteraturen är således inte arbetstiden den 
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enda relevanta variabeln istället används ett bredare mått på in-
komst, oftast taxerad inkomst.5 

Den andra frågan gäller naturligtvis efterfrågee!ekten. Hur på-
verkas efterfrågan på arbetskraft av företagets lönekostnad? Det 
empiriska underlaget är relativt omfattande när det gäller interna-
tionella studier men jämfört med studier av arbetsutbudet är det 
påfallande få studier som gäller Sverige. En sammanställning ges i 
underlaget till Globaliseringsrådets skattegrupp och i en rapport 
till Kris- och Framtidskommissionen.6

Skattekilen är ett informativt mått för att det beskriver skatter-
nas storlek i relation till lönekostnaden. Arbetsgivaravgifterna spe-
lar en väsentlig roll för skattekilens storlek. Detta gäller även efter 
de selektiva sänkningar vi sett på senare tid och även efter införan-
det av ROT- och RUT-avdrag. ROT och RUT leder även in på frågan 
om skattekilens storlek vid köp av tjänster. För detta beslut har det 
så kallade intjänandekravet relevans. Detta beskriver hur mycket 
köparen av en tjänst måste tjäna in i lön för att kunna betala säljaren 
av en tjänst netto efter skatt. Detta mått kan då definieras som säl-
jarens skattekil plus köparens marginalskatt. Det höga intjänande-
kravet är naturligtvis ett skäl till att ROT och RUT-avdragen införts. 

För en beskrivning av skattekilens storlek samt för en analys av 
de e!ektivitetsproblem och samhällskostnad som är förknippade 
med detta, se exempelvis Du Rietz.7 Här fokuserar vi istället på en 
diskussion av förväntade e!ekter på arbetsutbud och sysselsättning.

5. För en aktuell beskrivning av litteraturen se Meghir, C. and D. Phillips (2009) ”Labour Supply and Taxes”. 
Chapter 3 in Dimensions of Tax Design: the Mirrlees Review, J. Mirrlees, S. Adam, T. Besley, R. Blundell, S. Bond, R. 
Chote, M. Gammie, P. Johnson, G. Myles and J. Poterba (eds). Oxford University Press: April.

6. Camilo Von Greif (2008)”Sysselsättningse!ekter av sänkta socialavgifter ” och Hansson, Å (2006), Hur 
påverkar en skatt på arbete utbudet och efterfrågan av arbetskraft? Rapport framtagen åt Kris- och Framtidskom-
missionen.

7. Du Rietz (2004) E!ektivitetsproblem med höga skattekilar, Ratio working paper series.
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Utbudseffekter av skatter

Merparten av den empiriska litteraturen beträ!ande skatternas ef-
fekter på arbetsutbudet utgår inte direkt från skattekilen som en 
bestämningsfaktor. Det är enbart i så kallade makroekonomiska 
studier, där aggregerade data mellan olika länder används. Dessa 
studier ger ett visst stöd för att en högre skattekil har en negativ ef-
fekt på arbetsutbudet och då främst på förvärvsfrekvensen.8 Men 
denna typ av studier utgör inte huvudfåran i den empiriska forsk-
ningen utan traditionellt har istället de flesta studier utgått från in-
dividdata och oftast tvärsnittsdata, det vill säga ett enda år. Dessa 
studier har sin utgångspunkt från en ekonomisk modell där indivi-
dens val mellan fritid och disponibel inkomst (konsumtion) ana-
lyseras. Enligt den ekonomiska teorin är det inte direkt skatteki-
len som är bestämmande utan snarare vilken e!ekt en skatt har på 
disponibel inkomst. Disponibel inkomst är den inkomst som finns 
kvar för konsumtion efter det att all inkomst såväl som skattebe-
talning beräknats. 

Hur en skattesänkning påverkar individens/hushållets disponi-
bla inkomst är en komplicerad fråga som helt och hållet beror på 
individens/hushållets ekonomiska situation. Vid den här 

typen av analys används ofta så kallade simuleringsmodeller 
som med stor noggrannhet tar hänsyn till både individernas eko-
nomiska förutsättningar och skatte- och bidragsystemen. På in-
dividnivå beräknas ofta vilka e!ekter en skatteändring får med 
utgångspunkt i registerdata för stora urval.9 Vid analysen av den 

8. Se ex se ex Berger och Heylen (2011). De visar att främst förvärvsfrekvensen påverkas men att e!ekterna är lägre 
för de nordiska länderna.
9. Den simuleringsmodell som används av regeringskansliet och andra myndigheter kallas för FASIT. Som ett mått 
på bidrag- och skattesystemens komplexitet kan nämnas att FASIT som baseras på programspråket SAS innehåller 
nästan 15 000 rader, dock är en hel del av detta förklarande kommentarer.
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förväntade e!ekten är det väsentligt att särskilja två e!ekter.  Dels 
e!ekten på arbetade timmar för de som arbetar och dels e!ek-
ten på sannolikheten att arbeta, det vill säga att börja/sluta arbeta. 
För de som arbetar utgår beräkningen från disponibel inkomst vid 
olika val av arbetstid. Sambandet mellan arbetstid och disponibel 
inkomst brukar kallas individens budgetmängd. Den statistiska ut-
maningen är sedan att med utgångspunkt från budgetmängden be-
räkna individens val av arbetstid och disponibel inkomst. 

När det gäller sysselsättningen så är det närmast ersättnings-
graden som har relevans, det vill säga disponibel inkomst då indivi-
den inte arbetar i relation till disponibel inkomst vid arbete.

Här spelar således inte bara skatter en stor roll utan även andra 
inkomster, allt från kapital till bidragssystemen. Är ersättningsgra-
den hög tenderar viljan att ta ett arbete minska. Detta är den sty-
rande tanken bakom jobbskatteavdraget som inneburit en mins-
kad ersättningsgrad och gjort marknadsarbete mer lönsamt. Det 
skall även nämnas att minskade nivåer i vissa o!entliga transfere-
ringar har bidragit till minskningen. Den empiriska forskningen 
visar relativt klart att den stora e!ekten på arbetsutbudet beror på 
att sannolikheten att börja arbeta ökar. Givet det stora antal i aktiv 
ålder som saknar arbetsinkomst så förefaller satsningen på jobb-
skatteavdraget vara en rimlig politik.10 Detta är emellertid en fråga 
vi återkommer till i den avslutande diskussionen och då framfö-
rallt möjligheten att utvärdera en reform av den typen som jobb-
skattavdraget. 

Att enbart begränsa frågan om skatternas e!ekter till individer-
nas val av arbetstid är att förenkla problemet. Som nämndes ovan 

10. Egna beräkningar baserad på Linda-data för 2009 visar att 15 % av individerna i åldersintervallet 25-65 saknar 
arbetsinkomst.
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har den senare forskningen breddat frågan till andra dimensioner 
än arbetstid. En sådan fråga kan exempelvis vara frågan om vilken 
skattebas som skall användas för inkomsten. För personen som 
överväger att tacka ja till extraarbetet är en relevant fråga om det 
inte vore bättre att skatta för den extra inkomsten som inkomst 
av näringsverksamhet. För beställaren, företaget, är det då en 
fråga om vilket som ger lägst kostnad och för utföraren av uppdra-
get handlar det om frågan om vilka avdragsmöjligheter som finns. 
Även om den formella skattesatsen på inkomsten från närings-
verksamhet är samma som för inkomst av tjänst, så är den avgö-
rande frågan på vilken vinst som beskattningen görs.  Detta är en 
fråga av stor relevans, antalet egenföretagare är stort och en stor 
andel av dessa kombinerar inkomsten med tjänst med näringsin-
komst. Enligt databasen Linda så fanns det år 2009 ca 4,8 miljo-
ner individer i åldern 18-70 med en löneinkomst och drygt 650 000 
med ett över- eller underskott från näringsverksamhet. Av dessa 
650 000 har mer än 400 000 även en löneinkomst. Den empiriska 
kunskapen om sambandet mellan skatter och nyföretagande är be-
gränsad. Ett undantag är en studie av Åsa Hansson som visar på ett 
negativt men svagt samband mellan nivån på skatter och nyföre-
tagande men även att högre skatter medför fler deltidsföretagare.11 
Den senare e!ekten kan ses som att ett eget företag skapar möjlig-
heter för skatteplanering. 

Notera att illustrationen ovan handlar om en individ med hög 
inkomst men att enbart konstatera att dessa är få till antalet är inte 
tillräckligt för att hävda att de har mindre betydelse. Denna grupp 
av höginkomsttagare är i själva verket av särskilt intresse då det 

11. Hansson, Å. (2009), ”Skatter, entrepenörskap och nyföretagtande”, Expertrapport till Svenskt Näringslivs 
skattekommission.
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gäller frågor om skattebördans fördelning. I en rapport till Svenskt 
Näringslivs skattekommission av Ericson och Fall (2009) stude-
ras denna fråga.12  Enligt rapporten så betalar (år 2009) drygt 30 % 
av alla heltidsarbetande en marginalskatt över 50 % och då utan att 
arbetsgivaravgiften inkluderas. Den femtedelen av befolkningen 
som har högst inkomst betalar nästan hälften av alla skatter (in-
komstskatt, fastighetsskatt, kapitalskatt och egenavgifter för en-
skild näringsinkomst). 

Som ett komplement visas i figur 5 hur skattebördan fördelar sig 
då vi enbart utgår från taxerad förvärvsinkomst (summa inkomst 
av tjänst och näringsverksamhet minskat med allmänna avdrag och 
förlustavdrag).  Baserat på Linda år 2009 beräknas summan av to-
tala skatten för varje inkomstdecil. Två alternativ redovisas dels 
kommunal skatt plus statlig skatt med hänsyn tagen till jobbskatte-
avdraget och dels denna skatt men med arbetsgivaravgiften pålagd 
för inkomster över 7.5 prisbasbelopp. Som synes svarar de indivi-
der med den högsta taxerade förvärvsinkomsten för en stor andel 
av den totala skatteintäkten – 33 % då vi ej inkluderar arbetsgivar-
avgiften och 38 % då denna inkluderas. Arbetsgivaravgiften innebär 
en ökning av skattebördan från decil 8 och uppåt med i inkomst-
fördelningen och detta har en stor betydelse för skattebördans för-
delning. Om arbetsgivaravgiften inkluderas så svarar de tre högsta 
decilerna för 76 % av den totala skatteintäkten jämfört med 61 % då 
den ej inkluderas. En invändning är att detta ger en överdriven bild 
av e!ekten av arbetsgivaravgifterna på skattebördans fördelning då 
vi satt arbetsgivaravgiften till noll för all under 7,5 prisbasbelopp. 
Som ett sista alternativ undersöker vi därför e!ekten av att lägga 

12. Ericson och Fall (2009), Skatter: vem, var och hur? – översikt över skatternas struktur och vem som betalar 
dem.
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till 60 % av arbetsgivaravgiften under 7,5 prisbasbelopp och hela ar-
betsgivaravgiften däröver. Alternativet visas inte i figuren men ef-
fekten för de tre övre decilerna blir en skatteandel på 63 %.  

För att anknyta till vårt exempel om skatternas påverkan på ar-
betsutbudet: Om personen med möjligheten till en extrainkomst 
inser att den marginalskatt som är relevant för beslutet att utföra 
uppdraget egentligen beskattas med närmare 70 % istället för när-
mare 60 % så kan det vara argumentet som räcker för att uppdra-
get inte alls utförs. Samtidigt är detta ett beslut som har en viss re-
levans för skatteintäkten. 

Avsikten med detta avsnitt har varit att framhålla betydelsen av 
skatter på arbetsutbudet och då att även arbetsgivaravgiften spelar 
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Figur 5. Fördelning av skatten på arbetsinkomster år 
2010 för befolkningen 18-65 år.
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Källa: LINDA (2009) och egna beräkningar.

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd   22 2012-06-21   10:46



Lennart Flood & Chiya Manuchery

23

en roll. Normalt betraktas den huvudsakliga e!ekten av arbetsgi-
varavgiften vara e!ekten på efterfrågan av arbetskraft, en fråga vi 
nu studerar närmare.

Efterfrågeeffekter av skatter  
Det enkla skälet till att en sänkning av arbetsgivaravgiften kan ge 
en ökad sysselsättning är att det blir billigare för företagen att an-
ställa då lönekostnaden sänks. Storleken på denna e!ekt är emel-
lertid osäker. En del argumenterar för att denna e!ekt är liten ef-
tersom minskningen i arbetsgivargiften kompenseras av ökade 
löner. De teoretiska modellerna har traditionellt framhållit att 
övervältringen är betydande vilket innebär att både lönekostnad 
och efterfrågan blir opåverkad. Dessa slutsatser kan emellertid 
ifrågasättas om modellerna tar hänsyn till frågor om företagande 
och entreprenörskap tas hänsyn till i modellerna. Det kan också 
hävdas att det inte är arbetsgivaravgiften i sig som har relevans 
utan hela skattekilen, till exempel Holmlund och Kolm (1998).

En presentation av den empiriska litteraturen ges i några rap-
porter till Globaliseringsrådets skattegrupp samt även i Åsa Hans-
sons rapport åt Kris- och Framtidskommissionen13 14

 En reflektion i detta sammanhang är den närmast obefintliga 
empiriska litteraturen när det gäller svenska förhållanden. Det är 
faktiskt så att fler studier har gjorts beträ!ande kunskapssamman-
ställningar än faktisk forskning. Utöver de referenser som redan 
nämnts kan även nämnas Riksrevisionen15, samt rapporten av 

13. Du Rietz (2008), Selektiva sänkningar av arbetsgivaravgifterna, Underlag till Globaliseringsrådets skattegrupp.
Von Grei! (2008), Sysselsättningse!ekter av sänkta socialavgifter, Underlag till Globaliseringsrådets skattegrupp
14. Hansson, Å (2006), Hur påverkar en skatt på arbete utbudet och efterfrågan av arbetskraft? Rapport framtagen 
åt Kris- och Framtidskommissionen.
15. Riksrevisionen (2008:16), Sänkta sociala avgifter – för vem och till vilket pris?. Riksdagstryckeriet. Stockholm.
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Sanandaji och Sanandaji (2010) till Företagarna. 
Däremot är den internationella forskningen omfattande och 

Åsa Hansson argumenterar i sin rapport att framförallt de studier 
som genomförts på senare tid, visar på en viss samsyn när det gäl-
ler en positiv e!ekt på sysselsättningen av minskade avgifter.16 Som 
ett resultat nämns att en minskning av skattekilen med en pro-
centenhet ökar sysselsättningen med omkring 0,2 procent. Som 
vanligt är sådana genomsnittliga resultat baserat på en stor forsk-
ningsvolym och skall tas med en stor försiktighet. Camillo Von 
Greif nämner i sin rapport till Globaliseringsrådet att större vikt 
bör läggas vid de senare studier som baseras på naturliga experi-
ment. Samtidigt ger även författaren en rad argument för proble-
men förknippade med dessa metoder. En fråga vi återkommer till 
senare i den avslutande diskussionen. 

Även om det finns en stor volym av utländska studier så  pro-
blemet är att översätta detta till svenska förhållanden. En av de 
få studier som trots allt genomförts på svenska data visar inte på 
några positiva e!ekter.17  Dessa är emellertid beräknade utifrån en 
regional sänkning av arbetsgivaravgiften och det kan vara svårt att 
dra några generella slutsatser. Den aktuella studien beräknar även 
storleken på övervältringen och denna uppskattas till cirka 25 %. 
Detta innebär en relativt liten ökning av lönerna vid en sänkning av 
arbetsgivaravgifterna. Dessa uppskattningar bör emellertid tolkas 
med en stor försiktighet. Det behövs ett stort antal empiriska stu-
dier med relativt entydiga resultat innan detta bör användas i de-
batten. Här kan även föras fram argumentet att även om en sänk-
ning av arbetsgivaravgiften spiller över på lönen så är detta i sig en 

16. Exempelvis Nickell m fl (2003).
17. Bennmarker, H., Mellander E., & Öckert B. (2008), »Är sänkta arbetsgivaravgifter ett e!ektivt sätt att öka sys-
selsättningen?«, Ekonomisk debatt, Årg. 37, nr 1, 5-18.
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e!ekt som kan stimulera ekonomin på samma sätt som en sänk-
ning av inkomstskatten. 

Vi kan konstatera att frågan om de dynamiska e!ekterna av 
sänkta arbetsgivaravgifter har stor betydelse ur finansieringssyn-
punkt. Du Rietz uppskattar att en sänkning av arbetsgivaravgiften 
ner till en genomsnittlig europeisk nivå (med cirka 8 procentenhe-
ter) medför en betydande minskning av skatteintäkten. Baserat på 
data från 2008 och med hänsyn tagen till att en sänkning av arbets-
givaravgifterna för o!entligt anställda medför motsvarande utgifts-
minskning för den o!entliga sektorn, så beräknas skattesänkning-
en till nästan 80 miljarder kronor. Detta är ett skäl till att Du Rietz 
argumenterar för selektiva sänkningar, vilket även är det som fak-
tiskt inträ!at under senaste tiden. Här är motargumentet att enkel-
het har fördelar och att selektivitet i sig skapar problem. Selektiva 
sänkningar skapar undanträngningse!ekter, den subventionerade 
personen får en anställning och en icke-subventionerad blir av med 
sin. Kort sagt, selektiva sänkningar skapar felaktiga incitament och 
det är inte alltid så enkelt att förutse vilka e!ekterna av detta blir. 

När det gäller finansieringen av en sänkning är det således högst 
osäkert vilka de dynamiska e!ekterna blir. Det empiriska underla-
get är helt enkelt för litet. Det är främst i och med den sänkning för 
yngre och äldre som infördes 2009 som det finns förutsättningar 
för en utvärdering. För personer som är födda 1937 eller tidigare 
betalas inga avgifter alls från och med inkomståret 2008. Tidigare 
betalades särskild löneskatt med 24,26 % för dessa löntagare. För 
personer födda 1938 och senare ska arbetsgivaren från och med in-
komståret 2007 enbart betala ålderspensionsavgift (10,21 %). Idag 
är det emellertid för tidigt att uttala sig om vilka e!ekter denna 
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sänkning haft.18 Vi återkommer till möjligheten och nyttan av en 
sådan utvärdering i den avslutande diskussionen. 

En utgångspunkt kan vara att studera argumenten för att sänkta 
arbetsgivaravgifter ökar efterfrågan på arbetskraft. Det självklara 
argumentet är att en sänkning sänker arbetskraftskostnaden rela-
tivt andra resurser som används i produktionen. Det är även så att 
efterfrågan ökar även om efterfrågan på tjänsten/varan som produ-
ceras inte ökar detta är en intressant skillnad jämfört med e!ekten 
av en momssänkning. Men en efterfrågeökning innebär inte nöd-
vändigtvis att sysselsättningen ökar. Det är även nödvändigt att 
betrakta såväl utbudet av arbete som lönernas påverkan och un-
danträngningse!ekter.

Liksom för arbetsutbudet finns det två huvudsakliga kanaler till 
en ökad sysselsättning – en ökning i befintliga företag och en på-
verkan via nystartade företag. Forskningen visar inte på sysselsätt-
ningse!ekter i befintliga företag och endast svaga e!ekter på ny-
startade företag.

Avslutande diskussion
Frågan om arbetsgivar- och egenavgifternas betydelse för syssel-
sättningen bör inte begränsas enbart till frågan om företagens ef-
terfrågan på arbetskraft. Potentiellt kan dessa avgifter ha bety-
delse för ett brett spektrum av frågor av betydelse för en e!ektiv 
resursallokering. Hur påverkas arbetsutbudet och då framför allt 
för höginkomsttagarna, av arbetsgivaravgifterna? Om avgifterna 
betraktas som en skatt kan detta ha kraftiga incitamentse!ekter 

18. IFAU har fått uppdraget att utvärdera e!ekter av sänkningen för unga. Se http://www.ifau.se/sv/Forskning/
Pagaende-forskning/Arbetsmarknadspolitik/E!ekter-av-sankta-arbetsgivaravgifter-for-unga/
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och en stor betydelse för skatteintäkten. Hur påverkas beslutet att 
starta eget företag och vilka e!ekter får detta på både arbetsutbud 
och skatteintäkter? Det är naturligt att betrakta antalet nystartade 
företag som en positiv indikator men om drivkraften huvudsakli-
gen är skatteplanering kan detta ifrågasättas. Höga skattekilar är 
ett argument för ökad skatteplanering. Vad är kostnaden för indi-
viden i termer av ökad administration? Sedan skall naturligtvis inte 
de vanliga frågorna glömmas bort – anställer företagen fler perso-
ner om arbetsgivaravgiften sänks? 

Ställs frågan så konkret kan det vara naturligt att svaret blir att 
detta får utvärderas. Frågan om utvärdering har kommit att ta en 
stor plats i den politiska diskussionen och vi vill därför peka på ett 
antal problem med att sätta alltför stor fokus på detta. Som en il-
lustration utgår vi från jobbskatteavdraget. I en nyligen genom-
förd SNS-rapport om utvärderingen av jobbskatteavdraget ställs 
frågan om denna typ av reformer kan utvärderas.19 Detta är en fråga 
av hög aktualitet och då både IFAU i en rapport (Edmark m fl 2012) 
och regeringen i sin vårproposition har presenterat utvärderingar 
av jobbskattavdraget upprepar vi här en del av den argumentatio-
nen som fördes fram i SNS-rapporten. IFAU-utvärderingen bekräf-
tar den bild som ges i SNS-rapporten, det är svårt att utvärdera en 
sådan reform. Skälet är enkelt, vi vet inte hur verkligheten hade sett 
ut om reformen inte hade införts, vi känner inte det kontrafaktiska 
tillståndet.  Detta är naturligtvis inte ett unikt problem enbart för 
jobbskatteavdraget utan gäller för de flesta ekonomiska reformer. 

Idag är det populärt att betrakta utvärderingen av ekonomiska 
reformer i nära analogi till de metoder som används inom medi-

19. Flood, L.R. (2010), ”En skattepolitik för både innan- och utanförskapet. Utvärdering av jobbskatteavdraget 
samt några alternativa reformer”, ISBN 978-91-86203-69-6, SNS rapport.
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cinska och naturvetenskapliga discipliner. Genom kontrollerade 
experiment kan forskare bestämma vilka som utsätts för behand-
lingen (reformen). Den kausala e!ekten av reformen kan sedan 
beräknas genom att jämföra utfallet mellan å ena sidan behand-
lingsgruppen och å andra sidan kontrollgruppen. Inom samhälls-
vetenskapen är det sällsynt med renodlade kontrollerade expe-
riment men ofta utnyttjas så kallade naturliga experiment. Den 
ekonomiska reformen är experimentet och metoden bygger på 
att en del av befolkningen utsätts för reformen samtidigt som det 
finns en kontrollgrupp som inte gör det. I idealfallet som då nära 
sammanfaller med ett kontrollerat experiment ska dessa två grup-
per vara slumpmässigt valda och metoden bygger då på att jämföra 
utfallet mellan dessa två grupper före och efter reformen. I ett na-
turligt experiment är emellertid inte grupperna valda slumpmäs-
sigt utan istället är det så att vissa individer råkar hamna i den ena 
eller andra gruppen beroende om reformen påverkar dem eller ej. 
Problemet med många ekonomiska reformer är dessutom att de är 
generella och att det inte går att identifiera en kontrollgrupp. Istäl-
let ingår alla i behandlingsgruppen. En mindre krävande variant 
betraktar då kontrollgruppen som individerna före reformen och 
behandlingsgruppen är samma individer efter reformen. 

I princip kan jobbskatteavdraget passa in i denna mall men en 
mängd problem återstår att lösa. Över tiden sker en rad föränd-
ringar i ekonomin, andra reformer genomförs och konjunkturläget 
ändras, individer ändrar sitt beteende av andra skäl än jobbskatte-
avdraget, osv. Utmaningen är att isolera e!ekten av reformen och 
detta är ett problem som ägnas mycket uppmärksamhet i denna 
typ av litteratur.20 

20. En modern sammanställning av de metoder som används ges i Imbens & Wooldridge (2009), för en kritisk 

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd   28 2012-06-21   10:46



Lennart Flood & Chiya Manuchery

29

Givet dessa svårigheter med generella reformer och naturli-
ga experiment är det väsentligt att framhålla att IFAU-rapporten 
inte skall tolkas som att jobbskatteavdraget inte har några e!ek-
ter, utan enbart att de metoder som används inte kan användas för 
att identifiera några e!ekter. Detta väcker frågan om möjligheten 
finns att utvärdera de ändringar som nyligen genomförts av arbets-
givaravgiften. Här är situationen annorlunda än jobbskatteavdra-
get nämligen, avgiften är olika för olika åldersgrupper.21 Kontroll-
gruppen kan då vara de åldersgrupper där avgiften ej ändrats och 
behandlingsgruppen de där den ändrats. Givet stora och informa-
tiva datamängder och en del andra förutsättningar så är det inte 
omöjligt att ett resultat kan erhållas som visar på en e!ekt eller 
eventuellt ingen e!ekt. Då uppstår frågan vad vi kan lära av detta 
och hur ett sådant resultat skall påverka politiken. En inbyggd pa-
radox i denna typ av utvärdering är att de alltid görs ex post, när 
reformen redan genomförts. Tiden efter reformen kan ibland vara 
betydande eftersom det ofta behöver gå en viss tid innan det är 
meningsfullt med en utvärdering antingen på grund av att det tar 
tid för e!ekten att realiseras eller att det tar tid att samla in data. 
Det är talande att det är först nu år 2011-2012 som utvärderingar 
baserade på naturliga experiment presenteras för jobbskatteavdra-
get. Om en utvärdering visar att jobbskatteavdraget inte har någon 
e!ekt skall då detta avdrag avska!as? 

Problemet är att en ekonomisk politik inte kan baseras på ut-
värderingar som görs efter det att reformen redan genomförs. En 
sådan politik skulle sakna en total brist på långsiktighet och dess-
utom är det inte möjligt att ge resultaten av en utvärdering en 

diskussion se t ex. Deaton (2009).
21. Delvis är detta även sant för jobbskatteavdraget där äldre har ett generösare avdrag. Den utvärdering som görs i 
vårpropositionen utnyttjar denna åldersskillnad och rapporterar en positiv e!ekt på arbetsutbudet.
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sådan central betydelse. Antag att framtida utvärderingar visar att 
den selektiva sänkningen av arbetsgivaravgiften inte har någon ef-
fekt. Skall detta då tolkas som att en sådan politik aldrig kan vara 
framgångsrik? De resultat som utvärderingarna ger är inte gene-
rellt sanna och kan inte gälla oberoende av tid och rum. Det är 
olyckligt att utvärderingar blivit ett slagträ i den politiska debatten 
snarare en vägledning i den ekonomiska politiken

Det är naturligtvis inte enkelt att visa på alternativa metoder 
som löser dessa svåra utmaningar när det gäller att utvärdera eko-
nomiska reformer. En möjlighet är att utgå från alternativa model-
ler för konsekvensberäkningar. Som nämnts är FASIT en sådan när 
det gäller att beräkna e!ekten av ekonomiska reformer på hushål-
lens ekonomi. Det skall även nämnas att dessa modeller numera 
även innehåller möjligheten  att analysera e!ekter av beteendeför-
ändringar, exempelvis ändrat arbetsutbud. FASIT kan betecknas 
som en statisk simuleringsmodell och de modeller som beskriver 
beteendeförändringar kallas ibland för strukturella modeller och 
utgår oftast från ekonomisk teori. Det är en stor brist att motsva-
rande verktyg inte finns när det gäller konsekvensberäkningar för 
företagen och företagandet.22 Den stora fördelen är att dessa me-
toder tillåter ex ante utvärderingar av hypotetiska reformer. Den 
kanske största fördelen med ett verktyg som FASIT är inte som en 
vägledning i den ekonomiska politiken i den meningen att det går 
att visa på vilken typ av reformer som leder till framgång utan sna-
rare att visa på inkonsistenser och icke förutsedda e!ekter av olika 
förslag. Den största samhällsnyttan är förmodligen alla de icke ge-

22. Problemet kan även presenteras som att det är brist på akademisk forskning om företag och företagande. Som 
en enkel illustration kan nämnas att av de 100 senaste (2009-12-22) uppsatserna från Sverige i Nationalekonomi i 
den s.k. Swopec serien nämner en uppsats ”entrepeneurship” i sitt ”keywords” och totalt 4-5 uppsatser behandlar 
forskning som har relevans för svenska företag. Se, http://swopec.hhs.se/scripts/search/search.asp?ni=t

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd   30 2012-06-21   10:46



Lennart Flood & Chiya Manuchery

31

nomtänkta reformer som stoppats snarare än alla de framgångsri-
ka som skapats. 

En ytterligare aspekt och viktig skillnad när det gäller använd-
ningen av strukturella modeller och simulering jämfört med en 
utvärdering baserat på ett naturligt experiment är att den struk-
turella ansatsen ger en möjlighet att förstå varför en reform inte 
lyckas eller tvärtom. Den ekonomiska modellen är ett hjälpmedel 
vid tolkningen av e!ekterna. En utvärdering baserad på ett natur-
ligt experiment saknar ofta denna möjlighet. I sin enklaste utform-
ning visas enbart på en skillnad eller eventuell ingen skillnad mel-
lan kontroll- och behandlingsgruppen men förklaringen till detta 
resultat saknas. För att inte framstå som alltför kategorisk i denna 
utvärderingsdiskussion bör det även framhållas att om en reform 
är rimligt väl överensstämmande med förutsättningarna för ett 
naturligt experiment och om data tillåter en väl genomförd utvär-
dering så kan det mycket väl även ge en fördjupad förståelse av de 
bakomliggande e!ekterna. Här kan också nämnas att det på senare 
tid finns exempel där naturliga experiment använts för att testa ro-
bustheten i de strukturella simuleringsmodellernas utfall. 

Ytterligare exempel där ex post utvärderingar baserade på na-
turliga experiment kan vara informativa är de som hämtas från den 
internationella litteraturen. Vid diskussionen om jobbskatteavdra-
get spelade internationella studier en stor roll. Här skall nämnas 
ett antal amerikanska utvärderingar av Earned Income Tax Credit 
(EITC), som gav en samstämmig bild av att reformen ökade sys-
selsättningen och minskade fattigdomen.23 Dessa studier är i regel 
baserade på naturliga experiment av det skälet att EITC är en så se-
lektiv reform, den omfattar i princip barnfamiljer med låg inkomst.  

23. Till exemple Eissa och Hoynes (2006).
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Här är det således möjligt att definiera en kontroll- och behand-
lingsgrupp. Detta är således ett intressant exempel på en ex post 
utvärdering i ett land som eventuellt kan användas som en ex ante 
utvärdering i ett annat land. Den stora invändningen är emeller-
tid att det amerikanska samhället skiljer sig i så många avseenden 
från det svenska att det är svårt att översätta dessa utvärderingar 
till svenska förhållanden. Detta kan naturligtvis även vara ett skäl 
till att det svenska jobbskatteavdraget fått en helt annan design 
än EITC. Denna fråga kopplar rent allmänt till vad Sverige kan lära 
av utländsk skattepolitik och hur påverkade vi är av denna. Svaret 
är att Sverige i många avseende följer »best practice« politik. Den 
stora skattereformen 1991 är ett exempel, naturligtvis jobbskatte-
avdraget men även pensionsreformen. Exempel på stora generella 
reformer som påverkats av internationella strömningar men dock 
inte av utvärderingar baserade på naturliga experiment.24

Givet de stora problem som finns när det gäller den utvärde-
ringsstyrda politiken så är det rimligt att istället framhålla andra 
principer som vägledande. En sådan princip kan vara enkelhet och 
transparens. Ett skäl som talar emot de selektiva sänkningarna av 
arbetsgivaravgifterna är att detta ökar komplexiteten. Ett avskaf-
fande av selektiva sänkningar skapar även utrymme för en gene-
rell sänkning. En annan princip och rimlig utgångspunkt är att 
framhålla betydelsen av svenska företags konkurrenskraft. Med en 
sådan utgångspunkt är det önskvärt att minska lönekostnaden, en 
minskning kan lämpligen göras genom att ta bort den allmänna lö-
neavgiften vilket också är i enlighet med enkelhet och synlighet. 

En intressant fråga är varför arbetsgivaravgifterna legat på en 

24. För en underhållande och informativ beskrivning av drivkraften bakom den svenska skattepolitiken rekom-
menderas Lodin (2009).
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relativt stabil nivå medan inkomstskatten genomgått stora föränd-
ringar.  

 Den stora sänkningen av inkomstskatten som genomförts med
 jobbskatteavdraget är det bra exempel och visar också en på 
allmän trend bland OECD-länderna. Ett ökat fokus på proble- 
met med stora grupper som står utanför arbetskraften har
medfört behov av reformer som innebär att den relativa er-
sättningen av marknadsarbete ökas. En del av denna ökade 
fokusering på »in-work-tax-credit« har förmodligen även poli-
tiska dimensioner. I regel är dessa typer av skattekrediter rikta-
de mot låginkomsthushåll och ersätter därmed till viss del olika 
typer av bidrag. I Duncan & Giles (1998) diskuteras en genom-
förd »in-work-tax-credit« reform i Storbritannien och de nämner 
att ett motiv var »presentational« och »In particular, increasing 
the generosity of the support could then be presented as a tax cut 
rather than an increase in government spending«. Det är naturligt-
vis även så att den politiska sfären har betydelse för frågan om en 
ändring av arbetsgivaravgiften. Är det så att denna av allmänheten 
betraktas som en avgift för de sociala trygghetssystemen eller helt 
enkelt att kännedomen om dessa avgifter är mycket låg så är det 
helt naturligt att de politiska motiven för att driva frågor relatera-
de till arbetsgivaravgifter inte är så stor.

Oavsett den politiska prioriteringen måste ändå frågan ställas 
om en sänkning av arbetsgivaravgiften är den mest prioriterade 
ekonomiska frågan? Om utgångspunkten är de mycket höga skat-
tekilarna för de högsta inkomsterna så kan dessa även sänkas med 
att avska!a eller sänka statsskatten/värnskatten.  I den tidigare 
nämnda SNS-rapporten visas på en mycket hög självfinansierings-
grad av en avska!ad statlig inkomstskatt. I dessa beräkningar ingår 
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även en generell arbetsgivaravgift på 25 % (och generell moms på 
25 %). Dessa beräkningar är emellertid utförda genom att betrakta 
e!ekterna enbart på individernas anpassning. E!ekten av företa-
gande och företagens efterfrågan behandlas inte. En utmaning är 
att utveckla denna typ av konsekvensberäkningar så att både e!ek-
terna på utbuds- och efterfrågesidan kan utvärderas.  

Sammanfattningsvis

• Skattekilen har betydelse

• En sänkning av arbetsgivaravgiften får e!ekter på både ef-
terfrågan och utbudet

• Även efterfrågee!ekten äts upp av löneökningar så kan ut-
budse!ekten bli desto större 

• Sänkt arbetsgivaravgift ger lägre genomslag i den o!entli-
ga debatten

• sänkning av inkomstskatten är mer synlig för väljarna 

• e!ekten på företagande inte ingår i simuleringsmodeller och 

andra verktyg för konsekvensanalyser

• Lägg inte alltför mycket vikt vid de kommande utvärde-
ringarna om e!ekterna av selektiva sänkningar av arbets-
givaravgiften

• Andra principer skall vara styrande, utvärderingsresultat 
av sekundär betydelse

• Enkelhet – samma arbetsgivaravgifter för alla men på en 
lägre nivå – lägre statlig inkomstskatt
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