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Varje skatt bör vara konstruerad så att den tar så lite 
som möjligt ur folkets fickor utöver vad den 
inbringar till statskassan. 
 
Adam Smith, 1776 

 
 
 
 
1. Inledning 
 
Det är lättare att införa en skatt än att avskaffa den. För att avskaffa en skatt räcker det 
inte med att kostnaderna som skatten ger upphov till överstiger intäkterna. Det finns 
både ekonomiska och politiska orsaker till det. Ett viktigt ekonomiskt problem är att de 
administrativa kostnader som en viss skatt orsakar är svåra att uppskatta. Än svårare är 
det att skaffa sig en bild av vilka kostnader skatten innebär för hushåll och företag 
utöver det belopp som betalas i skatt. Bland dessa ingår kostnaderna för att sätta sig in i 
systemet tillräckligt väl för att inte behöva riskera att betala högre skatt än vad som är 
avsett eller riskera att drabbas av obehagliga överraskningar i ett senare skede. Svårast 
av allt är att bedöma vilka effekter skatten har på tillväxten, samtidigt som detta är den 
klart viktigaste aspekten.  
 
Intäkterna är desto lättare att mäta, och de redovisas också tydligt. Eventuella krav på att 
avskaffa en viss skatt bemöts enkelt med en hänvisning till allt positivt som kan göras 
för de pengar skatten drar in. Ett annat effektivt argument är att hävda att de som 
framför kravet bara är ute efter att minska sin egen skatt. Detta argument är speciellt 
verkningsfullt om det handlar om en skatt som bara en begränsad del av befolkningen 
betalar. I sådana fall finns det i allmänhet också en betydande politisk kostnad 
förknippad med att avskaffa skatten eftersom omfördelande skatter ofta är populära 
bland dem som inte betalar dem. 
 
Trots dessa svårigheter är syftet med denna skrift att studera den statliga 
inkomstskattens kostnader. Svårbedömbara kostnader och eventuella negativa effekter 
på tillväxten kommer att ställas mot de omkring 30 miljarder kronor som skatten 
genererar i årliga intäkter. Även de politiska aspekterna kommer att beröras. 
 
Slutsatsen är entydig. Skattesatserna i den statliga inkomstskatten bör sänkas, och helst 
ersättas av en enda. Eftersom skillnaden mellan vad skatten genererar och de kostnader 
den medför redan i dag är förhållandevis liten skulle en sänkning av skattesatserna 
riskera att leda till en situation där den statliga inkomstskatten helt enkelt inte lönar sig. 
Det finns då olika alternativ för att lösa problemet. Ett är att sänka brytpunkten och låta 
fler betala statlig inkomstskatt. Ett annat alternativ är att helt avskaffa den statliga 
inkomstskatten. I båda fallen minskar graden av omfördelning i skattesystemet om inga 
andra förändringar med motsatt verkan genomförs. Däremot är det möjligt att ta in lika 
mycket skatt med ett sådant system.  
 
Eftersom ett av huvudmålen med det svenska skattesystemet är att omfördela inkomster 
mellan olika grupper och över tiden kan detta ses som ett argument emot en sådan 
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förändring. Men som vi ska se innebär internationaliseringen, som bland annat omfattar 
en ökning av arbetskraftens rörlighet, att det blir svårare att omfördela inkomster mellan 
olika grupper. En ännu viktigare effekt av internationaliseringen är att den möjliggör 
ökad tillväxt för de länder som förmår att erbjuda tillräckligt attraktiva villkor för 
arbete, utbildning och företagande. Det är dessa effekter av internationaliseringen som 
bestämmer ramarna för Sveriges utveckling. Vill vi undvika en fortsatt eftersläpning 
måste vi spela utifrån de spelregler som gäller.  
 
Den internationalisering som nu äger rum har sin motsvarighet i en lika betydande 
internationalisering under decennierna runt föregående sekelskifte. Under den perioden 
kom de gamla grundskatterna att visa sig oförenliga med ett fortsatt framåtskridande. 
De ersattes därför med inkomstskatt i samband med skattereformen 1902. Som en del av 
skattereformen infördes också progressiv inkomstskatt, både för individer och företag. 
För att få perspektiv på dagens utveckling ska vi därför studera de förändringar som det 
förra sekelskiftet innebar. Detta gör vi i kapitel 2. Kapitlet innehåller också en 
genomgång av teorin om internationaliseringen och omfördelande skatter.  
 
Kapitel 3 ägnar vi åt skattetryckets bestämningsfaktorer och sambandet mellan skatter 
och tillväxt. Vi ska också titta lite närmare på hur Sveriges placering i OECD:s 
välståndsliga har förändrats över tiden. Som vi ska se är Sverige det enda av de länder 
som 1970 befann sig på de sex översta platserna i välståndsligan som inte gjorde det 
1999. Eftersom Sverige under perioden har fallit från fjärde till sextonde plats är det 
också en kraftig nedgång. Det är därför viktigt att förstå varför raset inträffade, och vad 
som kan göras för att undanröja eftersläpningens orsaker. 
 
Kapitel 4 ägnas åt en genomgång av hur migrationsströmmarna har förändrats under det 
senaste dryga decenniet. Som vi kommer att se har Sverige inte bara svårt att hålla kvar 
svenska och attrahera utländska akademiker. Sverige har också förlorat mycket av sin 
attraktionskraft på andra grupper, både svenskar och utlänningar. Som ett resultat 
hänger Sverige bara med övriga EU-länder när det gäller ökad utvandring, medan 
arbetskraftens ökade rörlighet inom EU knappt har satt några spår alls i den svenska 
invandringen.  
 
Kapitel 5 ägnas åt den statliga inkomstskatten. Vi studerar vilka intäkter den genererar, 
vilka det är som betalar den och vad det kostar att driva in den. I kapitel 6 studerar vi 
effekter av den statliga inkomstskatten på Sveriges attraktionskraft på den 
internationella arbetsmarknaden samt vilken påverkan den har på näringslivsstrukturen 
och skatteplaneringen. Kapitel 7 avslutar. 
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En konservativs dilemma är att han alltid försvarar 
något som tidigare konservativa inte lyckats 
förhindra. 
 
Henrik Tikkanen 
 

 
 
 
 
2. Internationaliseringsperioder och skattereformer 
 
 
2.1 Från regressiv till progressiv beskattning  
 
Progressiv beskattning är ett relativt nytt inslag i det svenska skattesystemet. Från 
medeltiden till 1800-talet utgjorde grundskatterna ryggraden i det svenska 
skattesystemet. Jorden var det främsta skatteobjektet, och skatterna betalades till 
övervägande del i natura. Eftersom adelns jord var befriad från skatt var skattesystemet 
snarast regressivt. Efter att Gustav IV Adolf avsatts gick adeln vid 1809-10 års riksdag 
med på att erlägga lika stor bevillning, eller skatt, för frälsejord som för skattejord. Att 
all jord beskattades lika var i sig ett stort steg eftersom skattesystemet därmed blev 
proportionellt. Vid samma tillfälle prövades för första gången också en progressiv 
inkomstskatt. Eftersom skatten gav klent utbyte avskaffades den 1812.  
 
I början av 1900-talet infördes återigen en progressiv inkomstskatt. Samtidigt infördes 
den obligatoriska självdeklarationen, vilket var nödvändigt för att inkomstskatt skulle 
kunna tas ut. Eftersom de sista resterna av grundskatterna samtidigt avskaffades var 
grunden därmed lagd för 1900-talets skattesystem. Förslaget om en progressiv 
inkomstskatt lades första gången fram i en proposition från 1901 om en ny 
försvarsordning. Syftet med den nya försvarsordningen var att ersätta det gamla 
indelningssystemet med en kraftigt utökad allmän värnplikt, från 90 till 365 dagar enligt 
ursprungsförslaget. Syftet med den nya inkomstskatten var således att finansiera de 
ökade statliga utgifterna för krigsmakten. Även tidigare hade nya skatter ofta införts för 
att finansiera krigsmaktens ökade anspråk. 
 
Beslutet om att införa ett progressivt skattesystem föregicks av en intensiv vetenskaplig 
debatt. Nationalekonomen David Davidson spelade en central roll. Han argumenterade 
för att skatt efter bärkraft måste innebära progressiv beskattning. Enligt Davidson bör en 
inkomstskatt utformas så att marginalnyttan av den inkomst som måste offras för att 
betala skatten inte är större än marginalnyttan av de offentliga tjänster som medborgaren 
får för sin skatt. Eftersom inkomst också är underkastad den avtagande gränsnyttans lag, 
innebär detta att skattekvoten måste stiga progressivt med inkomsten för att den rike ska 
göra ett lika stort offer som den fattige. 
 
Davidsons argument utgör en teoretisk grundval för den progressiva beskattningen. 
Argumentet utgör däremot inget stöd för en beskattning vars syfte är att åstadkomma 
rena inkomstomfördelningar. Förklaringen till det är att människor i allmänhet är mer 
intresserade av att öka sin egen inkomst än andras. Visserligen förekommer 
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välgörenhet, men för de allra flesta överstiger marginalkostnaden för att ge bort 
ytterligare en krona marginalnyttan som uppnås med detta redan för relativt låga belopp.  
 
Davidsons argument kan inte heller förklara varför de välbeställda grupper som hade 
makten vid förra sekelskiftet valde att införa ett skattesystem som innebar att de själva 
fick betala en större andel av sin inkomst i skatt än folkflertalet. För att finna en 
förklaring till det måste vi gå till senare forskning. Enligt Acemoglu och Robinson 
(2001) har välbeställda grupper i samhällen med begränsad rösträtt valt att införa system 
som innebär att inkomst omfördelas från dem själva till fattiga personer eftersom det har 
varit ett sätt att minska risken för politiska protester, social oro eller rent av revolution. 
På samma sätt förklarar de varför den välbeställda minoriteten i ett senare skede 
accepterade att införa allmän rösträtt.1  
 
 
2.2 Progressivitetens uppgång och fall 
 
Efter att den allmänna rösträtten väl hade införts ökade progressiviteten i 
skattesystemet. Tillsammans med ett ökat skattetryck ledde den ökade progressiviteten 
också till att skattesystemet blev mer omfördelande. Tabell 2.1 visar hur 
progressiviteten i inkomstskatten utvecklades i Sverige under 1900-talet. Som framgår 
av tabellen var ökningen kraftig fram till 1950. Utvecklingen i andra demokratiska 
länder var densamma, även om graden av progressivitet skiljde sig åt mellan olika 
länder. 
 
Tabell 2.1 Inkomstskattens progressivitet under 1900-talet. Fysiska personer. 
 
 1905 1930 1950 1965 1980 1988 2000
Kommunalskatt1  4,7 5,67 7,87 15,5 27,5 29,5 31
Högsta statliga 
skattesats 

4,0 15,0 70,0 65,0 58,0 45,0 25

Sammanlagd 
marginalskatt2 

8,5 19,8 72,4 70,43 85,0 74,5 55

På inkomst över 
(tkr) 

80 1 000 200 150 174 190 374

Källa: Lodin et al. (2001, s. 41). 
1. I Stockholm, inklusive församlingsskatt. 
2. Avdrag för kommunalskatt medgavs vid taxeringen till statlig inkomstskatt för fysiska personer till 
och med 1970. 

 
Förklaringen till den skärpta progressiviteten under 1900-talets första hälft ligger just i 
den utökade rösträtten. När rösträtten utökades till personer som tidigare hade haft för 
låga inkomster eller för små förmögenheter för att få rösta innebar det att 
medianväljarens relativa inkomst sjönk. Från att tidigare ha varit en relativt välbeställd 
person blev medianväljaren en person med genomsnittlig inkomst. Det innebar i sin tur 
att medianväljaren blev mer intresserad av en omfördelande beskattning. Eftersom 
medianväljaren är den vars gunst de politiska partierna slåss om var det självklart att 
detta ledde till en ökad progressivitet och högre sociala utgifter. Enligt Lindert (1996) 
uppkom effekterna av den utökade rösträtten på graden av progressivitet och storleken 
på de sociala utgifterna före 1960 för de länder som demokratiserades under 1900-talets 

                                                 
1 I Acemoglu och Robinson (2000) presenterar de belägg för att demokratiseringen i bland annat Sverige 
var ett sätt att minska hotet om revolution och social oro. 
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första decennier. Orsakerna till de förändringar som har inträffat efter detta, liksom till 
skillnaderna mellan olika länder, måste sökas på annat håll än i den utvidgade rösträtten.  
 
Dagens skillnader i graden av omfördelning mellan olika västländer förklaras av 
inkomstfördelningens utseende.2 Det förekommer mer omfördelning i samhällen där 
skillnaderna mellan medelinkomsttagarnas och låginkomsttagarnas inkomster är relativt 
små samtidigt som avståndet mellan medinkomsttagarnas och höginkomsttagarnas 
inkomster är relativt stort. Om däremot medelinkomsttagarnas inkomster ligger närmare 
höginkomsttagarnas inkomster, relativt sett, kommer en förhållandevis stor del av de 
inkomster som omfördelas via skatten gå från medelinkomsttagare till låginkomsttagare. 
Medianväljaren, som återfinns i gruppen med medelhöga inkomster, väljer i sådana fall 
därför skatter som medför en relativt låg grad av omfördelning. Sverige utgör ett typiskt 
exempel på det första fallet, medan det andra fallet stämmer väl överens med situationen 
i USA där det finns en stor grupp med mycket låga inkomster. 
 
Under perioden fram till 1980 ökade progressiviteten ytterligare i många västländer. I 
Sverige uppgick den högsta marginalskattesatsen till 85 procent 1980. Samtidigt började 
det bli allt tydligare att den höga progressiviteten bidrog till en försämrad ekonomisk 
utveckling. Det finns flera orsaker till att en hög grad av progressivitet leder till negativa 
effekter på ekonomin. En grupp av problem har att göra med de negativa effekter som 
höga marginaleffekter i allmänhet innebär. När marginaleffekterna är höga innebär det 
att avkastningen för den enskilde av en extra arbetsinsats blir väsentligt lägre än det 
samhällsekonomiska värdet av den extra arbetsinsatsen. Risken är därför stor att många 
potentiellt lönsamma arbetsinsatser uteblir. Men de höga marginaleffekterna snedvrider 
inte bara hushållens val mellan arbete och fritid. De förstärker också incitamenten till 
skattefusk och svartarbete.3  
 
Ett annat problem, som är mer intimt förknippat med progressiviteten i sig, är att den 
genomsnittliga avkastningen av investeringar i utbildning minskar. Orsaken till det 
framgår tydligt av följande exempel. Anta att en person som överväger att utbilda sig 
för tillfället möter en marginalskatt på 30 procent. Anta också att lönen stiger om 
personen väljer att investera i en utbildning, och att marginalskatten vid den nya lönen 
är 50 procent. Progressiviteten innebär således att avkastningen på 
utbildningsinvesteringen beskattas på 50-procentsnivån, medan kostnaden för 
utbildning, det vill säga den uteblivna löneinkomsten under utbildningstiden, innebar en 
skattelättnad på enbart 30 procent. Detta innebär att ett progressivt skattesystem gör 
utbildning mindre lönsamt än ett proportionellt skattesystem där avkastningen och 
kostnaderna får samma skattemässiga effekter på marginalen.4  
 
Sett från medianväljarens perspektiv innebär detta att ha eller hon måste göra en 
avvägning mellan fördelarna i termer av inkomstomfördelning från höginkomsttagare 
och nackdelarna i termer av snedvridande effekter på den ekonomiska utvecklingen. 
Sett från höginkomsttagares sida innebär de snedvridande effekterna av en hög 
beskattning ett skydd mot en alltför långtgående beskattning. Anledningen till det är att 
medianväljaren, åtminstone i teorin, väger de positiva och negativa effekterna av en 

                                                 
2 Standardreferensen på detta område är Meltzer och Richards (1981). Linderts (1996) bidrag är att han 
har testat olika förklaringar till skattetrycket och graden av omfördelning. 
3 Se Agell, Mäler och Södersten (1990). 
4 Se Heckman (2000). 
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förändring i graden av omfördelning mot varandra.5 Den välinformerade medianväljaren 
kommer således i teorin aldrig att välja en nivå på beskattningen sådan att de 
snedvridande effekterna blir så stora att medianväljarens egen standard blir lidande på 
sikt.  
 
Många länder, med USA som något av ett föregångsland, genomförde också betydande 
marginalskattesänkningar från början av 1980-talet. I Sverige inleddes sänkningarna 
efter att socialdemokraterna under den så kallade underbara natten 1981 hade kommit 
överens med folkpartiet och centern om att sänka marginalskatten för flertalet 
inkomsttagare till 50 procent. Samtidigt skulle värdet av ränteavdraget begränsas till 50 
procent. Men även efter denna reform, som genomfördes under åren 1983-85, var det 
vanligt med mycket höga samlade marginaleffekter. Progressiviteten i skatteskalan 
tillsammans med inkomstberoende avdrag, avgifter och bidrag samt höga sociala 
avgifter ledde till att en person med en inkomst över 7,5 basbelopp kunde mötas av en 
sammanlagd skatt för en extra löneinkomst på upp till 93 procent. Marginaleffekterna 
för hushåll och individer i måttliga inkomstlägen kunde i vissa fall också uppgå till 
omkring 90 procent.6  
 
Eftersom skattesystemet också med tiden hade kommit att innehålla en rad andra 
aspekter som hade negativa effekter på tillväxten var det nödvändigt att genomföra en 
ny skattereform 1990-91. Utgångspunkten för reformen var den så kallade 
likformighetsprincipen. Ambitionen var att personer med lika hög inkomst skulle betala 
lika mycket i skatt. Om denna princip följs fullt ut innebär det bland annat att arbets- 
och kapitalinkomster skall behandlas på ett likformigt och enhetligt sätt. Det innebär 
också att beskattningen av olika typer av konsumtion ska vara densamma eftersom olika 
personer har olika konsumtionsmönster.  
 
Likformighetsprincipen strider emellertid mot principen om optimal beskattning. Enligt 
denna ska varje skattebas åläggas den skattesats som ger den bästa avvägningen mellan 
tillväxt och skatteintäkter. I praktiken innebär detta att skattesatsen på lättrörliga 
skattebaser ska vara lägre än på trögrörliga skattebaser. Skattereformen kom att bli en 
kompromiss mellan dessa båda principer. Eftersom kapitalets rörlighet vid denna 
tidpunkt var betydligt högre än arbetskraftens rörlighet beskattades kapitalinkomster 
lindrigare än inkomst av tjänst. För att undvika att framför allt småföretagare 
omvandlade arbetsinkomster till inkomst av kapital av skatteskäl var det nödvändigt att 
skärpa de så kallade fåmansbolagsreglerna. 
 
En annan utgångspunkt för skattereformen var att den inte skulle innebära någon 
förändring av skattetrycket och inte heller i fördelningen av skatterna mellan olika 
grupper. Detta innebar exempelvis att marginalskattesänkningarna för höginkomsttagare 
skulle finansieras genom bland annat minskade ränteavdrag. Ambitionen att 
skattereformen skulle vara fördelningsmässigt neutral innebar också att det inte gick att 
sänka den högsta marginalskatten till under 50 procent, vilket hade varit nödvändigt för 
att åstadkomma likformighet mellan beskattningen av arbete och kapital.  
 
Även om skattereformen utgjorde en kompromiss mellan sinsemellan oförenliga 
principer innebar den ett stort steg framåt. Skattereformens breddade skattebaser och 
sänkta skattesatser innebar bland annat att skatteplanering och skattefusk blev mindre 
                                                 
5 Se McGuire och Olson (1996). 
6 Se SOU (1989:33, sid. 90-91). 
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lönsamt. Skattereformen minskade också hushållens fullgörandekostnader, det vill säga 
deras kostnader för att hantera skatteinbetalningarna. Eftersom den enhetliga momsen 
sprack redan 1991 i samband med att den socialdemokratiska regeringen sänkte 
momsen på livsmedel sjönk däremot inte företagens fullgörandekostnader.7 
Skillnaderna mellan beskattningen av inkomst av tjänst respektive kapital har också 
ökat sedan skattereformen genomfördes eftersom bland annat bolagsskatten har sänkts 
samtidigt som de högsta marginalskatterna numera ligger närmare 60 än 50 procent. 
Motivet bakom den så kallade värnskatten, som utgör den främsta anledningen till 
höjningen av den högsta marginalskatten, var just att skattereformen sades ha inneburit 
större fördelar för höginkomsttagare än andra grupper, vilket alltså stred mot principen 
om fördelningsmässig neutralitet. 
 
Marginalskattesänkningarna i västvärlden sedan början av 1980-talet skulle kunna 
förklaras med att marginalväljaren insåg att beskattningen hade gått för långt och att 
detta hotade dennes ekonomiska standard genom försämrad tillväxt. Samtidigt är detta 
en bedömning som är mycket svår, för att inte säga omöjlig, att göra för den enskilde 
väljaren. I praktiken innebär det att det finns en fördröjning i 
anpassningsmekanismerna. Sannolikt är det därför så att det är först när det finns starka 
belägg för att de höga marginaleffekterna påverkar den ekonomiska utvecklingen 
tillräckligt mycket för att medianväljarens egen ekonomiska standard ska bli lidande 
som skattesänkningar blir aktuella. Men det innebär i sin tur att risken är betydande för 
att en skattestruktur som påverkar tillväxten negativt ska bestå under en avsevärd tid om 
inte politiker, ekonomer och massmedier når ut med information om skattesystemets 
effekter på tillväxten tillräckligt effektivt. I Sverige verkar denna informationsspridning 
fungera speciellt illa. Det är åtminstone svårt att tolka den långsamma anpassningen av 
det svenska skattesystemet annorlunda mot bakgrund av den långsiktiga eftersläpning 
som har präglat vår ekonomiska utveckling.  
 
 
2.3 Internationalisering och omfördelning 

 
Skattereformen 1990/91 löste många av de problem som uppkom från slutet av 1960-
talet till mitten av 1980-talet. När den väl genomfördes hade emellertid utvecklingen 
redan sprungit ifrån den. Anledningen till det är den ökande internationaliseringen. Från 
mitten av 1980-talet är det inte bara kapitalmarknaderna som har avreglerats. Även 
arbetskraftens rörlighet ökade kraftigt som ett resultat av bland annat EES-avtal och så 
småningom EU:s inre marknad. Till detta kommer väsentligt sänkta informations- och 
transaktionskostnader som ett resultat av bland annat internet. Den nya 
informationsteknologin har underlättat prisjämförelser på olika marknader. Den har 
också gjort det lättare att söka utbildning och jobb utomlands, liksom att upprätta stora 
kontaktnät och hålla kontakt med vänner och familj på hemmaplan.8  
 
Frågan är vilken effekt den ökande internationaliseringen får på möjligheten att 
upprätthålla ett högt skattetryck och en hög grad av omfördelning. Svaret är inte så 
självklart som många kanske tror. En enkel jämförelse av skattetrycket i OECD-
länderna 1990 respektive 2000 visar att skattetrycket ökade i flertalet länder. Det 
genomsnittliga skattetrycket i OECD-länderna steg under perioden från strax över 40 till 

                                                 
7 Se Malmer och Persson (1995). 
8 Se Eklund (1998). 
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knappt 45 procent av BNP. I Sverige, som ett av få undantag, gick däremot skattetrycket 
ned något. Det vore därför fel att hävda att globaliseringen innebär generellt minskade 
möjligheter att upprätthålla ett högt skattetryck. 
 
Tittar vi närmare på länderna med högst skattetryck, nämligen Sverige och Danmark, 
ser vi att dessa tillhör de allra mest öppna ekonomierna. I Danmark utgjorde kvoten 
mellan importen och nationalinkomsten 33 procent, medan den i USA stannade vid 14 
procent.9 En möjlig förklaring till att små öppna ekonomier tenderar att upprätthålla ett 
högre skattetryck än större länder är att människor i små öppna ekonomier löper större 
risk att drabbas av arbetslöshet. Om det egna företaget tvingas dra ned produktionen har 
en person som då mister sitt arbete sämre möjligheter att hitta ett nytt likvärdigt arbete 
på en liten arbetsmarknad jämfört med en stor. Personer i en liten öppen ekonomi har 
därför större incitament att försäkra sig mot risken för arbetslöshet. Eftersom de 
vanligaste metoderna för att minska kostnaderna som är förknippade med arbetslöshet 
består av arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadspolitik är personer i små öppna 
ekonomier beredda att betala mer för detta än andra, vilket leder till ett högre 
skattetryck. 
 
Möjligheterna att upprätthålla ett högt skattetryck förefaller således inte påverkas i 
någon större utsträckning av globaliseringen. Däremot leder den ökade rörligheten till 
svårigheter att åstadkomma omfördelning via skattesystemet. Det finns en omfattande 
forskning på området som visar att faktorrörligheten har stor betydelse för hur politiken 
bör utformas på ett antal områden. Bland de viktigaste återfinns skatte- och 
utgiftssystemens utformning samt möjligheterna att åstadkomma inkomstomfördelning 
mellan olika grupper.  
 
En generell slutsats i denna litteratur är att möjligheten att åstadkomma 
inkomstomfördelning inom ett system med decentraliserad finanspolitik begränsas av 
produktionsfaktorernas rörlighet. Försök av lokala regeringar och parlament att 
åstadkomma inkomstomfördelning genom skatter, transfereringar och annan 
omfördelande politik är verkningslösa när produktionsfaktorerna är rörliga inom ett 
större geografiskt område än det de lokala politikerna har kontroll över. Anledningen till 
det är att nettoavkastningen för rörliga produktionsfaktorer jämnas ut inom det större 
geografiska området.10 Högre skatter leder därför till högre bruttolöner, medan 
nettolönen blir densamma som gäller i det större geografiska området i övrigt. Det som 
däremot påverkas är näringslivsstrukturen, och det i en negativ riktning. Av det skälet 
har lokala politiker inom större geografiska områden med hög rörlighet valt att avstå 
från en omfördelande beskattning, och i stället lämnat över detta till centrala politiker. 
De grundläggande mekanismerna illustreras i Figur 2.1 – 2.3. 
 
Figur 2.1 behandlar fallet med en låg grad av rörlighet hos produktionsfaktorerna. Detta 
fall är relevant för europeiska länder under perioden från första världskrigets utbrott 
fram till dess att integrationsprocessen började ta ordentlig fart på 1980-talet. Denna 
period innefattar den period då välfärds- och skattesystemen byggdes upp. Staplarna i 
figuren representerar den totala kostnaden för en viss typ av arbetskraft i tre olika 
länder. I Land A är nettolönen väsentligt lägre än i Land B och Land C. Det beror dels 
på att skatten är högre, dels på att bruttolönen är lägre. Det sistnämnda beror i sin tur 
beror på lägre produktivitet. Vi kan tänka oss att det är en grupp med relativt hög 
                                                 
9 Se The Economist (2001).  
10 Se Wildasin (2000b). 
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inkomst, exempelvis civilingenjörer, som representeras av staplarna, eftersom 
omfördelande skatter i första hand tas ut av sådana grupper. 
 
 
 Figur 2.1 Låg rörlighet på arbetsmarknaden  
 
 
 
  
     
 Skatt 
 
  
 Nettolön 
 
 
 Land A Land B Land C 

 

 
 
 
Den låga rörligheten gör att nettolöneskillnader mellan likartad arbetskraft i olika länder 
kan upprätthållas. Eftersom nettolönen för olika grupper kan pressas ned med 
omfördelande beskattning är det också möjligt att åstadkomma en omfattande 
inkomstomfördelning inom respektive land. Skatternas effekter på industristrukturen 
begränsas samtidigt av att det är möjligt att pressa ned nettolönerna. De högre skatterna 
behöver således inte leda till högre totala kostnader för att anställa en civilingenjör, 
vilket innebär att andelen civilingenjörer i arbetskraften inte heller behöver påverkas. 
Av detta skäl påverkas inte heller näringslivsstrukturen i någon större utsträckning av 
den omfördelande beskattningen, åtminstone om vi bortser från att den låga nettolönen 
mycket väl kan innebära att färre väljer att utbilda sig till civilingenjörer och att de som 
arbetar som civilingenjörer arbetar färre timmar än de annars hade valt att göra. 
 
Figur 2.2 behandlar fallet med hög rörlighet på arbetsmarknaden. Detta är relevant som 
beskrivning av arbetsmarknaden i USA, såväl historiskt som i nutid. Som framgår av 
figuren är nettolöneskillnaderna små, i den mån de alls förekommer, mellan likartad 
lättrörlig arbetskraft i olika delstater. Om en delstat tar ut en högre skatt på välutbildad 
arbetskraft än andra delstater kommer en tillräckligt stor andel av den välutbildade 
arbetskraften flytta till någon annan delstat där nettolönen är högre. Eftersom företagen 
är beroende av att hålla kvar exempelvis civilingenjörer för att redan gjorda 
investeringar inte ska bli olönsamma tvingas de betala högre bruttolöner. Vid en hög 
grad av rörlighet avstannar denna process först när nettolönen åter har nått upp på 
samma nivå som i andra delstater. Det innebär att inkomstfördelningen inte påverkas i 
någon större utsträckning av omfördelande skatter. 
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 Figur 2.2 Hög rörlighet på arbetsmarknaden  
 (USA:s delstater) 
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Som en del av denna process har emellertid bruttolönen drivits upp, vilket också innebär 
att den enskilde civilingenjörens produktivitet har ökat. Orsaken till den högre 
produktiviteten är att andelen civilingenjörer har minskat i förhållande till såväl andelen 
mindre välutbildad personal som det fysiska kapitalet. Detta innebär i sin tur att 
produktionen har blivit mindre kunskapsintensiv, vilket påverkar tillväxtpotentialen i 
delstatens ekonomi negativt. Delstater som försöker åstadkomma en utjämning av 
nettolöneskillnader med hjälp av omfördelande beskattning lyckas således enbart 
påverka näringslivsstrukturen, och det i en negativ riktning.  
 
Huvudparten av den tidiga litteraturen på området har behandlat just delstater och 
counties i USA. Utöver att denna forskning har förklarat varför graden av omfördelning 
via skatter inom respektive delstat är ytterst begränsad, har den också gett en förklaring 
till varför bland annat socialförsäkringssystemen är så pass begränsade i omfattning som 
de är. När en delstat har infört mer generösa system än andra delstater har detta lett till 
en inflyttning av personer som har velat komma i åtnjutande av dessa system. Eftersom 
det också har varit nödvändigt att höja skatterna för att finansiera dessa reformer har det 
också uppkommit en utflyttning av arbetskraft och andra produktionsfaktorer tills 
nettoavkastningen på dessa produktionsfaktorer blivit densamma som i övriga delstater. 
Sammantaget har detta inneburit att kostnaderna har ökat snabbare än intäkterna, och att 
delstaten har fått en större andel bidragstagare än tidigare. Den höga rörligheten har 
därför förhindrat att socialförsäkringssystem av europeiskt snitt har kunnat byggas upp. 
 
I takt med att den internationella rörligheten har ökat har teorin om skattekonkurrens 
börjat användas i allt högre utsträckning för att studera skatte- och omfördelningspolitik 
på nationell nivå. Speciellt vanliga har studier av den europeiska ekonomiska 
integrationen varit. Även om rörligheten inom EU har ökat kraftigt de senaste 
decennierna är den fortfarande betydligt lägre än mellan delstater i USA. Studier av 
skattekonkurrens inom EU har därför fokuserat på fall med begränsad, eller medelhög, 
rörlighet.11  
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11 Se exempelvis Wildasin (2000a). 



När rörligheten är begränsad sker anpassningen till skillnader i ekonomisk politik och 
arbetsmarknadsförhållanden gradvis. Eftersom benägenheten att flytta av ekonomiska 
skäl varierar mellan olika människor leder relativt måttliga nettolöneskillnader till att 
endast en mindre del av arbetskraften är beredd att lämna vänner och familj och anpassa 
sig till en ny kultur. Eftersom rörligheten också varierar med åldern kan det mycket väl 
vara så att det framför allt är bland yngre och nyutexaminerade som en betydande andel 
flyttar utomlands av ekonomiska skäl. Eftersom exempelvis yngre civilingenjörer endast 
utgör en relativt liten andel av det totala antalet civilingenjörer blir de omedelbara 
effekterna förhållandevis små. Sett över en längre tid kan emellertid brister uppkomma, 
speciellt om pensionsavgångarna är stora. Arbetsgivarna tvingas därför erbjuda högre 
löner, vilket påverkar näringslivsstrukturen. Figur 2.3 behandlar detta fall. 
  
 
 Figur 2.3 Medelhög rörlighet på arbetsmarknaden  
 (EU:s medlemsländer) 
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Som framgår av figuren kan begränsade nettolöneskillnader mellan likartad arbetskraft i 
olika länder upprätthållas. Omfördelande skatter kan därför åstadkomma en begränsad 
inkomstomfördelning inom respektive land. Eftersom nettolöneskillnaderna ger upphov 
till migration tvingas arbetsgivarna erbjuda högre nettolöner, vilket innebär att 
bruttolönekostnaden ökar. Detta leder i sin tur till att de omfördelande skatternas effekt 
på näringslivsstrukturen blir betydande om än inte lika stora som vid en hög grad av 
rörlighet. Eftersom en viss grad av inkomstomfördelning trots allt uppnås måste 
politikerna göra en avvägning mellan fördelarna och nackdelarna med en omfördelande 
beskattning. Beroende på graden av rörlighet och politikernas prioritering av tillväxten i 
respektive land kan olika länder upprätthålla olika hög grad av omfördelning. Problemet 
jämfört med en situation där rörligheten är hög är just att en omfördelande beskattning 
som leder till negativa effekter på tillväxten, och därmed för landets långsiktiga 
välfärdsutveckling, kan bestå. Det finns således en risk för att länder med högre 
omfördelande skatter drabbas av en kontinuerlig eftersläpning. 
 
Hur ska då medianväljaren förhålla sig till en ökad grad av rörlighet hos 
höginkomsttagarna? Om medianväljaren är intresserad av landets långsiktiga tillväxt 
blir graden av rörlighet naturligtvis avgörande för om ett skattesystem med en relativt 
hög grad av omfördelning ska vara gynnsamt. Om medianväljaren däremot inte är 
speciellt intresserad av landets långsiktiga utveckling behöver inte en relativt hög grad 
av rörlighet utgöra något problem vad gäller att ta ut omfördelande skatter. Som en 
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hjälp till medianväljaren går vi nu över till att studera det svenska skattesystemet och 
dess effekter på den tillväxten. Vi kommer att ägna störst intresse åt effekterna av den 
statliga inkomstskatten eftersom den utgör skattesystemets tydligast omfördelande 
inslag samtidigt som den är en skatt på den produktionsfaktor som har störst betydelse 
för den långsiktiga tillväxten, nämligen välutbildad arbetskraft.  
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En god herde klipper fåren men skinnar dem inte. 
 
Kejsar Tiberius 
 
 

 
 
3. Skatter och tillväxt 
 
 
3.1 Skattetryck och skattestruktur 
 
Det genomsnittliga skattetrycket bland EU:s medlemsländer är högre än i någon annan 
del av världen. Inom EU har Sverige det högsta skattetrycket med Danmark som god 
tvåa. Som framgår av Tabell 3.1 var dessa båda länder de enda inom EU som hade ett 
skattetryck som översteg 50 procent 1999. En bit därunder kommer Belgien och 
Frankrike på drygt 47 procent, medan det genomsnittliga skattetrycket inom EU 
uppgick till 42,9 procent 1999. Lägst skattetryck inom EU hade Irland med 33,2 
procent. Även Storbritannien och länderna på den iberiska halvön har ett förhållandevis 
lågt skattetryck. Om hänsyn tas till att vissa bidrag är beskattade i Sverige och 
ytterligare en del länder, medan motsvarande bidrag är nettobidrag i andra länder, 
minskar avståndet till de senare. Enligt vårpropositionen 2001 har Sverige emellertid 
fortfarande högst skattetryck. 
 
Tabell 3.1 Skattetryck i EU 1999 
 

  Skatter Sociala avgifter Skattetryck 

1 Sverige 39,5 14,2 53,7
2 Danmark 48,2 3,2 51,4
3 Belgien 30,9 16,5 47,4
4 Frankrike 28,7 18,4 47,1
5 Finland 32,9 13,0 45,9
6 Österrike 28,5 17,1 45,6
7 Italien 30,6 12,7 43,3
8 Tyskland 24,4 18,9 43,3
9 Luxemburg 30,8 11,9 42,7

10 Nederländerna 24,7 17,1 41,8
11 Grekland 26,0 13,7 39,7
12 Storbritannien 30,2 7,7 37,9
13 Portugal 25,8 11,7 37,5
14 Spanien 22,4 13,1 35,5
15 Irland 27,4 5,8 33,2

   
 EU 15 28,3 14,6 42,9
 EU 11 27,0 16,5 43,5

Källa: Eurostat 
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Om hänsyn också tas till om länderna har ett över- eller underskott i statsfinanserna 
kommer Sverige först på tredje plats enligt en studie av LO. 12 I undersökningen har 
ländernas strukturella över- respektive underskott använts. Eftersom Sveriges 
statsfinanser i genomsnitt har varit bättre än många övriga länders sedan 
budgetsaneringen, och eftersom strukturella underskott innebär att skattebetalningarna 
har skjutits upp, sänker detta Sveriges relativa skattetryck. Det finns emellertid en 
svaghet med detta resonemang. Den består i att Sverige behöver ha bättre statsfinanser 
eftersom vårt budgetunderskott är ytterst känsligt för konjunkturvariationer. Om denna 
känslighet kunde sänkas skulle vi inte vara i behov av ett strukturellt överskott. Ett sänkt 
skattetryck är närmast en förutsättning för att detta ska kunna ske. Dessutom innebär 
överskottet att skattebetalarna tvingas betala in mer pengar än vad som hade varit 
nödvändigt om det inte hade behövts något överskott. Även denna del av 
skatteinbetalningarna påverkar rimligen skattebetalarna.  
 
Det totala skattetrycket i en ekonomi kan fördelas på de olika skattebaserna arbete, 
kapital och konsumtion. En metod att åstadkomma detta är att först dela upp de totala 
skatteintäkterna i skatt på arbete, kapital och konsumtion. Därefter delas de samlade 
skattebaserna upp på motsvarande sätt. Slutligen divideras intäkterna med respektive 
skattebas. På detta sätt erhålles den genomsnittliga effektiva skattesatsen på de tre olika 
skattebaserna. I Tabell 3.2 görs detta för EU:s medlemsländer samt USA och Japan. Av 
tabellen framgår det att skattetrycket på arbete är unikt högt i Sverige. Sveriges 
avvikelse från övriga länder är rent av större när det gäller andelen av skatten som läggs 
på arbete än när det gäller det totala skattetrycket. Däremot har både Storbritannien och 
Luxemburg högre effektiv skattesats på kapital än Sverige, och Danmark har en högre 
effektiv skatt på konsumtion än Sverige. 
 
Tabell 3.2 Effektiva skattesatser på arbete, kapital och konsumtion, 1999. 
 
 Effektiv skattesats på 

arbete 
Effektiv skattesats på 

kapital 
Effektiv skattesats på 

konsumtion 
Belgien 44,8 23,7 20,5 
Danmark 44,5 28,0 30,5 
Finland 43,3 24,1 24,5 
Frankrike 42,4 22,6 24,5 
Grekland 29,3 19,5 20,0 
Holland 36,9 25,1 19,5 
Irland 24,2 20,8 24,8 
Italien 
Luxemburg 
Portugal 
Spanien 
Storbritannien 
Sverige 
Tyskland 
Österrike 

35,8 
31,0 
27,8 
29,9 
25,2 
51,3 
44,0 
40,6 

26,2 
34,0 
24,6 
18,5 
35,1 
27,9 
15,9 
18,8 

22,9 
25,7 
22,7 
17,7 
18,2 
28,0 
17,9 
23,4 

EU 37,6 23,6 20,8 
Japan 20,3 18,7 13,6 
USA 23,9 22,7 9,3 
Källa: EU-kommissionen 
 
I Tabell 3.3 redovisas det relativa skattetrycket på arbete mätt som den effektiva 
skattesatsen på arbete i relation till den effektiva skattesatsen på kapital respektive 
                                                 
12 Se Svenska Dagbladet 7 januari 2002.  
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konsumtion. Av tabellen framgår att det relativa skattetrycket på arbete jämfört med 
både kapital och konsumtion är högre i Sverige än i flertalet andra länder. Om vi 
inskränker jämförelsen till den effektiva skattesatsen på arbete relativt den på kapital ser 
vi att arbete och kapital beskattas ungefär lika hårt i ett antal länder. I tabellen framgår 
det av att kvoten mellan den effektiva skattesatsen på arbete och kapital ligger nära 1. 
USA, Japan och Irland tillhör denna grupp av länder, medan Storbritannien är ett 
exempel på ett land där den effektiva skattesatsen på arbete är väsentligt lägre än den på 
kapital. I Sverige är den effektiva skattesatsen på arbete närmare dubbelt så hög som 
den på kapital.  
 
Tabell 3.3 Relativt skattetryck på arbete, 1999. 
 
 Kvoten mellan effektiv skattesats 

på arbete och kapital 
Kvoten mellan effektiv skattesats 

på arbete och konsumtion 
Belgien 1,89 2,19 
Danmark 1,59 1,46 
Finland 1,80 1,77 
Frankrike 1,88 1,73 
Grekland 1,50 1,47 
Holland 1,47 1,89 
Irland 1,16 0,98 
Italien 1,37 1,56 
Luxemburg 0,91 1,21 
Portugal 1,13 1,22 
Spanien 1,62 1,69 
Storbritannien 0,72 1,38 
Sverige 1,84 1,83 
Tyskland 2,77 2,46 
Österrike 2,16 1,74 
EU 1,59 1,81 
Japan 1,09 1,49 
USA 1,05 2,57 
Källa: Egna beräkningar. 
 
Det finns två orsaker till att arbete beskattas så högt i Sverige, både i absoluta tal och 
relativt beskattningen av kapital och konsumtion. Den ena är att arbete har ansetts vara 
en mindre rörlig skattebas än framför allt kapital. Den andra är att riksdagsmajoriteten 
har velat gynna den kapitalintensiva traditionella industrin. Som vi såg i avsnitt 2.3 
innebär arbetskraftens ökade rörlighet inskränkta möjligheter att ta ut högre skatt på 
arbete. Eftersom ekonomisk tillväxt numera i första hand kan förklaras med en ökad 
humankapitalintensitet snarare än med en större tillgång till fysiskt kapital innebär den 
höga relativa skattesatsen på arbete, i kombination med progressiviteten i 
skattesystemet, att tillväxten av just den produktionsfaktor som är viktigast för den 
ekonomiska tillväxten hämmas.  
 
 
3.2 Skattetryckets bestämningsfaktorer 
 
Det finns ett tydligt samband mellan olika aspekter av kvaliteten på den offentliga 
sektorns verksamhet och skattetrycket. Studier som omfattar både flertalet 
industriländer och utvecklingsländer visar att ju bättre den offentliga sektorn fungerar, 
desto större är den och desto mer skatter drar den in. Omvänt gäller att länder med en 
illa fungerande offentlig sektor också har ett lägre skattetryck och en mindre offentlig 
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sektor. Det är också så att rika länder har en bättre fungerande offentlig sektor, är mer 
välförsedda med kollektiva varor och dessutom har en större offentlig sektor än fattigare 
länder.13 Av detta kan vi dra slutsatsen att medborgarna accepterar höga skatter om den 
offentliga sektorn fungerar bra och erbjuder varor och tjänster som medborgarna 
värderar. Det betyder däremot inte att länder blir rika genom att skaffa sig en stor 
offentlig sektor. 
 
Åldersfördelningen i ett land är också av betydelse för de offentliga utgifterna. Ju äldre 
befolkningen är, desto större är de offentliga utgifterna. Ju större andelen pensionärer är 
i ett land, desto större är de sociala utgifterna och de totala offentliga utgifterna. Den 
politiska osäkerheten räknat som risken för den sittande regeringen att förlora makten i 
kommande val påverkar också de offentliga utgifterna, främst vad gäller utgifterna till 
icke-sociala program. Förklaringen är att regeringen försöker öka sannolikheten att bli 
återvald genom att erbjuda alla grupper fördelar.  
 
Även ett lands religion och typ av lagstiftning spelar roll för kvaliteten och därmed 
storleken på den offentliga sektorn. För Sveriges, och övriga skandinaviska länders, del 
är det intressant att den offentliga sektorn fungerar så pass väl och förmår upprätthålla 
institutioner som gynnar tillväxten trots att den är så pass interventionistisk som den är. 
I länder med andra typer av lagstiftning är det däremot så att en hög grad av 
interventionism vanligen medför en ökad grad av korruption och en mindre väl 
fungerande offentlig sektor. Därmed blir den offentliga sektorn inte heller lika stor i 
dessa länder. En förklaring som har getts till denna skillnad är historisk. De 
skandinaviska länderna har lyckats skapa professionella byråkratier baserade på armén 
och professionella civila tjänstemän snarare än aristokratin och prästerskapet.14  
 
Det råder ett intimt samband mellan graden av omfördelning och skattetrycket i en 
ekonomi. Som vi såg i föregående kapitel finns det ett historiskt samband mellan utökad 
rösträtt och en ökad progressivitet i skattesystemet. Vi såg också att det som förklarar 
dagens skillnader i graden av omfördelning mellan olika västländer framför allt är 
inkomstfördelningens utseende. Det förekommer mer omfördelning om 
medelinkomsttagarnas inkomster ligger närmare låginkomsttagarnas än 
höginkomsttagarnas inkomster eftersom en relativt stor del av de inkomster som 
omfördelas under sådana omständigheter går till medelinkomsttagarna. Och ju högre 
graden av omfördelning är i ett samhälle, desto högre tenderar skattetrycket att bli.  
 
 
3.3 Tillväxt och välståndsutveckling i OECD 1970-99 
 
Enligt den endogena tillväxtteorin utgör investeringar i humankapital den främsta källan 
till tillväxt i moderna ekonomier. I länder där människors möjligheter och motivation att 
skaffa sig kvalificerad utbildning ökar tenderar också tillväxten att öka. En viktig 
förklaring till det är att den högre utbildningsnivån leder till fler och bättre idéer om hur 
produktions- och distributionsmetoder och produkter kan förbättras. Med en högre 
utbildningsnivå följer också förbättrade möjligheter att genomföra dessa förbättringar. 
 

                                                 
13 Se La Porta et al. (1998). 
14 Se Ertman (1997). 
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För att utbildningssatsningar ska resultera i tillväxt finns det en rad andra faktorer som 
är viktiga. Gemensamt är att de underlättar för personer med goda idéer att förverkliga 
dessa. Bland de viktigaste är att det råder näringsfrihet, fri prissättning och att handeln 
med omvärlden är fri. Merparten av ett lands resurser bör också vara privat ägda, och 
egendomsrättigheter bör åtnjuta ett starkt skydd av rättsväsendet. Det är också viktigt att 
inflationen är låg. Länder som genomför allt detta kan räkna med en god tillväxt. 
 
Tabell 3.4 Index över köpkraftskorrigerad BNP per capita för OECD-länder 
under 1970-99. 
 
 1970 1990 1993 1995(1) 1995(2) 1999
Schweiz 154 133 129 127 133 127
USA 148 137 135 136 144 149
Luxemburg 131 143 157 160 173 183
Sverige 115 106 94 95 103 101
Kanada 108 114 108 109 118 117
Danmark 106 103 107 111 119 119
Frankrike 106 108 104 103 104 98
Australien 104 99 97 100 109 110
Holland 104 100 99 100 110 115
Nya Zeeland 101 84 85 87 87 81
Storbritannien 98 99 94 95 96 101
Belgien 95 102 108 108 113 110
Tyskland 95 100 103 106 111 106
Österrike 91 104 107 108 111 109
Italien 89 102 99 102 104 102
Norge 89 109 119 120 121 125
Finland 86 101 87 89 97 101
Japan 85 111 115 113 117 109
Island 83 108 104 104 115 117
Spanien 67 74 74 74 79 81
Irland 56 70 77 87 94 113
Grekland 53 57 60 61 66 67
Portugal 47 58 66 67 71 73
Mexico 37 32 39 35 35 37
Turkiet 28 29 31 29 29 28
Källa: OECD Main Economic Indicators, olika år. 
 
Tabell 3.4 ger en bild av tillväxten i OECD-länderna under de senaste tre decennierna. I 
tabellen jämförs den köpkraftskorrigerade BNP per capita-nivån i ett visst land ett visst 
år med motsvarande värde för övriga OECD-länder det aktuella året.15 Ett land vars 
köpkraftskorrigerade BNP per capita ligger på genomsnittet får ett indexvärde på 100. 
Att Sveriges indexvärde år 1970 var 115 betyder således att Sverige låg 15 procent över 
genomsnittet detta år. År 1993, det vill säga mitt under nittiotalskrisen, låg Sverige sex 
procent under genomsnittet i OECD.  
 
Att indexvärdena överstiger 100 under 1995, kolumn 1995(2), och 1999 är ett resultat 
av att OECD utökades med ett antal förhållandevis fattiga länder i mitten av 1990-talet. 
Effekten av detta framgår av skillnaden i indexvärde i kolumnerna 1995(1) respektive 
1995(2). Utan de nya medlemsländerna uppgick indexvärdet till 95, medan det var 103 
när de nya länderna räknades med. 

                                                 
15 En fördel med att använda sig av köpkraftskorrigerade siffror över BNP-utvecklingen är att jämförelsen 
inte behöver basera sig på växelkurser, som ju ger en dålig bild av skillnader i prisnivåer mellan olika 
länder.  
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För att underlätta jämförelser av hur det relativa välståndet har utvecklats under 
perioden i olika länder kan vi rangordna länderna och därefter jämföra hur ländernas 
relativa placering har utvecklats över åren. Detta görs i Tabell 3.5. Vi ser då exempelvis 
att Sverige föll från fjärde till nionde plats mellan 1970 och 1990. Under nittiotalskrisen 
föll Sverige ytterligare, och låg 1993 på sextonde plats. På den platsen låg Sverige kvar 
under resten av 1990-talet. Fallet i välståndsligan återspeglar att Sveriges BNP per 
capita ökade med endast 37 procent under perioden 1970-1995. För hela OECD-
området var motsvarande ökning 60 procent. 
 
Tabell 3.5 Placering i OECD:s välståndsliga under 1970-99. 
 
 1970 1990 1993 1995 1999 
Schweiz 1 3 3 3 3 
USA 2 2 2 2 2 
Luxemburg 3 1 1 1 1 
Sverige 4 9 16 16 16 
Kanada 5 4 6 6 6 
Danmark 6 11 8 5 5 
Frankrike 7 7 10 14 19 
Australien 8 17 15 13 10 
Holland 9 15 13 12 8 
Nya Zeeland 10 19 19 20 20 
Storbritannien 11 17 16 18 16 
Belgien 12 12 6 9 10 
Tyskland 13 15 12 10 14 
Österrike 14 10 8 10 12 
Italien 15 12 13 14 15 
Norge 16 6 4 4 4 
Finland 17 14 18 17 16 
Japan 18 5 5 7 12 
Island 19 7 10 8 6 
Spanien 20 20 21 21 20 
Irland 21 21 20 19 9 
Grekland 22 23 23 23 23 
Portugal 23 22 22 22 22 
Mexico 24 24 24 24 24 
Turkiet 25 25 25 25 25 
Källa: Egna beräkningar. 
 
Diagram 3.1 underlättar jämförelsen ytterligare genom att det visar ett urval länder som 
vart och ett representerar en grupp av länder med en liknande utveckling under 
perioden. Av Tabell 3.5 framgår exempelvis att flertalet länder ligger kvar på ungefär 
samma nivå i välståndsligan 1970 som 1999. Dessa representeras i Diagram 3.1 av 
USA. I USA:s fall innebär detta en andraplacering under hela perioden. Ett mindre antal 
länder har lyckats klättra ett flertal placeringar under perioden. Dessa representeras av 
Irland, som under perioden har klättrat från plats 21 till plats 9. En annan, också liten, 
grupp av länder har fallit ett stort antal placeringar under perioden. Sverige tillhör denna 
grupp liksom Frankrike.  
 
Sverige och Frankrike skiljer sig emellertid i det avseendet att Sverige har lyckats 
stoppa fallet, medan Frankrike fortsätter utför. Även Holland och Danmark har drabbats 
av fall i välståndsligan. Till skillnad från Sverige har de lyckats vända fallet i en 
uppgång. Båda länderna ligger därför något bättre placerade 1999 än de gjorde 1970. 
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Japan utgör ett annat intressant exempel. Landet gick från artonde till femte plats mellan 
1970 och 1990. Därefter har landet emellertid fallit tillbaka till en tolfte plats. 
 

Diagram 3.1 Relativ välståndsutveckling i ett urval OECD-länder sedan 1970-talet
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Vi borde alla ställa oss frågan vad Sveriges relativa eftersläpning beror på eftersom det 
är en utveckling som leder till en lägre köpkraft för landets invånare och en mindre 
omfattning och lägre kvalitet på den offentliga servicen än vad som hade varit möjligt 
med en högre tillväxt. Det finns olika möjligheter. En är att Sverige har varit sämre på 
att bedriva stabiliseringspolitik än länderna vi jämför oss med. Att Sveriges 
eftersläpning har varit som störst under lågkonjunkturer skulle kunna tala för det. En 
annan möjlighet är att Sveriges skatte- och välfärdspolitik har inneburit minskade 
incitament för arbete, utbildning och företagande. För att kunna ta ställning till vilken 
betydelse den sistnämnda faktorn har spelat ska vi nu titta på vilken betydelse ett lands 
skattetryck och skattestruktur har för tillväxten. 
 
 
3.4 Sambandet mellan skatter och tillväxt  
 
Sveriges relativa eftersläpning sedan början av 1970-talet gör det kanske frestande för 
vissa att dra slutsatsen att det finns ett generellt negativt samband mellan skatter och 
tillväxt. Något sådant entydigt samband finns emellertid inte, vilket utvecklingen av den 
relativa köpkraften i olika OECD-länderna visar. Exempelvis återfanns Danmark på en 
något högre nivå i välståndsligan 1999 än 1970 trots landets höga skattetryck. Det är 
inte heller så att länder som genomför radikala skattesänkningar med automatik klättrar 
på välståndsstegen. Ett exempel är Nya Zeeland.  
 
Bland nationalekonomer har frågan om höga skatter leder till lägre tillväxt varit ett 
ständigt trätoämne. I tidigare studier på området har ett stort antal både rika och fattiga 
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länder sammanförts. Det har då varit svårt att finna tydliga samband mellan tillväxt och 
skattetryck. I länder med ett lågt skattetryck, det vill säga i första hand relativt fattiga 
länder, läggs en stor andel av de offentliga utgifterna på utbildning och infrastruktur. 
Ökade skatter kan därmed skapa förbättrade förutsättningar för tillväxten. Exempelvis 
har byggandet av fungerande avlopps- och vattenledningssystem lett till kraftigt 
förbättrad hälsa och därmed högre tillväxt. Denna period har Sverige och andra 
industriländer bakom sig, medan många länder i Östeuropa och tredje världen nu 
genomgår en sådan utveckling. Alltså kan höjda skatter i de sistnämnda länderna 
mycket väl leda till högre tillväxt. 
 
I rika länder, som i allmänhet har ett högre skattetryck än fattiga länder, går däremot så 
mycket som 80 procent av de offentliga utgifterna till sådant som få hävdar gynnar 
tillväxten. Exempel på sådana utgifter är olika kollektiva försäkringssystem, som om de 
är felaktigt utformade kan ha direkt negativa effekter på tillväxten. Om det existerar ett 
negativt samband mellan skattetrycket och tillväxten borde det i så fall gälla först efter 
att skattetrycket har uppnått en viss nivå. Något som talar för att det finns ett sådant 
samband är att samtliga fyra OECD-länder som har högst skattetryck har drabbats av ett 
mer eller mindre omfattande ras i välståndsligan, även om Danmark har lyckats vända 
fallet i en uppgång.  
 
En nyutkommen studie som bygger på data från rika länder presenterar empiriska 
belägg för att det råder ett negativt samband mellan skattetrycket och tillväxten vid höga 
skattenivåer. Enligt Fölster och Henrekson (2001) leder en ökning av de offentliga 
utgifterna som andel av BNP med tio procentenheter till en minskning av tillväxten med 
ca 0,8 procent. Samtidigt lär detta inlägg inte vara det sista i denna långvariga debatt. En 
förklaring till att höjda skatter ändå kan tänkas leda till försämrad tillväxt först när 
skattetrycket redan är högt ligger i skatternas snedvridande effekter. Dessa är som regel 
större ju högre skattesatsen är. Orsaken till det är att kloka politiker först tar in de 
skatter som är lättast att ta in och som är minst snedvridande. Gör de inte det blir de förr 
eller senare utkonkurrerade av andra politiker. När dessa källor är uttömda får 
politikerna ta till andra mer snedvridande skatter.  
 
Samtidigt borde det inte finnas något negativt samband mellan skatter och tillväxt så 
länge som politiken fungerar som den ska. Historiskt har också länder som har haft ett 
alltför högt skattetryck eller ett skattesystem som varit utformat på ett sådant sätt att det 
har skadat tillväxten efter hand upptäckt att det har genererat ekonomiska problem och 
medfört en svag tillväxt. De har därför sänkt skattetrycket alternativt reformerat 
skattesystemet och därmed fått bättre fart på tillväxten. De kraftiga 
marginalskattesänkningar som många länder har genomfört sedan början av 1980-talet 
kan ses i detta sammanhang. Eftersom det tar tid att få en klar bild av skattesystemets 
tillväxteffekter kan dessa förändringar ibland gå alltför långsamt, vilket innebär en risk 
för att tillväxten har hunnit ta skada innan förändringen har genomförts. 
 
Tillväxtens betydelse för välfärden 
 
Det finns de som hävdar att skatternas effekter på tillväxten är ointressanta. Enligt dessa 
är det viktiga att vi tar in de skatter som krävs för att finansiera de offentliga utgifter vi 
tycker oss behöva. Men även om vi enbart är intresserade av kvaliteten och 
omfattningen på den offentliga sektorn och inte bryr oss om människors privata 
konsumtion visar följande enkla exempel att detta synsätt inte håller.  
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Anta att vi har två länder med samma inkomst per capita. Anta också att det ena landet, 
Land A, har ett skattetryck på 45 procent, medan det ligger på 55 procent i Land B. 
Land B förmår därmed i utgångsläget upprätthålla en bättre kvalitet på den offentliga 
sektorn. Över tiden ändrar sig däremot bilden. Det tio procentenheter högre 
skattetrycket i Land B leder enligt Fölsters och Henreksons studie till en skillnad i årlig 
tillväxt på 0,8 procent. Vid en tillväxttakt på 2,8 procent i Land A och 2,0 procent i 
Land B tar det 26 år innan Land A med ett lägre skattetryck kan erbjuda sina invånare 
en lika god kvalitet på den offentliga sektorn som Land B. Därtill kommer att den 
privata konsumtionen i Land A efter denna långa period med högre tillväxt ligger på en 
avsevärt högre nivå än i Land B. 
 
Detta enkla exempel stämmer väl överens med Sveriges utveckling från början av 1970-
talet till mitten av 1990-talet. Som en konsekvens av fallet i välståndsligan är kvaliteten 
och omfattningen på den offentliga servicen inte längre bättre än i många andra länder. 
Även om Sverige fortfarande är det land inom OECD som har högst skattetryck har 
skillnaderna minskat avsevärt.  
 
Frågan är då om Sverige skulle tjäna på att sänka skattetrycket mer än vad som har 
gjorts under 1990-talet. För att svara på den frågan måste vi veta vid vilken nivå 
skatterna upphör att påverka tillväxten negativt. Den ekonomiska vetenskapen kan 
knappast fastställa någon sådan nivå, men det är inte omöjligt att vi redan har nått dit. 
Mycket talar dock för att en fortsatt anpassning mot den genomsnittliga EU-nivån skulle 
ha positiva effekter för tillväxten. Detta har framför allt att göra med den ökade 
rörligheten för arbete och kapital som bland annat EU-medlemskapet har lett till. Denna 
gör att företag och människor idag relativt enkelt kan flytta dit där villkoren är bäst. I 
följande kapitel ska vi titta närmare på hur migrationsströmmarna har utvecklats under 
det senaste dryga decenniet. 
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Den mot vars huvud vi tänker knäcka kokosnöten 
står aldrig still. 
 
Nigerianskt ordspråk  

 
 
 
 
 
4. Kunskapsbalansen 
 
En höjd utbildningsnivå är tillväxtens främsta drivkraft. Sveriges eftersläpning i 
förhållande till övriga OECD-länder skulle därmed, vid sidan av den devalveringspolitik 
som Sverige förde under 15 års tid, kunna förklaras med att utbildningsnivån inte har 
ökat i samma takt i Sverige som i övriga länder. Detta skulle i sin tur kunna bero på att 
den högre utbildningen inte har byggts ut i tillräckligt snabb takt, alternativt att 
incitamenten att utbilda sig har varit otillräckliga. En annan möjlighet är att 
utflyttningen av välutbildade har inneburit försämrade tillväxtförutsättningar. I detta 
kapitel ska vi granska omfattningen av akademikerutflyttningen medan frågan om den 
allmänna utbildningsnivån studeras i andra sammanhang. Vi ska också granska hur 
Sverige står sig i konkurrensen på framför allt den europeiska arbetsmarknaden. 
 
4.1 Akademikerutflyttningen 
 
Det har gjorts flera studier av utflyttningen av välutbildade under senare år.16 Samtliga 
studier visar att det förekommer en betydande utflyttning av svenskfödda akademiker. 
Olika studier har däremot kommit till olika slutsatser när det gäller konsekvenserna av 
utflyttningen och i vilken utsträckning denna utflyttning kan uppvägas av 
flyktinginvandringen till Sverige. Innan vi går närmare in på dessa frågor ska vi ge en 
bild av den icke flyktingrelaterade migration till och från Sverige under perioden 1987-
2000. 
 
I Tabell 4.1 redovisas nettoutflyttningen bland svenskfödda akademiker, det vill säga 
skillnaden mellan antalet utflyttade och antalet som har återinvandrat under respektive 
år. Som framgår av tabellen har det varit en nettoutflyttning under i stort sett varje år för 
varje grupp. Detta är emellertid inget problem i sig, och är snarast en förutsättning för 
internationaliseringen av arbetsmarknaden. Det blir ett problem först om 
nettoutflyttningen är stor och dessutom inte kompenseras av en motsvarande 
nettoinflyttning av utlandsfödda akademiker.  
 
En närmare granskning av hur nettoutflyttningen har utvecklats över tiden visar att den 
ökade dramatiskt i samband med den djupa nittiotalskrisen, som drabbade Sverige 
betydligt hårdare än våra konkurrentländer. Bakom nettoökningen ligger framför allt en 
kraftig ökning av utflyttningen. Eftersom en ökning av utflyttningen i allmänhet följs av 
en ökad återinvandring efter omkring tre år minskade nettoutflyttningen något vid 

                                                 
16 Bland annat har Pensionsforum et al. (2000) och Regeringskansliet (2001) kartlagt vissa aspekter av in- 
och utflyttningen. I skriften av Pensionsforum redovisas också intervjuer med personer som har utvandrat 
och fortfarande bor kvar utomlands. I Regeringskansliets skrift har intervjuer genomförts med personer 
som har valt att återvända. 
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mitten av nittiotalet. Den har emellertid fortsatt att ligga på en hög nivå, speciellt vad 
gäller civilingenjörer och civilekonomer. Eftersom det totala antalet civilingenjörer och 
civilekonomer steg förhållandevis kraftigt under perioden var nettoutflyttningen som 
andel av respektive grupp ändå väsentligt lägre mot slutet av perioden jämfört med 
nittiotalskrisens värsta år. Som vi senare ska se fortsatte dock utflyttningen att öka under 
resten av 1990-talet. 
 
Tabell 4.1 Nettoutflyttning av svenskfödda under 1987-2000. Efter utbildning. 
 
 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Totalt
Civilingenjörer 62 106 53 128 186 343 267 259 255 161 252 313 165 178 2 728
Civilekonomer 95 88 39 99 179 238 238 236 206 239 277 314 204 188 2 640
Läkare 18 9 23 -11 11 35 22 23 48 50 63 57 38 -25 361
Tandläkare 21 22 18 23 5 5 19 21 55 51 32 10 2 6 290
Naturvetare 3 23 -2 9 23 53 33 21 33 34 20 52 45 21 368
Sjuksköterskor 156 78 -25 -4 101 193 188 175 195 205 267 -77 -81 -73 1 298
Källa: SCB 
 
Tabell 4.2 ger en sammanfattande bild av akademikerutflyttningens omfattning under 
perioden 1987-2000. Tabellen visar hur stor den samlade nettoutvandringen av 
svenskfödda akademiker har varit för olika grupper. I tabellen redovisas också hur stor 
andel denna nettoutvandring utgör av det totala antalet svenskfödda akademiker i 
respektive grupp.  
 
För både civilingenjörer och civilekonomer är den ackumulerade nettoutvandringen en 
bit över fyra procent under perioden. Det är en hög siffra för en så förhållandevis kort 
tid, vilket framgår av en jämförelse med Amerikautvandringen. Av svenskar födda 
under senare delen av 1800-talet utvandrade 20 procent av männen och 15 procent av 
kvinnorna. De som utvandrar av ekonomiska skäl är dessutom som regel i genomsnitt 
driftigare än de som stannar kvar, och det oberoende av vilken inkomst- och 
utbildningskategori det handlar om.17 Som ett exempel kan nämnas att av 
avgångseleverna vid Handelshögskolan i Stockholm, vilket är den ekonomutbildning 
som kräver högst antagningspoäng, är det hela 16 procent som får sitt första arbete 
utomlands. Långt fler än hälften har det som mål.  
 
Tabell 4.2 Akademikerutflyttningens sammanlagda omfattning under 1987-2000. 
 
 Total nettoutvandring Antal i gruppen 2000 Andelen utvandrade 
Civilingenjörer 2 728 65 966 4,14 
Civilekonomer 2 640 57 921 4,56 
Läkare 361 20 831 1,73 
Tandläkare 290 8 793 3,30 
Naturvetare 368 19 195 1,92 
Sjuksköterskor 1 298 109 842 1,18 
Källa: SCB och egna beräkningar. 
 
Det är också av intresse att veta till vilka länder svenska akademiker har utvandrat. 
Tabell 4.3 och 4.4 visar utflyttningen av svenskfödda civilingenjörer och civilekonomer 
under perioden 1987-2000 för de tio länder som tog emot flest personer ur respektive 
grupp under perioden. För civilingenjörer är det framför allt USA, Tyskland och 
Storbritannien som lockar. För civilekonomer är det samma länder som utövar den 
                                                 
17 Den ursprungliga referensen på detta område är Chiswick (1978). 
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starkaste dragningskraften, även om Storbritannien nu i stället för USA är allra 
populärast. Att just dessa länder lockar till sig flest svenska akademiker kan delvis 
förklaras av deras storlek. Bland mindre länder är Schweiz och Norge populärast. I 
förhållande till sin storlek utövar de en mycket stor dragningskraft på svenska 
akademiker.  
 
Tabell 4.3 Svenskfödda civilingenjörers utvandring efter destinationsland. OECD-
länder. 
 
 

1987 1990 1993 1996 1999 2000 
Totalt 

1987-2000
Norge 28 13 32 25 21 20 369
Danmark 9 10 12 14 14 11 167
Belgien 9 26 17 14 19 9 209
Frankrike 8 13 35 31 33 23 334
Nederländerna 9 13 20 17 21 18 228
Storbritannien 8 13 23 27 61 76 478
Tyskland 21 30 54 43 43 78 641
Australien 5 7 10 7 14 21 176
Schweiz 10 14 16 26 27 44 338
USA 23 33 95 118 156 194 1 331
Totalt per land 130 172 314 322 409 494 4271
Källa: SCB. 
 
Vi ser att utflyttningen ökade kraftigt mellan 1990 och 1993, det vill säga i samband 
med den djupa nittiotalskrisen. Mellan dessa båda år ökade utflyttningen av 
civilingenjörer från 172 personer 1990 till 314 1993. Detta innebär en ökning med över 
80 procent. För civilekonomer var motsvarande ökning 70 procent. Utflyttningen 
fortsatte att öka under resten av 1990-talet. Den kraftiga ökningen av utflyttningen 
mellan 1999 och 2000 är speciellt anmärkningsvärd. En möjlig tolkning är att den beror 
på nedgången i IT-sektorn. Som bekant har den drabbat Sverige hårdare än andra 
länder.18 
 
Tabell 4.4 Svenskfödda civilekonomers utvandring efter destinationsland. OECD-
länder. 
 
 

1987 1990 1993 1996 1999 2000 
Totalt  
1987-2000 

Norge 27 23 27 35 27 21 406 
Danmark 4 10 10 23 26 27 217 
Belgien 8 38 29 39 29 22 381 
Frankrike 15 12 34 26 27 30 326 
Luxemburg 8 8 3 10 9 14 122 
Nederländerna 3 7 15 21 26 26 192 
Storbritannien 23 27 56 75 131 171 1 000 
Tyskland 18 16 59 48 52 51 543 
Schweiz 10 18 23 17 21 32 302 
USA 24 21 50 68 81 103 757 
Totalt per år 140 180 306 362 429 497 4 246 
Källa: SCB. 
 

                                                 
18 Till viss del skulle den också kunna bero på den omklassificering som har gjorts för vissa grupper, även 
om detta inte påverkar civilingenjörer. 
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Som tidigare har nämnts skulle utflyttningen av svenskfödda akademiker inte utgöra 
något problem om den kompenserades av motsvarande inflöden från våra 
konkurrentländer. I Tabell 4.5 och 4.6 redovisas utlandsfödda civilingenjörers och 
civilekonomers invandring till Sverige. De tio länder som är medtagna i respektive 
tabell är valda för att vi ska få en bild av flödet mellan Sverige och andra OECD-länder.  
Invandringen från icke OECD-länder återkommer vi till nedan. 
 
Tabell 4.5 Utlandsfödda civilingenjörers invandring till Sverige efter 
ursprungsland. OECD-länder. 
 
 

1987 1990 1993 1996 1999 2000 
Totalt 

1987-2000
Norge 21 97 7 3 2 3 271
Danmark 8 25 0 1 5 0 104
Finland 9 16 8 5 1 2 131
Frankrike 11 7 6 10 2 1 80
Nederländerna 1 3 2 4 0 2 34
Storbritannien 6 10 6 4 4 9 97
Tyskland 11 11 6 10 7 5 123
Australien 1 6 1 2 2 1 41
Schweiz 1 1 6 2 1 3 32
USA 13 11 6 8 7 10 146
Totalt per land 82 187 48 49 31 36 1 059
Källa: SCB. 
 
Som framgår av tabellerna var Sverige fortfarande förhållandevis populärt som 
invandringsland för akademiker i slutet av 1980-talet, åtminstone för akademiker i våra 
nordiska grannländer. Detta gäller speciellt överhettningsåret 1990. Vid sidan av 
kulturella likheter och den geografiska närheten förklaras detta av den gemensamma 
nordiska arbetsmarknaden och av att Sveriges relativa välstånd på den tiden kunde mäta 
sig med både Norges och Danmarks.  
 
Tabell 4.6 Utlandsfödda civilekonomers invandring till Sverige efter 
ursprungsland. OECD-länder. 
 
 

1987 1990 1993 1996 1999 2000 
Totalt 

1987-2000
Norge 24 51 12 4 3 8 221
Danmark 7 13 2 4 2 3 70
Finland 24 43 12 6 13 7 262
Belgien 2 1 1 6 2 0 34
Frankrike 3 8 6 4 2 3 70
Nederländerna 2 4 0 4 0 2 33
Storbritannien 11 9 6 7 2 3 86
Tyskland 9 11 3 5 2 1 80
Schweiz 4 5 2 3 1 1 35
USA 12 35 5 5 0 2 165
Totalt per land 98 180 49 48 27 30 1 056
Källa: SCB. 
 
Invandringen till Sverige föll emellertid drastiskt i samband med nittiotalskrisen. Vi kan 
också notera att invandringen hade fallit ytterligare mot slutet av perioden, trots att 
Sverige speciellt under 1999 var inne i en högkonjunktur. Förändringen av inflyttningen 
från Norge under den aktuella perioden är belysande. Medan det 1987 och 1990 kom 21 
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respektive 97 utlandsfödda civilingenjörer från Norge, var motsvarande siffror bara 2 
respektive 3 under 1999 och 2000. Mot bakgrund av att antalet civilingenjörer och 
civilekonomer också ökade i andra länder under denna period är nedgången rent av mer 
dramatisk än de i sig uppseendeväckande siffrorna ger anledning att befara. 
 
Sveriges attraktionskraft på OECD-ländernas mer eller mindre gemensamma 
arbetsmarknad har uppenbarligen försämrats högst avsevärt under perioden 1987 till 
2000. Det finns inget etablerat mått som väger samman förändringar av in- och 
utflyttningen. Vi kan konstruera ett sådant mått på förändringen av den samlade 
attraktionskraften genom att dividera kvoten mellan inflyttningen 2000 och 
inflyttningen 1987 med kvoten mellan utflyttningen 2000 och utflyttningen 1987.  
 
Innan vi gör det ska vi först se på ett par exempel för att underlätta förståelsen av detta 
mått. Om exempelvis den årliga inflyttningen till ett visst land har fördubblats under en 
viss period medan utflyttningen ligger kvar på samma nivå blir vårt mått på 
förändringen av landets attraktionskraft 2. Om däremot utflyttningen hade halverats 
skulle måttet på förändringen i attraktionskraft bli 4. Om däremot utflyttningen också 
hade fördubblats skulle måttet anta värdet 1. Detta motsvarar att landets attraktionskraft 
inte har förändrats under perioden, och kan därför tas som en utgångspunkt vid 
bedömningar. Värden över 1 innebär att attraktionskraften har förbättrats, medan värden 
under 1 innebär att attraktionskraften har försämrats. Ett land som tar emot väsentligt 
fler invandrare ett år jämfört med ett annat har således inte ökat sin attraktionskraft om 
ökningen av utvandringen är lika stor. Denna utveckling kan i stället tänkas återspegla 
en allmänt ökad rörlighet på den internationella arbetsmarknaden. 
 
Hur ser det då ut för Sveriges del under den aktuella perioden? Under 2000 invandrade 
sammanlagt 66 utlandsfödda civilingenjörer och civilekonomer till Sverige. För 1987 
var motsvarande siffra 180. Detta ger en kvot på 0,37. Denna invandring var med andra 
ord bara drygt en tredjedel så stor år 2000 jämfört med 1987. Beträffande utvandringen 
av svenskfödda civilingenjörer och civilekonomer från Sverige var den 991 under 2000 
och 270 under 1987. Detta ger oss en kvot på 3,67. Denna utvandring var med andra ord 
knappt fyra gånger så hög 2000 som 1987. Genom att dividera dessa båda kvoter får vi 
siffran 0,1. Detta säger oss att Sveriges attraktionskraft på civilingenjörer och 
civilekonomer inom OECD-området var en tiondel så hög 2000 jämfört med 1987. Då 
ska man ändå notera att invandringen av utlandsfödda civilingenjörer och civilekonomer 
från övriga OECD-området var väsentligt lägre än utvandringen av svenskfödda 
civilingenjörer och civilekonomer. Vårt förhållandevis dåliga utgångsläge försämrades 
med andra ord drastiskt under perioden. 
 
 
4.2 Är akademikerutflyttningen ett problem? 
 
Det kan tyckas självklart att en utveckling av det slag som har beskrivits i föregående 
avsnitt är allvarlig för ett land. Utbildningsdepartementets egen utredning om in- och 
utflyttning av högskoleutbildade kommer däremot fram till att utflyttningen inte är 
något problem.19 Utredningen anger flera skäl för det. Ett är att nettoförlusten av 
exempelvis svenskfödda civilingenjörer handlar om små tal. Ett annat är att 
återflyttningen är hög samtidigt som de som återvänder har skaffat sig värdefulla 

                                                 
19 Regeringskansliet (2001). 
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erfarenheter och viktig ny kunskap. Ett tredje är att den flyktingrelaterade invandringen 
förmodligen mer än väl kompenserar för utflyttningen av svenskfödda akademiker. Ett 
fjärde skäl är att antalet högskoleutbildade inom vissa kategorier, framför allt 
civilekonomer men också civilingenjörer, har ökat kraftigt under perioden.  
 
Låt oss titta på dessa invändningar i tur och ordning. Utbildningsdepartementets 
utredning utvecklar inte i vilket avseende de anser att siffrorna på nettoutvandringen är 
låga. Ser vi till enskilda år blir siffrorna naturligtvis låga. Som vi har sett uppgick 
däremot den samlade nettoförlusten av svenskfödda civilingenjörer till drygt fyra 
procent under perioden 1987-2000. Frågan är då om detta är en hög eller låg siffra på 
nettoutflödet. Om den vägs upp av ett motsvarande nettoinflöde av utlandsfödda 
akademiker behöver det, som vi har konstaterat tidigare, inte vara något problem. Som 
vi har sett har detta inte varit fallet vad gäller invandringen från övriga OECD-området. 
Men en nettoutflyttning av denna omfattning behöver heller inte utgöra något större 
problem om den är avgränsad i tiden. Om däremot nettoutflyttningen fortsätter i samma 
omfattning som under 1990-talet kommer den med tiden leda till en lika omfattande 
utvandring inom dessa grupper som den tidigare omnämnda Amerikautvandringen 
innebar. Eftersom vi hittills inte har sett några tendenser till att Sveriges attraktionskraft 
är på väg att stärkas på den internationella arbetsmarknaden är det heller inte så mycket 
som talar för att utvecklingen är på väg att vända.  
 
Eftersom det i allmänhet också är så att de som flyttar av ekonomiska skäl i genomsnitt 
är mer företagsamma än övriga i gruppen kan även förhållandevis låga siffror för 
nettoutflyttningen innebära ett problem. En indikation på att detta allmänna mönster 
också gäller för Sveriges del utgörs av ett av resultaten i en studie av Pedersen et al. 
(2001). Enligt denna är utvandringsbenägenheten störst hos dem som saknade eller hade 
en mycket låg inkomst samt hos dem som hade en hög inkomst under året före 
utvandringsåret. Den förra gruppen består till stor del av studenter.20 Denna studie 
kommer emellertid inte fram till om utvandringen av välutbildade och höginkomsttagare 
utgör ett hot mot finansieringen av välfärdsstaten. För detta krävs det mer ingående 
studier av framför allt det skattebortfall och de besparingar i form av bland annat 
minskade transfereringar som utflyttningen leder till. 
 
En sådan undersökning har gjorts i Johansson (2001). Den visar att de samlade 
effekterna av utvandringen under ett enskilt år kan bli avsevärda om vi ser till effekten 
över tiden av just denna utvandring. I studien beräknas nuvärdet av nettoeffekterna för 
den offentliga sektorn av emigrationen från Sverige under 1998. Om sammansättningen 
av utvandringen hade varit densamma som sammansättningen av befolkningen som 
helhet hade nettoeffekten blivit noll. Anledningen till det är kravet att de offentliga 
budgetarna över tiden ska vara i balans. Kostnaderna för den offentliga verksamheten 
och olika transfereringar måste täckas av skatter. Eftersom flyttbenägenheten är högre 
bland höginkomsttagare och välutbildade, samtidigt som dessa har bland annat har lägre 
sjuk- och arbetslöshetstal än befolkningen som helhet, medför utvandringen en samlad 
nettoförlust för de offentliga finanserna på omkring 12 miljarder kronor. 
 
Hur är det då med argumentet att utvandringen av akademiker inte utgör något problem 
eftersom de flesta återvänder efter en tid, och då för med sig värdefull kunskap? 
Diagram 4.1-4.4 visar hur stor andel av de svenskfödda civilingenjörer, civilekonomer, 

                                                 
20 Studien bekräftar också att utvandringsbenägenheten stiger med utbildningsnivån. 
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läkare och tandläkare som utvandrade under perioden 1987-2000 det är som har 
återvänt. Som framgår av diagrammen är det en relativt stor andel av dem som har 
flyttat utomlands som inte har återvänt. För läkare är den andelen större än för 
civilingenjörer och civilekonomer. Detta skulle kunna avspegla det faktum att det är en 
förhållandevis stor andel av de civilingenjörer och civilekonomer som flyttar utomlands 
som gör det inom företaget. Efter några år tar utlandsstationeringen slut och personerna 
måste återvända. Som Utbildningsdepartementets utredning visade kunde många av 
dem som återvände tänka sig att flytta utomlands igen.  
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 Diagram 4.1 
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 Diagram 4.2 
 
Läkare som flyttar utomlands fortsätter däremot, av naturliga skäl, inte att arbeta vidare 
inom samma organisation. Deras frihet att stanna utomlands är därför större, vilket alltså 
avspeglar sig i att de återvänder i lägre utsträckning. Å andra sidan är det en relativt stor 
grupp läkare som arbetar i fattiga länder i olika biståndssammanhang. Sannolikheten att 
dessa flyttar tillbaka är rimligen hög. Som vi ser i Diagram 4.4 är återflyttningen ännu 
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högre för tandläkare. Med undantag för enstaka år är det en klar majoritet som inte har 
återvänt till Sverige. Delvis som ett resultat av detta har det börjat uppstå tandläkarbrist 
i delar av landet. 
 
Argumentet att de som återvänder har lärt sig så mycket utomlands är mångfacetterat. 
Det kan användas både om migrationen mellan industriländer och från 
utvecklingsländer till industriländer. I det senare fallet används det som ett exempel på 
hur kunskapsöverföringen mellan rika och fattiga länder går till. Vad beträffar 
migrationen mellan rika länder utgör detta förhållande en viktig förklaring till att 
internationaliseringen leder till förbättrade tillväxtförutsättningar. Genom ökat utbyte 
över nationsgränserna kan vi lära av varandra. Problemet med den svenska utflyttningen 
är att den är så ensidig. Självklart skulle det vara bättre för Sverige om fler välutbildade 
från andra OECD-länder ville komma till oss och utvecklas här. De skulle då föra med 
sig viktig kunskap och viktiga influenser på ett mer direkt sätt än om denna överföring 
enbart sker genom återvändande svenskar. 
 
Det finns empiriska belägg för att personer som återvänder efter en tids 
utlandstjänstgöring får en högre lön än genomsnittet för den aktuella gruppen. Detta har 
tolkats som att Sverige tjänar på att välutbildade arbetar utomlands under ett antal år. En 
annan möjlighet är att grupperna skiljer sig åt i något annat avseende. En sådan 
möjlighet är att de som återvänder i genomsnitt är driftigare än sina kollegor. Med tanke 
på att det finns ett sådant mönster bland dem som utvandrar borde det också finnas ett 
sådant mönster från dem som återinvandrar. Å andra sidan tenderar återinvandringen att 
vara högre bland dem som har lyckats sämre under sin utlandsvistelse. Om detta 
stämmer även för återinvandringen av svenska akademiker innebär det att skillnaderna 
är relativt stora mellan personer som utvandrar och stannat kvar.  
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 Diagram 4.4 
 
 
En annan invändning mot att akademikerutflyttningen skulle utgöra ett problem är att 
flykting- och anhöriginvandringen är så stor att vi ändå har en nettoinvandring av 
akademiker. Att vi har en nettoinvandring sett till samtliga akademikergrupper stämmer 
av allt att döma – även om statistiken beträffande flyktingars utbildning fortfarande är 
bristfällig – och det är i sig mycket positivt. Däremot kan det mycket väl vara så att 
nettoutflödet är negativt för vissa grupper där flyttbenägenheten bland svenskfödda 
akademiker är speciellt hög, exempelvis civilingenjörer och civilekonomer. Den tidigare 
nämnda studien av Pedersen et al. (2001) tycker sig se ett sådant utfall.  
 
Även om den flyktingrelaterade invandringen skulle innebära att vi har ett positivt 
nettoflöde av samtliga akademikergrupper skulle det inte innebära att 
akademikerutflyttningen inte är något problem. Det finns flera skäl till det. Ett är att de 
flyktingar och anhöriginvandrare som kommer hit har haft svårt att få ett arbete som 
motsvarar den kompetens de har på pappret. De kan därför, i genomsnitt och 
inledningsvis, inte bidra lika mycket till produktion och skatter som en motsvarande 
genomsnittlig svensk akademiker kan. Det tar dessutom lång tid innan de når upp till 
samma nivå som inhemskt födda. I många fall gör de det aldrig.21 Det är heller inte 
uppenbart att utbildningar i olika länder är likvärdiga. 
 
Ett annat, och tyngre vägande, skäl är att Sverige inte är ensamt om att ha ett kraftigt 
invandringsöverskott från olika krishärdar och utvecklingsländer. Trots de omfattande 
hinder mot invandring som de rika länderna i Europa har satt upp är invandringen 
omfattande till det stora flertalet EU och EES-länder. Ett invandringsöverskott som 
beror på flykting- och anhöriginvandring kan således bara förbättra Sveriges position 
relativt övriga EU och EES-länder om dessa länder har en mindre omfattande 
invandring av denna typ. I följande avsnitt ska vi se närmare på såväl 
flyktinginvandringen som övriga migrationsflöden till och från Sverige och ett antal 
övriga EU/EES-länder. 
 
 
4.3 Migrationsflöden i Europa 
 
                                                 
21 Se Coppel et al. (2001). 
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Diagram 4.5 visar hur invandringen från icke EU/EES-länder till ett antal 
västeuropeiska länder har utvecklats under 1990-talet. Diagrammet är ett index med 
basår 1989, vilket gör det möjligt att relatera utvecklingen i olika länder till varandra. 
De länder som har ökat sin invandring under 1990-talet är Finland, Spanien och Irland, 
medan de flesta länder ligger på ungefär samma nivå som de gjorde 1989. Vi ser också 
att Sverige och Tyskland är de enda länder som har fått minskad invandring under 
perioden. Sverige har således även på detta område förlorat mark under 1990-talet.  
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       Diagram 4.6 
 
Att Sverige är ett av mycket få länder som invandringen från icke EU/EES-länder har 
minskat till kan till stor del förklaras av att invandringen var stor redan 1989, vilket 
framgår av Tabell 4.7, och att den svenska flyktingpolitiken under senare år har blivit 
mindre generös. Men det kan också finnas en annan förklaring. Den är att Sveriges 
attraktionskraft kan ha minskat även på flyktingar under perioden. Att flyktingar måste 
lämna sitt eget land har naturligtvis politiska orsaker. Vilket land de väljer att söka asyl i 
beror däremot till viss del på olika ekonomiska aspekter. Eftersom en stor del av den 
flyktingrelaterade invandringen består av anhöriginvandring får emellertid de 
ekonomiska aspekterna inte så stort utslag som de annars skulle få.  
 
Tabell 4.7 Invandring från icke EU/EES-länder, tusental. 
 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Danmark 26 28 30 29 28 24 42 33 29 30
Tyskland 1354 1485 1024 1342 1112 895 890 757 659 634
Spanien 19 21 16 27 23 22 24 20 36 50
Irland 9 11 10 12 11 9 9 14 16 16
Holland 71 85 86 81 86 64 67 76 76 86
Finland 3 6 12 10 10 7 7 7 8 8
Sverige 39 37 35 33 49 69 30 24 30 31
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Storbritannien 193 197 192 146 157 175 174 178 192 233
Norge 16 14 14 15 20 15 9 13 15 17
 
 
De ekonomiska aspekterna har större betydelse när det gäller invandringen från andra 
EU/EES-länder. Som framgår av Diagram 4.6 är Sverige det enda land i 
undersökningen som har en väsentligt lägre invandring från andra EU/EES-länder 1998 
än vi hade 1989, medan invandringen av detta slag har ökat väsentligt i flertalet andra 
länder. Vi ser att nedgången återigen inträffar i samband med nittiotalskrisen, som förde 
Sverige från en nionde till en sextonde plats i välståndsligan. Sedan dess har vi haft en 
viss ökning av invandringen, men den har varit långt ifrån lika kraftig som för övriga 
länder med undantag för Tyskland. Signifikativt nog är Tyskland också det enda land 
vid sidan av Sverige som fick ta emot en lägre invandring från icke EU/EES-länder 
1998 än 1989. 
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       Diagram 4.7 
 
Som framgår av Tabell 4.8 beror den relativa försämringen även i detta fall till viss del 
på att Sverige i utgångsläget hade en förhållandevis stor inflyttning från dessa länder.  
 
Tabell 4.8 Invandring från andra EU/EES-länder, tusental. 
 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Danmark 12 13 14 14 16 21 21 22 21 21
Tyskland 168 167 175 160 165 188 206 203 182 169
Spanien 15 13 9 12 11 12 12 10 22 31
Irland 18 23 23 29 24 21 22 25 28 32
Holland 28 33 34 36 33 28 30 33 34 36
Finland 8 8 7 5 4 4 6 6 6 7
Sverige 27 23 14 13 13 15 16 16 15 18
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Storbritannien 57 70 75 70 52 78 71 81 93 100
Norge 10 12 12 12 12 12 16 14 17 20
 
 
Men denna aspekt ger långt ifrån hela bilden. Tabell 4.9 visar att invandringen från 
andra EU/EES-länder har sjunkit från 0,32 procent 1989 till 0,20 procent 1998. Sverige 
ligger därmed fortfarande före en del andra länder. Detta kan emellertid till stor del 
förklaras av den höga rörligheten på den skandinaviska arbetsmarknaden, det vill säga 
mellan Sverige, Norge och Danmark. När dessa länder jämförs framgår den negativa 
utvecklingen för Sveriges attraktionskraft tydligt. Från att 1989 ha haft en väsentligt 
högre invandring från övriga EU/EES-länder har nu både Norge och Danmark en mer 
än dubbelt så hög invandring per tusen invånare än Sverige. Att dessa länder har 
passerat Sverige i välståndsligan under 1990-talet är en viktig förklaring till detta. 
 
Tabell 4.9 Invandringen från andra EU/EES-länder som andel av befolkningen, i 
procent. 
    Invandring Utvandring 
 1989 1998 1989 1998 
Danmark 0,23 0,40 0,27 0,38 
Tyskland 0,21 0,21 0,15 0,23 
Spanien 0,04 0,08 --- --- 
Irland 0,51 0,86 1,48 0,40 
Holland 0,19 0,23 0,19 0,19 
Finland 0,16 0,14 0,12 0,16 
Sverige 0,32 0,20 0,20 0,27 
Storbritannien 0,10 0,17 0,08 0,10 
Norge 0,24 0,45 0,47 0,29 
Källa: Eurostat 
 
Av den hittills redovisade utvecklingen förefaller det som att Sverige inte har hängt med 
i den allmänna ökningen av rörligheten under 1990-talet. Detta stämmer emellertid bara 
för invandringen. Som framgår av Tabell 4.10 och Diagram 4.8 har utvandringen från 
Sverige ökat i ungefär samma takt som utvandringen från flertalet andra EU/EES-
länder. De länder som avviker är Irland och Norge, som under perioden har genomgått 
en mycket positiv ekonomisk utveckling. Irland har exempelvis vänt en stor 
nettoutflyttning under 1980-talet till en kraftig nettoinvandring mot slutet av perioden.  
 
Tabell 4.10 Utvandring till andra EU/EES-länder, tusental. 
 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Danmark 14 14 14 14 15 18 17 18 19 20
Tyskland 117 114 126 124 132 173 179 193 200 189
Spanien --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Irland 52 41 26 24 24 20 18 19 17 15
Holland 28 27 27 27 27 26 30 33 30 30
Finland 6 6 5 5 5 6 7 7 8 8
Sverige 17 20 19 17 17 17 19 20 23 24
Storbritannien 46 60 74 60 64 55 57 73 72 62
Norge 20 16 10 9 9 10 --- 11 12 13
Källa: Eurostat 
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       Diagram 4.8 
 
Ser vi på utvandringen till icke EU/EES-länder har denna ökat väsentligt mer från 
Sverige än från övriga EU/EES-länder. Detta framgår av Tabell 4.11 och Diagram 4.9. 
En förklaring till det skulle kunna vara att en större andel av invandringen till Sverige är 
flyktingrelaterad.22 En annan förklaring skulle kunna ligga i att invandrare från icke 
EU/EES-länder har haft svårare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden än på 
arbetsmarknaden i övriga EU/EES-länder. Detta framgår av en SCB-undersökning av 
skillnader i sysselsättningsgraden mellan personer födda i respektive EU-land, övriga 
EU-medborgare och icke EU-medborgare. Sysselsättningsgraden var lägre för icke EU–
medborgare än för övriga grupper i samtliga länder, men skillnaden för Sveriges del var 
betydligt större än för EU-genomsnittet.23 
 
Tabell 4.11 Utvandring till icke EU/EES-länder, tusental. 
 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Danmark 21 19 19 18 18 17 17 19 20 20
Tyskland 429 497 471 596 683 567 519 485 547 566
Spanien --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Irland 18 15 9 9 11 15 15 12 12 14
Holland 32 31 31 32 32 28 33 33 32 30
Finland 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2
Sverige 5 5 5 8 12 16 15 14 16 15
Storbritannien 159 171 165 167 149 136 135 139 153 137
Norge 7 8 8 8 10 9 --- 10 10 10
Källa: Eurostat 
 

                                                 
22 Se Coppel et al. (ibid.). 
23 Se SCB (2001). 
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       Diagram 4.9 
 
Diagram 4.10 visar att Sverige på ett anmärkningsvärt sätt avviker från mönstret vad 
gäller utvecklingen av andelen av den totala utvandringen som består av personer med 
inhemsk nationalitet. Med tanke på den relativt omfattande flyktinginvandringen till 
Sverige är detta förvånande. Som framgår av Tabell 4.12 innebär utveckling att 
svenskarna har anpassat sig till ett europeiskt mönster. 1989 låg Sverige under snittet i 
detta avseende, medan andelen mot slutet av perioden låg omkring snittet.  
 
Tabell 4.12 Andelen av inhemsk nationalitet av total utvandring. 
 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Danmark 73 73 68 71 69 69 68 65 63 61
Tyskland 20 24 17 15 13 18 19 18 15 15
Irland --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Holland 64 64 63 61 63 67 66 66 65 65
Finland 88 86 81 76 76 82 83 72 84 84
Sverige 39 36 39 49 50 52 55 57 60 63
Storbritannien 60 59 57 60 59 57 62 65 58 ---
Norge 61 59 54 52 45 51 53 51 53 48
Källa: Eurostat 
 

 36



Andelen av inhemsk nationalitet av total utvandring

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

In
de

x,
 b

as
år

 =
 1

98
9 Danmark

Tyskland
Holland
Finland
Sverige
Storbritannien
Norge

       Diagram 4.10 
 
Bilden av utvecklingen under 1990-talet är tydlig. Sverige hänger inte med när det 
gäller att öka invandringen, vare sig från andra EU/EES-länder eller från övriga länder. 
Däremot håller sig Sverige väl framme när det gäller utflyttningen, både av svenskar 
och av tidigare invandrare. Ett annat område där vi hävdar oss väl är en ökning av 
återinvandringen.  
 
Återinvandring av svenskar kom att utgöra en betydande del av invandringen till 
Sverige under slutet av 1990-talet. Från att ha legat på omkring 11 procent av den totala 
invandringen till Sverige under perioden 1989 till 1994 uppgick andelen svenskar till 28 
procent av den totala invandringen 1998. En förklaring till detta är att den omfattande 
utflyttningen har lett till att det finns många svenskar utomlands. Även om det bara är 
en mindre andel av dessa som återvänder varje år ökar den totala andelen givet att den 
icke-svenska invandringen är konstant. En annan förklaring är att nittiotalskrisen och 
budgetsaneringen övergick i en högkonjunktur. Det var lätt att få jobb, och den 
ekonomiska uppoffringen av att flytta tillbaka var inte längre lika hög. Men det var 
också så att den totala invandringen till Sverige minskade, vilket gjorde att varje 
återinvandrad vägde tyngre i statistiken.  
 
Den viktigaste slutsatsen som kan dras av den ökande återinvandringen är att det finns 
en relativt stor grupp svenskar som idag jobbar utomlands men som är intresserade av 
att återvända till Sverige om de ekonomiska villkoren förbättras. Att dessa flöden kan 
bli betydande för ett land som under en längre period har haft en utflyttning men 
förbättrat villkoren för arbete och företagsamhet framgår av Tabell 4.13. I den kan 
andelen av svenskar respektive irländare av den totala invandringen till de bägge 
länderna jämföras. Som framgår av tabellen ligger talen på en mycket hög nivå för 
Irland trots att landet hade en omfattande total invandring.  
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Tabell 4.13 Andelen återinvandring. 
 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Danmark 50 52 49 51 53 53 38 42 45 44
Tyskland 49 49 23 19 23 28 28 26 27 25
Irland --- 68 63 57 55 56 45 47 53
Holland 34 31 30 29 27 28 30 29 30 33
Finland 63 52 30 29 27 34 40 43 40 41
Sverige 11 11 12 13 11 11 21 27 25 28
Storbritannien 42 40 44 48 44 47 37 38 34 ---
Norge 29 38 39 36 30 34 36 35 31 27

--- 

Källa: Eurostat. 
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Trots att Sverige har lyckats mindre väl i dragkampen om arbetskraften inom EU/EES 
har vi haft en nettoinvandring under hela 1990-talet. Detta framgår av Tabell 4.14. 
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Tabell 4.14 Nettoinvandring per 1000 invånare 1989-1999. 
 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Danmark 0,7 1,7 2,1 2,2 2,2 2,0 5,5 3,3 2,3 2,1 1,7
Tyskland 9,5 8,3 7,5 9,6 5,7 3,9 4,9 3,4 1,1 0,6 2,5
Spanien -0,4 -0,5 0,8 0,5 0,6 0,6 1,2 1,2 0,8 1,1 1,0
Irland -8,0 -2,2 1,4 0,5 -0,9 -0,8 1,6 3,6 5,8 5,0 4,9
Holland 1,8 3,3 3,3 2,8 2,9 1,3 1,0 1,4 1,9 2,8 2,8
Finland 1,2 1,7 2,9 1,8 1,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,6
Sverige 5,2 4,1 2,9 2,3 3,7 5,8 1,3 0,7 0,7 1,2 1,5
Storbritannien 1,4 1,2 1,3 0,8 1,5 1,4 2,0 1,8 1,5 3,6 2,7
Norge -0,4 0,4 1,9 2,4 2,9 1,7 1,5 1,3 2,2 3,0 4,3
Källa: Eurostat 
 
Tabellen visar att Sverige har gått från ett stort invandringsöverskott till ett 
nettoöverskott som är relativt blygsamt jämfört med andra EU/EES-länder. Sverige har 
därmed anslutit sig till en grupp av länder med låg nettoinvandring. Det är också värt att 
notera att Sverige hade en stor nettoinvandring under år med hög arbetslöshet, medan 
den under slutet av 1990-talet var betydligt mindre. Att Sverige trots allt hade en 
nettoinvandring under 1990-talet är positivt, men utgör också en av de eftersläpningens 
mekanismer som har förhindrat en omläggning av politiken. Nettoinvandringen har 
skymt sikten dels för vad som har hänt i omvärlden, dels för sammansättningen av både 
ut- och invandringen.  
 
Vi har nu sett att Sverige har tappat i attraktionskraft på den internationella 
arbetsmarknaden sedan slutet av 1980-talet. Detta gäller inte bara bland välutbildade, 
även om försämringen är mest dramatisk för dessa. Det gäller också för befolkningen i 
stort och förmodligen också för den flyktingrelaterade invandringen. Detta talar för att 
ett land som förlorar i attraktionskraft bland välutbildade och höginkomsttagare med 
tiden också tenderar att bli mindre attraktivt för övriga grupper. Vilken betydelse har då 
skattesystemet för denna utveckling? Mer specifikt, vilken roll spelar skattesystemets 
omfördelande inslag? I kapitel 6 ska vi bland annat studera vilka effekter den statliga 
inkomstskatten kan tänkas ha haft på akademikerutflyttningen. För att kunna göra det 
måste vi först känna till vilka det är som betalar denna skatt. Detta är ett av ämnena i 
följande kapitel. 
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Det är häftigt att betala skatt. 
 
Mona Sahlin 
 
  
 

 
 
5. Den statliga inkomstskattens omfattning, fördelning och 
driftskostnader 
 
 
5.1 Den statliga inkomstskatten i en internationell jämförelse 
 
Som tidigare har nämnts genomförde en rad länder kraftiga marginalskattesänkningar 
från början av 1980-talet. Sverige var inte först ut – det var i stället USA under Ronald 
Reagan. Marginalskattesänkningarna i Sverige var däremot kraftigare än i de flesta 
andra länder. Som ett resultat är den högsta marginalskatt som tas ut på arbete i Sverige 
inte längre högst i världen. Den tillhör däremot de högsta, och inträder dessutom vid en 
lägre inkomstnivå än i de flesta andra länder. Sammantaget innebär detta att skatten på 
höga inkomster är just hög i Sverige. I Tabell 5.1 redovisas marginalskatten för olika 
inkomstnivåer i ett antal OECD-länder. Om vi dessutom räknar in arbetsgivaravgifterna, 
som över taken för socialförsäkringarna är en renodlad skatt, når vi betydligt högre 
siffror för marginalskatten än den som redovisas i tabellen. 
 
Tabell 5.1 Marginalskatten i olika lönenivåer för ensamstående i procent av 
genomsnittslönen för en industriarbetare, 1998, procent. 
 
 67% 100% 167% 
Belgien 54,8 55,9 60,5 
Danmark 50,2 50,2 61,4 
Finland 44,8 50,4 56,1 
Frankrike 32,9 34,6 35,3 
Grekland 20,1 28,5 41,1 
Holland 43,6 40,4 50,0 
Irland 28,5 52,7 49,1 
Italien 33,7 40,1 40,1 
Luxemburg 32,7 39,8 52,3 
Portugal 26,0 26,0 36,0 
Spanien 31,2 26,8 26,6 
Storbritannien 33,0 33,0 33,0 
Sverige 38,6 35,6 55,8 
Tyskland 52,2 55,7 59,1 
Österrike 36,6 42,5 49,3 
Norge 35,8 45,3 49,5 
Schweiz 25,0 31,1 35,7 
Australien 35,5 44,5 48,5 
Japan 16,5 21,6 28,4 
Nya Zeeland 21,7 24,0 33,0 
USA 29,9 29,9 42,9 
Källa: Skattestatistisk årsbok 2000. 
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5.2 Vem betalar statlig inkomstskatt? 
 
En anledning till att den högsta marginalskatten inträder vid relativt låga inkomster i 
Sverige är att riksdagen i samband med skattereformen 1990/91 beslutade att statlig 
inkomstskatt ska tas ut av 15 procent av alla inkomsttagare. Det ursprungliga förslaget 
hade däremot förordat att endast tio procent av alla inkomsttagare skulle betala statlig 
inkomstskatt. Skattesatsen sattes till 20 procent, vilket då var förenligt med målet att 
den högsta marginalskatten skulle uppgå till 50 procent. 
 
För att undvika att andelen som betalar statlig inkomstskatt ökar i takt med inflationen 
och tillväxten måste skiktgränsen för när statlig inkomstskatt tas ut höjas i motsvarande 
mån. Tabell 5.2 visar hur skiktgränsen har utvecklats sedan skattereformen. Till bilden 
hör att den statliga inkomstskatten höjdes från 20 till 25 procent 1995. De extra fem 
procentenheterna gick under benämningen värnskatt. 1999 avskaffades värnskatten, 
åtminstone formellt. I stället infördes en övre skiktgräns. På inkomster över denna har 
de fem extra procentenheterna tagits ut även fortsättningsvis.24 
 
Tabell 5.2 Skiktgräns för statlig inkomstskatt, 1991-2001.  
Beloppen avser taxerad förvärvsinkomst i kronor. 
 
Inkomstår skikt 1 skikt 2 
1991 180 300  
1992 197 300  
1993 203 500  
1994 202 700  
1995 221 600  
1996 229 000  
1997 231 600  
1998 238 400  
1999 245 000 389 500 
2000 254 600 398 600 
2001 271 500 411 100 
Källa: Skattestatistisk årsbok 1998 och 2000,  
Budgetpropositionen för 2002. 
 
En närmare granskning av uppgifterna i tabellen visar att de årliga justeringarna varierar 
kraftigt. Åren efter att allmänna val har hållits är höjningen betydligt större än övriga år. 
Denna mekanism ger tydligt genomslag både 1992 och 1995, då skiktgränsen höjdes 
med 17 000 respektive 18 900 kronor. Men även 1999 finns ett sådant inslag eftersom 
höjningen av skattesatsen från 20 till 25 procent slopades på inkomster mellan 
skiktgräns 1 och 2 från detta år. Inför valåret 2002 har det likaledes aviserats en 
tämligen stor förskjutning av skiktgränserna.  
 
Förklaringen till att höjningarna av skiktgränsen i första hand har gjorts i samband med 
valår kan mycket väl vara politisk. De politiska partierna har starka skäl att justera, eller 
utlova justeringar av, skatteskalorna på ett sådant sätt att de för valutgången så viktiga 
marginalväljarna inte behöver, eller tror sig komma att behöva, betala statlig 
inkomstskatt efter valet. Ett regeringsparti som vill attrahera marginalväljare höjer 

                                                 
24 Denna extra skatt gick inledningsvis under benämningen Östrosskatten, men kallas nu vanligen återigen 
för värnskatt. 
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således skiktgränsen före valet, alternativt utlovar att skiktgränsen kommer att höjas 
efter valet. Samtidigt gäller det också att undvika kritik för att gynna höginkomsttagare 
med dessa justeringar. Både införandet av värnskatten 1995, som alltså gjordes i 
kombination med en relativt kraftig ökning av skiktgränsen, och införandet av den övre 
skiktgränsen 1999 kan tolkas som prov på denna balansgång. Genom att införa 
värnskatten var det möjligt att gynna marginalväljarna utan att höginkomsttagarna fick, 
ur ett politiskt perspektiv, onödigt stora lättnader. Samma politiska fördelar uppnåddes 
genom att behålla den högre skattesatsen för dem som tjänar mest när värnskatten 
formellt avskaffades.  
 
Tabell 5.3 visar hur justeringarna av skiktgränserna har påverkat andelen av 
skattebetalarna som betalar statlig inkomstskatt. Som framgår av tabellen är det bara 
under 1995 som andelen stannade vid avsedda 15 procent, medan det under perioder 
mellan valen är en stadigt ökande andel som betalar statlig inkomstskatt.25 
 
Tabell 5.3 Andelen personer över skiktgränsen för statlig inkomstskatt åren 1991-
1999. 
 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 19991 19992 

Andel i procent     
Alla över 20 år     
Män 34 28 27 30 25 26 28 29 31 8
Kvinnor 9 6 7 9 6 7 9 9 9 1
Båda könen 21 17 17 19 15 16 18 19 20 4
Heltidsanställda 
20-64 år 

    

Män 53 43 47 52 42 44 47 48 50 12
Kvinnor 24 16 19 24 15 19 23 22 24 3
Båda könen 42 33 35 40 31 34 37 38 40 9
1. Siffrorna för 1999 är uppskattningar utförda av SCB. 
2. Siffrorna avser andelen som ligger över den övre skiktgränsen i den statliga inkomstskatten. Denna 
skiktgräns infördes 1999. 
Källa: Skattestatistisk årsbok 2000. 
 
Tabell 5.3 visar också att det är en mycket hög andel av alla heltidsanställda män som 
betalar statlig inkomstskatt. Mellan 1992 och 1994 ökade andelen från 43 till 52 
procent. Efter justeringen 1995 ökade andelen återigen kraftigt, denna gång från 42 till 
50 procent fram till 1999. Det förefaller således finnas en övre gräns för hur stor andel 
av de heltidsanställda männen som de politiska partierna är beredda att ta ut statlig 
inkomstskatt av. Gränsen verkar gå vid omkring 50 procent, vilket stödjer slutsatsen att 
de politiska partierna aktar sig för att ta ut statlig inkomstskatt från mer än hälften av 
antalet manliga heltidsanställda.  
 
Om detta är riktigt innebär det att nivån på skiktgränsen för den statliga inkomstskatten 
bestäms utifrån röstmaximerande principer snarare än ekonomiska grunder. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv vore det givetvis bättre att se till vilka intäkter och kostnader 
som den statliga inkomstskatten genererar beroende på var skiktgränsen går. Därefter 
kan skiktgränsen läggas på en nivå sådan att nettovinsten med skatten, sett både till 
skatteintäkter och effekter på ekonomin, blir så stora som möjligt. 
 

                                                 
25 1993 är ett undantag vilket kan förklaras med den djupa nittiotalskrisen. 
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Vad blir då konsekvensen av att skiktgränserna för den statliga inkomstskatten, som det 
verkar, sätts som ett resultat av politiska snarare än ekonomiska överväganden? Tabell 
5.4 ger ett svar på detta i termer av andelen av olika grupper som skatten tas ut av. 
Tabellen visar andelen av olika akademikergrupper som har heltidslöner som ligger 
över skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Andelen är mycket hög för de grupper som är 
rörligast på den internationella arbetsmarknaden. Bland civilekonomer betalar 84 
procent statlig inkomstskatt. För läkare och civilingenjörer är motsvarande siffra 91 
respektive 95 procent. Bland tandläkare är det hela 99 procent som betalar statlig 
inkomstskatt. Ser vi till andelen inom respektive grupp som ligger över den övre 
skiktgränsen intar läkare något av en särställning med 68 procent. Men tabellen visar 
också att det är en liten minoritet av exempelvis arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 
socionomer som betalar statlig inkomstskatt.26 Den statliga inkomstskatten är alltså 
ingen skatt på utbildning i sig, utan en skatt på de personer som har en speciellt 
eftertraktad utbildning på den internationella arbetsmarknaden, och som därför är 
rörligast. 
 
Tabell 5.4 Andelen med heltidslöner över skiktgränsen för statlig inkomstskatt 
inom olika akademikergrupper under år 2000. 1 
 
 Andelen över skikt 1 

(procent) 
Andelen över skikt 2 

(procent) 
Medianlön  

(kr) 
Agronom / Hortonom 67 14 282 000 
Arbetsterapeut 8 0 216 000 
Arkitekt 89 16 320 376 
Bibliotekarie 24 1 230 976 
Civilekonom 84 36 348 792 
Civilingenjör 95 50 397 200 
Farmacevt2 42 3 261 000 
Lärare3 46 0 252 876 
Universitetslärare4 73 15 306 000 
Jurist 77 36 345 960 
Jägmästare 78 29 318 000 
Läkare2 91 68 489 600 
Naturvetare 72 21 307 068 
Präst5 55 3 --- 
Psykolog 72 3 276 000 
Sjukgymnast 17 1 222 120 
Skolledare3 98 11 334 800 
Socionom med flera6 32 3 240 132 
Tandläkare2 99 22 333 600 
Veterinär4 49 10 340 800 
Källa: Saco:s lönestatistik.  
1 Om inte annat anges avser statistiken privat anställda och härrör från SACO:s löneenkät. 
2 Avser landstingsanställda medlemmar i aktuellt SACO-förbund. 
3 Avser kommunalt anställda medlemmar i aktuellt SACO-förbund. 
4 Avser statligt anställda medlemmar i aktuellt SACO-förbund. 
5 Avser medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund. 
6 Avser kommunalt anställda medlemmar i SSR. 
 
Det är således en mycket hög andel av de mest lättrörliga grupperna på den 
internationella arbetsmarknaden som betalar statlig inkomstskatt. Denna andel har också 
ökat under 1990-talet. Tabell 5.5 visar hur andelen civilingenjörer som betalar statlig 

                                                 
26 Eftersom siffrorna i tabellen avser heltidslöner är andelen mindre inom framför allt kvinnodominerade 
yrken där många arbetar deltid. 
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inkomstskatt har utvecklats under perioden. Om vi ser till båda könen har andelen stigit 
från 85 procent 1992 till 95 procent 2000. För kvinnor är ökningen dubbelt så stor – från 
70 procent 1992 till 90 procent 2000. Utvecklingen är likartad för övriga lättrörliga 
grupper. Mot bakgrund av den internationella konkurrensen om arbetskraften är detta en 
utveckling som går åt fel håll. Detta bidrar till att förklara den svenska 
arbetsmarknadens minskade attraktionskraft på dessa grupper.  
 
Tabell 5.5 Andelen heltidsanställda civilingenjörer över skiktgränsen för statlig 
inkomstskatt åren 1991-2000. 
 
 1992 1997 2000:1 2000:2
Civilingenjörer     
Män 87 90 96 54 
Kvinnor 70 78 90 28 
Båda könen 85 88 95 50 
Källa: Saco:s lönestatistik.  
 
 
5.3 Intäkter från den statliga inkomstskatten 
 
Trots att en mycket stor andel av de grupper som har högst rörlighet på den 
internationella arbetsmarknaden betalar statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster 
genererar denna skatt förhållandevis små intäkter. Under 1998 uppgick exempelvis 
intäkterna till 32 miljarder kronor. Detta kan jämföras med den totala skatten på arbete, 
som var 659 miljarder kronor detta år. Det kan också jämföras med Sveriges BNP, som 
uppgick till 1 890 miljarder kronor 1998. Dessa uppgifter redovisas i Tabell 5.6 för 
perioden 1992-98. 
 
Tabell 5.6 Skatt på arbete under åren 1992-1998, mdkr. 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 

Statlig 
inkomstskatt 

17,2 17,9 21,4 23,4 25,9 29,3 31,9 29,6 32,0 

Kommunal 
inkomstskatt 

239,2 243,6 255,6 265,1 277,1 285,5 298,9 – – 

Sociala avgifter 227,7 206,2 220,6 259,1 285,5 302,4 330,0 – – 
Total skatt på 
arbete2 

485,3 467,7 496,1 548,6 588,5 615,8 659,0 – – 

BNP 
1 441,7 1 497,6 1 596,4 1 713,3 1 756,4 1 813,1 1 890,2 

1 
972,1 

2 083 

Källa: Skattestatistisk årsbok 1998 och 2000 samt budgetpropositionen för 2002. 
1 Prognos enligt budgetpropositionen 2002. 
2 I sammanställningen är beskattning av tjänstegruppliv och skattereduktion för byggnadsarbete 
utelämnade. Därför avviker den totala skatten på arbete marginellt från summan av statlig och kommunal 
inkomstskatt och sociala avgifter.  
 
Den statliga inkomstskattens andel av den totala skatten på arbete uppgick till knappa 
fem procent 1998, vilket framgår av Tabell 5.7. Som andel av BNP uppgick den till 
enbart 1,69 procent. Även om dessa siffror är låga ökade de kontinuerligt under 
perioden 1992-98. Som framgår av tabellen ökade den statliga inkomstskatten som 
andel av både den totala skatten på arbete och som andel av BNP med sammantaget 
närmare 40 procent under perioden. Detta måste betecknas som en mycket kraftig 
ökning mot bakgrund av den tilltagande internationaliseringen. Att den statliga 
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inkomstskatten ökade som andel av BNP även 1995, då skiktgränsen höjdes 
förhållandevis kraftigt, förklaras av att det var då värnskatten infördes. Under 1999 
sjönk dock andelen, för att återigen öka under 2000.  
 
Tabell 5.7 Den statliga inkomstskattens andel av total skatt på arbete respektive 
BNP. 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Andel av skatten 
på arbete 3,55 3,82 4,31 4,27 4,41 4,77 4,84 

  

Andel av BNP 1,20 1,19 1,34 1,37 1,48 1,62 1,69 1,50 1,54 
Källa: Egna beräkningar. 
 
Att den statliga inkomstskatten som andel av BNP ökade med hela 40 procent under 
perioden 1992-98 visar tydligt på ett centralt problem med en skatt som tas ut av en 
förhållandevis liten grupp. Problemet består i att det är politiskt tacksamt att gång på 
gång höja skatten för den lilla minoriteten. Detta kan i sin tur leda till att de samlade 
effekterna av beskattningen med tiden blir negativa för samhällsekonomin. Det är med 
andra ord viktigt att fråga sig vilka konsekvenser en förändring av den statliga 
inkomstskatten kan tänkas få för incitamenten till arbete, utbildning och företagande.  
 
I följande kapitel ska vi försöka besvara frågan hur den statliga inkomstskatten har 
påverkat dessa incitament under 1990-talet. Här nöjer vi oss med att referera till en 
undersökning av Åberg (1995) om uppfattningarna bland skattebetalarna om de 
fördelningspolitiska effekterna av skattereformen 1991. Enligt denna var det en 
majoritet av såväl höginkomsttagare som låginkomsttagare som i september 1992 hade 
intrycket att skattereformen gynnade höginkomsttagarna på bekostnad av 
låginkomsttagarna. Detta innebär att skattereformen inledningsvis kan tänkas ha haft en 
större positiv effekt på höginkomsttagares arbetsutbud än vad som föranleddes av de 
faktiska förändringarna.  
 
Eftersom ambitionen att skattereformen skulle vara fördelningspolitiskt neutral inte 
avvek alltför mycket från resultatet borde denna uppfattning ha förändrats både bland 
hög- och låginkomsttagare i takt med att det verkliga utfallet blev känt.27 I den 
utsträckning de positiva effekterna på höginkomsttagarnas arbetsutbud var baserade på 
felaktiga uppfattningar borde de således ha avtagit i samma takt som den rätta bilden 
blev känd. Tillsammans med den kraftiga ökningen av den statliga inkomstskatten under 
1990-talet kan detta ha inneburit en betydande försvagning av skattereformens positiva 
effekter på incitamenten till arbete, utbildning och företagande.  
 
 
5.4 Administrations- och fullgörandekostnader 
 
Driftskostnadernas omfattning 
 
En skatt som genererar små intäkter och tas ut på en lättrörlig skattebas måste generera 
små administrations- och fullgörandekostnader för att det totala utfallet för ekonomin 
inte ska bli negativt. Att ta reda på hur stora driftskostnader en enskild skatt är 
förknippad med är svårt. För att åtminstone få en grov bild av den statliga 
                                                 
27 Eklund et al (1995) visar att de fördelningspolitiska målen med skattereformen i huvudsak uppnåddes. 
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inkomstskattens driftskostnader ska vi först gå igenom ett par studier av skattesystemets 
samlade driftskostnader respektive företagens kostnader för att följa bland annat 
skattereglerna. Därefter ska vi ta en titt på hur olika faktorer påverkar driftskostnaderna. 
Den bild som växer fram tyder på att den statliga inkomstskattens driftskostnader är 
höga i förhållande till intäkterna. På grund av de avvikelser från skattereformen som har 
gjorts under nittiotalet har dessa av allt att döma också ökat under perioden. 
 
Som tidigare har nämnts består skattesystemets driftskostnader av de offentliga 
myndigheternas administrationskostnader och de skattskyldigas fullgörandekostnader. 
Skatteförvaltningen svarar för den största delen av administrationskostnaderna. Därtill 
kommer kostnaderna för den del av rättsväsendet som ägnar sig åt skattefrågor. De 
skattskyldigas kostnader består dels av kostnader för att sätta sig in i regelverket, dels av 
kostnader för att fullgöra inbetalningarna. Skatteplanering, det vill säga åtgärder för att 
undvika att betala en större skatt än nödvändigt, räknas också in i 
fullgörandekostnaderna. Vid sidan av dessa driftskostnader tillkommer kostnader som är 
orsakade av att skattesystemet leder till en ineffektiv resursanvändning. 
 
Under 1990-talet har det gjorts en enda studie av det svenska skattesystemets 
driftskostnader. I studien, som är utförd av Riksskatteverket28, undersöks hur 
skattereformen 1991 påverkade skattesystemets driftskostnader och omfattningen av 
skatteplanering och skattefusk. Det var också, anmärkningsvärt nog, den första 
systematiska undersökning som gjorts av skattesystemets driftskostnader. I en senare 
studie undersöktes företagens samlade kostnader för att följa bland annat skattereglerna. 
Denna undersökning utfördes 1998, och var en del av en större OECD-studie som 
omfattade 11 länder. 
 
I RSV:s studie uppskattas skattesystemets driftskostnader till sammanlagt 14 miljarder 
kronor. Fördelningen framgår av Tabell 5.8: 
 
Tabell 5.8 Driftskostnader för skatter och avgifter fördelade på skatteslag, 1992. 
RSV-studie. 
 
Skatteslag Administrations-

kostnad, mkr 
Fullgörande-
kostnad, mkr 

Summa, 
mkr 

Andel  Per 100 kr 
i skatt, kr 

Per skatt-
skyldig, kr 

Inkomstskatt 3 284 5 399 8 683 62% 2,73 kr 1 171 kr
Arbetsgivaravgifter 486 585 1 071 8% 0,55 kr 5 857 kr
Moms 784 3 244 4 028 29% 3,11 kr 9 100 kr
Punktskatter 58 60 118 1% 0,19 kr ---
 4 612 9 288 13 900 100% 1,97 kr 1 599 kr
Källa: Malmer och Persson (1995). 
 
Av sammanställningen framgår det att fullgörandekostnaderna är dubbelt så höga som 
administrationskostnaderna. Vi ser också att driftskostnaderna per indragen hundralapp 
skiljer sig kraftigt mellan olika skatteslag. Momsen är dyrast att hantera tätt följd av 
inkomstskatten. Arbetsgivaravgifter och punktskatter genererar däremot relativt små 
kostnader.  
 
Fullgörandekostnaden för inkomstskatten, som uppgår till 5,4 miljarder kronor, 
inkluderar kostnaden för flera olika skatter. Fullgörandekostnaderna för 

                                                 
28 Malmer et al. (1994). 
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inkomstdeklarationen hos juridiska personer och fysiska personer med svårare 
deklarationer, i första hand egenföretagare, uppgår till 1,8 miljarder kronor. Kostnaden 
för preliminärskatt uppgår till 585 miljoner kronor, och kostnaden för inlämningen av 
uppgifter till skattemyndigheterna från banker, försäkringsbolag och 
Riksförsäkringsverket uppgår till 297 miljoner kronor. 
 
De totala driftskostnaderna utgjorde 1,0 procent av BNP 1992 enligt RSV:s 
beräkningar. Det är i sig inte anmärkningsvärt mycket. Beräkningarna är emellertid 
känsliga för den timkostnad som används. I dessa kalkyler har en normal timlön på 105 
kronor inklusive sociala avgifter använts för fysiska personer som en approximation av 
timkostnaden. För arbetsgivare och momsregistrerade företag har timlönen 125 kronor 
använts. Gemensamma kostnader för företagets verksamhet, som exempelvis frånvaro, 
lokaler, datorutrustning med mera. Om timkostnaden i stället sätts till 250 kronor leder 
detta till att fullgörandekostnaderna ökar från 9,3 till 13,8 miljarder kronor, och till att 
relationen mellan fullgörandekostnad och administrationskostnad blir 3:1 i stället för 
2:1. 
 
I OECD-studien, som är utförd av Demoskop, undersöktes företagens samlade 
kostnader för att följa skattereglerna, miljöbestämmelserna och 
arbetsmarknadslagstiftningen under 1998. Undersökningen skiljer sig på flera sätt från 
RSV:s undersökning vid sidan av att den enbart granskar företagens kostnader. Ett 
exempel är storleksindelningen av företagen. Ett annat är att företagens inbetalning av 
de anställdas skatter, sociala avgifter och pensionsavgifter ingår i kostnader för 
arbetsmarknadslagstiftningen, och dessutom inte redovisas separat. Detta gör visserligen 
att resultaten blir svårare att jämföra, men det innebär samtidigt att OECD-
undersökningen kompletterar bilden av företagens fullgörandekostnader. 
 
Företagens kostnader för att följa skattereglerna enligt OECD-undersökningen kan 
sammanfattas enligt Tabell 5.10. Observera att företagens kostnader för inbetalning av 
de anställdas skatter och avgifter ingår i kostnaderna för arbetsmarknadslagstiftningen. 
De utgör den största kostnadsposten inom detta område för flertalet företag, men hur 
stor andelen är redovisas inte. 
 
Tabell 5.9 Företagens kostnader för att kunna följa skatte- och 
arbetsmarknadsregler under 1998. OECD-studie.  
 
 Arbetsmarknads-

lagstiftningen 
Skattelagstiftningen Totalt 

Total nedlagd tid, 
tusental timmar 

5 709 5 264 10 973

Kostnad för den interna 
tiden, mkr 

1 285 1 184 2 469

Kostnad för externa 
tjänster, mkr 

1 426 3 154 4 580

Totala administrativa 
kostnader, mkr 

2 711 4 338 7 049

Inköp av datorer och 
program, mkr 

12 400 13 700 26 100

Totala kostnader, mkr 15 111 18 038 33 149
Källa: OECD/Demoskop. 
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Företagen lägger enligt denna undersökning således ned över tio miljoner timmar på att 
hantera skatte- och arbetsmarknadslagstiftningen. Med en genomsnittlig kostnad för en 
arbetad timme på 225 kronor, baserat på uppgifter från SAF, uppgick den totala 
kostnaden för detta till 2,5 miljarder kronor. Merparten av detta var kostnader för att 
hantera skatter inklusive inbetalning av de anställdas löner och avgifter. Till detta 
kommer företagens kostnader för att hyra in externa tjänster för att följa 
bestämmelserna. Dessa uppgick till 4,6 miljarder kronor, och den absoluta merparten av 
dessa kostnader kan relateras till skattelagstiftningen. En sista kostnadspost avser 
kostnader för inköp av datorer och program som är nödvändiga för hanteringen av 
bestämmelserna. Enligt undersökningen är denna kostnad mycket stor. En möjlig 
felkälla, som emellertid inte nämns i undersökningen, är att en grupp företag besvarade 
frågor om arbetsmarknadslagstiftningen, och en annan grupp om skattelagstiftningen. 
Det är således möjligt att en betydande del av kostnaderna för inköp av datorer och 
program dubbelräknas om kostnaderna för de båda grupperna adderas. 
 
Även om vi bortser från företagens kostnader för att hantera inbetalningen av de 
anställdas löner och avgifter uppgick företagens fullgörandekostnader för 
skattehanteringen till 18 miljarder kronor 1998. Detta kan jämföras med RSV:s studie 
för 1992, där de totala driftskostnaderna uppgick till 13,9 miljarder kronor. För att göra 
siffrorna mer jämförbara kan vi multiplicera RSV:s beräkning av driftskostnaderna 1992 
med kvoten mellan nominell BNP för 1998 och 1993. Denna kvot uppgår till 1,26,29 
vilket ger oss siffran 17,7 miljarder kronor för 1998 för de totala driftskostnaderna. Med 
en högre timkostnad enligt ovan får vi att driftskostnaderna uppgick till 23,2 miljarder 
kronor.  
 
Genom att addera de administrativa kostnaderna enligt RSV:s studie, som alltså uppgick 
till 4,6 miljarder kronor 1992, och justera dessa för tillväxt och inflation, till företagens 
fullgörandekostnader 1998 enligt OECD-studien kan vi få en grov uppskattning av de 
totala driftskostnaderna detta år. Resultatet blir 23,8 miljarder kronor, vilket ligger 
mycket nära den ovan redovisade inflations- och tillväxtjusterade uppskattningen av de 
totala driftskostnaderna i RSV:s studie baserat på den högre timkostnaden. Detta ger ett 
förhållandevis starkt stöd för att de totala driftskostnaderna för skattesystemet 1998 
ligger i storleksordningen 20-25 miljarder kronor. 
 
Driftskostnadernas ekonomiska effekter 
 
Som andel av BNP är de totala driftskostnaderna för skattesystemet förhållandevis små. 
Enligt ovanstående beräkningar uppgår andelen till mellan 1,1 och 1,3 procent av BNP. 
Det som kan utgöra ett problem är i stället fördelningen mellan olika skattskyldiga. 
Båda studierna visar att fullgörandekostnaderna per anställd är betydligt högre för små 
företag än för stora företag.  
 
Enligt RSV:s studie uppgick fullgörandekostnaden för hanteringen av anställdas skatter 
och avgifter till 2000 kronor per anställd under 1992 i företag med 0-4 anställda. I 
företag med mer än 500 anställda var kostnaden per anställd 86 kronor, och för 
offentligt anställda 69 kronor. Två tredjedelar av de samlade fullgörandekostnaderna för 
hanteringen av anställdas skatter och avgifter belastade företag med färre än 10 
anställda. Bilden är densamma beträffande fullgörandekostnaderna för hanteringen av 

                                                 
29 Se Tabell 5.6. 
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mervärdesskatten. Företag med 0-4 anställda drabbas av en fullgörandekostnad på 
omkring 4000 kronor per anställd, medan företag med fler än 500 anställda klarar sig 
med 207 kronor per anställd. För offentligt anställda var den genomsnittliga kostnaden 
165 kronor. 
 
Enligt OECD:s studie var kostnaderna per anställd för att följa lagar och bestämmelser 
inom områdena miljö, arbetsmarknad och skatter nästan fem gånger högre för små 
företag jämfört med stora företag. Det är framför allt kostnaderna för skattereglerna och 
arbetsmarknadslagstiftningen, där alltså inbetalning av de anställdas skatter, sociala 
avgifter och pensionsavgifter ingår, som orsakar de stora skillnaderna. 
 
Att fullgörandekostnaderna är så pass höga för små företag utgör ett betydande problem, 
och det av flera skäl. Ett skäl är att det snedvrider konkurrensen till större företags 
fördel. Ett annat är att onödigt mycket tid tas från företagens egentliga verksamhet. För 
företagare som inte anlitar extern hjälp eller skaffar lämplig programvara kan 
tidsåtgången bli mycket stor, speciellt under företagets kritiska första år. På marginalen 
kan detta få stora konsekvenser för företagets resultat och därmed överlevnadsförmåga. 
Höga fullgörandekostnader kan således bidra till det som karaktäriserar den svenska 
företagsstrukturen, nämligen att det finns förhållandevis få medelstora företag. Det är 
med andra ord förhållandevis få mindre företag som förmår ta steget till att bli 
medelstora. Eftersom det i allmänhet är små företag som står för den största delen av de 
nya jobb som tillkommer i en ekonomi kan den sammantagna effekten bli kännbar 
också för Sveriges ekonomiska tillväxt. 
 
Den statliga inkomstskattens betydelse för skattesystemets driftskostnader 
 
Frågan är då vilken roll den statliga inkomstskatten spelar i detta sammanhang. Svaren 
på en enkät riktad till olika kategorier av näringsidkare som yrkesmässigt biträder 
företag och skattskyldiga i skattefrågor ger en indikation om detta. Enligt 
undersökningen, som utfördes under december 1992 och presenteras i Malmer och 
Persson (1995), utgjorde de höga marginalskatterna den främsta förklaringen till den 
omfattande skatteplaneringen under 1980-talet. Det gamla skattesystemets utformning 
var en annan viktig anledning.  
 
Skattereformen hade som en klart uttalad målsättning att motverka skatteplanering och 
skatteflykt. Det nya skattesystemets fyra grundbultar – lägre skattesatser, bredare 
skattebaser, mer neutral och likformig beskattning samt enklare regler – ansågs kunna 
bidra till det. Enligt Malmer och Persson (1995) var moderniseringen av 
inkomstslagsindelningen och indelningen i förvärvskällor en av skattereformens mest 
betydelsefulla förändringar. Den viktigaste förändringen av den typen var att 
inkomstslaget kapital kom att beskattas separat. Färre inkomstslag och skattesatser 
underlättade också för de skattskyldiga att överblicka de skattemässiga konsekvenserna 
av sitt handlande. Skattereformen ansågs också underlätta förståelsen av skattesystemet 
eftersom den byggde på enhetliga och konsekventa principer. 
 
Som ett resultat av de sänkta marginalskatterna och de allmänna förbättringarna av 
skattesystemet ansåg en mycket stor majoritet av skatterådgivarna i den ovan nämnda 
undersökningen att skattereformen hade inneburit minskade möjligheter till 
skatteplanering. 31 procent av skatterådgivarna ansåg att de sänkta marginalskatterna 
hade inneburit mest för minskningen. Att olika inkomster gavs en mer likformig 
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beskattning och att kapitalinkomster beskattas separat och proportionellt angavs som 
den viktigaste förklaringen till minskningen av 26 respektive 21 procent av 
skatterådgivarna.  
 
Dessa svar indikerar att höga marginalskatter utgör en huvudanledning till 
skatteplanering. Även om skattereformens mål att den högsta marginalskatten skulle 
uppgå till 50 procent hade uppfyllts skulle den samlade marginaleffekten med 
arbetsgivaravgiften inkluderad ha varit betydande. Eftersom värnskatten och ökningen 
av den genomsnittliga kommunalskatten har inneburit att den högsta marginalskatten 
numera uppgår till omkring 56 i stället för 50 procent ger höga marginalskatter goda 
skäl att ägna sig åt skatteplanering även fortsättningsvis. Detta gäller speciellt för 
gruppen fåmansföretagare. När beskattningen av kapitalinkomster separerades från 
beskattningen av förvärvsinkomster samtidigt som skattesatsen på kapitalinkomster 
sänktes kraftigt fick dessa starka incitament att omvandla förvärvsinkomster över den 
nivå där statlig inkomstskatt tas ut till kapitalinkomster. Samtidigt innebar den separata 
beskattningen av kapitalinkomster att en stor del av den skatteplanering som tidigare 
utförts bortföll. Men genom att mildra ett problem förvärrades således ett annat.  
 
I sammanhanget kan det också vara värt att notera att mycket av vinsterna med 
förenklingarna av företagsbeskattningen försvann genom den differentierade momsen. 
Merkostnaden för denna ökade dessutom med EU-harmoniseringen. Sammantaget har 
detta, enligt Malmer och Persson (1995) inneburit att företagens fullgörandekostnader 
var högre efter skattereformen än före. Eftersom mindre företags hanteringskostnader 
för momsen är väsentligt mycket högre än större företags innebär differentieringen av 
momsen stora kostnader för många små företag. 
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Det är ganska lätt att beräkna sina utgifter. Man tar 
bara inkomsterna och lägger på tio procent. 
 
Bing Crosby 
 

 
 
 
 
6. Effekter av den statliga inkomstskatten 
 
Föregående kapitel visade att den statliga inkomstskatten genererar förhållandevis små 
intäkter och tas ut av den del av arbetskraften som är allra mest rörlig på den 
internationella arbetsmarknaden. Vi fick också en indikation om att den statliga 
inkomstskatten ger upphov till en betydande del av skattesystemets driftskostnader. Den 
statliga inkomstskattens kostnader förefaller därför vara betydande. Samtidigt såg vi att 
skiktgränserna för den statliga inkomstskatten verkar bestämmas utifrån överväganden 
om vad som på kort sikt kan generera flest röster. I detta kapitel ska vi titta närmare på 
vilka ekonomiska effekter den statliga inkomstskatten har. Vi kommer att koncentrera 
oss på två områden. Avsnitt 6.1-6.3 behandlar hur den statliga inkomstskatten påverkar 
avkastningen på utbildning samt konsekvenserna av detta. I avsnitt 6.4 och 6.5 
behandlas effekterna på näringslivsstrukturen, företagandet och skatteplaneringen. 
Analysen kommer att tjäna som underlag för en bedömning av hur den statliga 
inkomstskatten bör utformas utifrån ekonomiska utgångspunkter. 
 
 
6.1 Låg avkastning på investeringar i humankapital 
 
Progressiviteten i det svenska skattesystemet och, mer generellt, den höga beskattningen 
av arbete jämfört med kapital, innebär att investeringar i humankapital missgynnas i 
förhållande till andra investeringar. De inslag i det svenska skattesystemet som är 
speciellt viktiga i detta sammanhang är den statliga inkomstskatten och den del av 
arbetsgivaravgifterna som tas ut över taken inom socialförsäkringarna. Effekten av detta 
kan bland annat avläsas i en låg utbildningspremie. Utbildningspremien definieras som 
den genomsnittliga avkastningen i procent av ett års ytterligare studier. Av Tabell 6.1 
framgår det att utbildningspremien i Sverige är lägst bland alla länder som jämfördes i 
en nyligen publicerad studie av utbildningspremien i europeiska länder. I tabellen visas 
också siffror för USA. För Sveriges del uppgick utbildningspremien till 4,4 procent 
enligt denna undersökning. Om hänsyn tas till andra faktorer som påverkar 
inkomstutvecklingen sjunker värdet på utbildningspremien i Sverige ytterligare. Bland 
dessa faktorer är de viktigaste individers förmåga och familjebakgrund.30   
 

                                                 
30 Uppgifter om individers förmåga kan exempelvis fås från nationella test på barn i femte klass, medan 
familjebakgrundens betydelse kan studeras genom att undersöka inkomstutvecklingen bland tvillingar. 
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Tabell 6.1 Utbildningspremien i olika länder, rangordning. 
 
 Alla Män Kvinnor 
Irland 11,4 9,0 13,7 
UK 10,5 9,4 11,5 
Portugal 9,7 9,7 9,7 
Schweiz 9,3 9,0 9,5 
Tyskland 8,9 7,9 9,8 
Finland 8,7 8,6 8,8 
USA 8,5 8,0 9,1 
Spanien 7,8 7,2 8,4 
Frankrike 7,8 7,5 8,1 
Grekland 7,5 6,3 8,6 
Italien 7,0 6,2 7,7 
Österrike 6,8 6,9 6,7 
Holland 6,2 6,3 6,1 
Danmark 5,7 6,4 4,9 
Norge 4,8 4,6 5,0 
Sverige 4,4 4,6 4,1 
Källa: Harmon et al. (2001) och Card (1999). 
 
Undersökningarna som ligger bakom resultaten i Tabell 6.1 har utförts med liknande 
metod och ligger så nära varandra i tiden som har varit möjligt. I klartext innebär det att 
flertalet är utförda under 1995.31 Att utbildningspremien i Sverige är lägre än i övriga 
undersökta länder beror således inte på skillnader i mätmetod. Å andra sidan finns det 
ett stort antal metoder att beräkna utbildningspremier. Harmon et al. (2000) visar att 
oberoende av vilken metod som väljs hamnar de nordiska länderna i botten och Irland 
och Storbritannien i topp. För övriga länder kan rangordningen skilja sig något beroende 
på mätmetod. 
 
Att investera i sin utbildning är således mindre lönsamt i Sverige än i våra 
konkurrentländer, även om skillnaden mot övriga skandinaviska länder är relativt liten. 
Att utbildningspremien inte täcker in alla effekter en utbildning kan tänkas ha, som 
exempelvis mindre risk för arbetsskador, påverkar inte resultatet eftersom dessa effekter 
även gäller i övriga länder.  
 
Det finns också ett tydligt samband mellan utbildningspremien i olika länder och 
migrationsflöden. Vi har sett att de mest lättrörliga grupperna, som också är de som har 
högst inkomster, i hög utsträckning söker sig till USA, Tyskland och Storbritannien. I 
dessa länder ligger utbildningspremien väsentligt över den i Sverige. Även Irland och 
Schweiz tar emot stora flöden, speciellt i förhållande till sin storlek. Som vi ser i 
tabellen befinner även de sig i toppen vad gäller utbildningspremien. Samtidigt säger 
utbildningspremien i sig inte så mycket om vilken köpkraft välutbildade personer har. 
Att utflyttningen är stor även till Norge och Danmark, trots att utbildningspremien i 
dessa länder är relativt låg, beror i stället på att nettolönens köpkraft är så mycket högre 
i dessa länder. På motsvarande sätt förklarar den relativt låga nivån på nettolönens 
köpkraft som gäller i Portugal varför invandringen till detta land är liten, trots att 
utbildningspremien ligger i den absoluta toppen i undersökningen. 
 

                                                 
31 Siffrorna för USA har däremot erhållits med metoder som förmodligen underskattar utbildningspremien 
jämfört med de europeiska länderna. 
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Men har då Sverige alltid haft en lägre utbildningspremie än våra konkurrentländer? 
Och hur har Sverige i så fall en gång blivit rikt? I den ovan nämnda jämförande studien 
av utbildningspremien i ett antal västeuropeiska länder visar Arai och Kjellström (2001) 
att avkastningen på yrkeserfarenhet, ålder och andra faktorer som normalt påverkar 
löneskillnader också är lägre i Sverige än i andra länder. Men det har inte alltid varit så. 
Mellan 1968 och 1974 föll avkastningen på utbildning från 8 till 5 procent. Enligt Arai 
och Kjellström (2001) stämmer det med bilden av att den lönepolitik som bedrevs under 
denna period pressade samman löneskillnaderna. De finner också att skatterna har 
betydelse för den låga avkastningen på utbildning. Däremot påverkar skatterna inte 
avkastningen av exempelvis yrkeserfarenhet på alls samma sätt. 
 
 
6.2 Nettolönens köpkraft för akademiker i ett europeiskt perspektiv  
 
Att utbildningspremien är låg i ett visst land behöver, som redan antytts, inte betyda att 
nettolönen för välutbildade personer i det landet är lägre än i andra länder. Som framgår 
av Tabell 6.2-6.4 var detta emellertid fallet för Sverige under 1993, det vill säga mot 
slutet av nittiotalskrisen. Året 1993 ligger visserligen en bit tillbaka i tiden, men det är 
en bra utgångspunkt för jämförelsen, och det av två skäl. Det ena är att det ligger i 
mitten av den period inom vilken vi studerar migrationen. Det andra är att vi får en 
möjlighet att jämföra löneutvecklingen sedan dess. Dessvärre har ingen lika ingående 
undersökning av nettolönens köpkraft gjorts senare. Vi får i stället använda oss av andra 
siffror för denna jämförelse. 
 
I Tabell 6.2 jämförs arbetskraftskostnaden, bruttolönen, nettolönen respektive 
nettolönens köpkraft för olika akademikergrupper i Sverige med motsvarande siffror i 
ett antal europeiska länder. Som framgår av tabellen var den totala 
arbetskraftskostnaden högre i 31 procent av jämförelserna. För bruttolönen var 
motsvarande siffra 18 procent, vilket avspeglar Sveriges förhållandevis höga 
arbetsgivaravgifter. För nettolönen hade siffran sjunkit ytterligare på grund av Sveriges 
höga inkomstskatter. Vad gäller nettolönens köpkraft var den bara högre i en procent av 
jämförelserna. Detta avspeglar ett högt kostnadsläge, vilket till en del förklaras med 
höga konsumtionsskatter.  
 
Tabell 6.2 Andelen av lönejämförelserna där de svenska lönerna är högre än, lika 
med eller lägre än de utländska lönerna, i procent. 
 
 Total arbets-

kraftskostnad
Bruttolön Nettolön Nettolön

Köpkraft
+ 31 18 11 1
0 6 12 8 4
- 63 70 81 95
Summa 100 100 100 100
Antal obs 80 80 80 80
Källa: Ohlsson et al. (1994, s.7). 
 
Tabell 6.3 redovisar löne- och lönekostnadsskillnader mellan civilingenjörer i Sverige 
och ett antal andra europeiska länder. Tabell 6.4 ger motsvarande bild för 
civilekonomer. Det som är mest slående är den stora skillnaden i nettolönens köpkraft. 
Däremot är skillnaderna långt ifrån lika stora vad gäller den totala 
arbetskraftskostnaden.  
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Tabell 6.3 Lönekostnads- och löneskillnader mellan civilingenjörer i sex 
europeiska länder och Sverige 1993, i procent. 
 
 Total arbets-

kraftskostnad
Bruttolön Nettolön Nettolön

Köpkraft
Belgien 40 37 36 58
Danmark 20 56 37 25
Frankrike 32 23 46 69
Italien 8 nära 0 nära 0 51
Storbritannien -21 -6 8 57
Tyskland 41 61 70 84
Källa: Ohlsson et al. (1994, s.63). 
 
Tabell 6.4 Lönekostnads- och löneskillnader mellan civilekonomer i sex europeiska 
länder och Sverige 1993, i procent. 
 
 Total arbets-

kraftskostnad
Bruttolön Nettolön Nettolön

Köpkraft
Belgien 37 34 31 52
Danmark nära 0 34 23 12
Frankrike 37 27 53 77
Italien 6 nära 0 nära 0 49
Storbritannien nära 0 18 35 95
Tyskland 43 67 77 93
Källa: Ohlsson et al. (1994, s.59). 
 
I ett vidare perspektiv målar Tabell 6.2-6.4 upp en bild av en betydande obalans på den 
europeiska arbetsmarknaden under 1990-talets första hälft. Skillnaderna i totala 
arbetskraftskostnader för civilingenjörer och civilekonomer är stora mellan olika länder. 
Även nettolönens köpkraft skiljer sig åt mellan olika länder, även om det där framför 
allt är Sverige och Danmark som avviker. Sverige låg lägst av samtliga jämförda länder 
när nettolönens köpkraft jämfördes.  
 
Det finns också intressanta likheter. Skillnaderna mellan de totala 
arbetskraftskostnaderna mellan de närbelägna länderna Frankrike, Belgien och Tyskland 
är exempelvis små, vilket antyder att de har kommit längre i integrationen av sina 
arbetsmarknader. Att nettolönens köpkraft ändå uppvisar betydande skillnader mellan 
länderna kan tolkas som ett stöd för att det går att avvika i beskattningshänseende under 
förutsättning att skattebetalarna får kompensation för den högre skatten i form av 
exempelvis god offentlig service. 
 
Teorin om rörligheten på en gemensam marknad har två saker att säga med 
utgångspunkt från den situation som beskrivs av ovanstående tabeller. Den första är att 
den förutspår migrationsflöden från länder där nettolönens köpkraft är låg. Den andra är 
att skillnaderna båda avseende total arbetskraftskostnad och nettolönens köpkraft 
kommer att minska. Dessa förutsägelser modifieras dock av att länder där 
kapitalstocken eller andelen personer utan högskoleexamen per civilingenjör är högre än 
i andra länder kan upprätthålla en högre total arbetskraftskostnad för just 
civilingenjörer. Den högre kapitalstocken och / eller den större andelen ”kringpersonal” 
höjer civilingenjörens marginella produktivitet. Om den högre totala 
arbetskraftskostnaden kan upprätthållas tack vare en större andel kringpersonal innebär 
detta att sammansättningen på arbetskraften totalt sett blir mindre förmånlig sett ur ett 
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kunskapsperspektiv eftersom andelen civilingenjörer då blir relativt sett lägre. Detta är 
också exakt vad teorin om den integrerade internationella arbetsmarknaden säger. 
 
De omfattande nettoutflöden av bland andra civilingenjörer som Sverige har haft under 
1990-talet ger stöd åt teorin om den integrerade internationella arbetsmarknaden. 
Samtidigt är rörligheten lägre än vad den är mellan amerikanska delstater. Utflyttningen 
från länder som erbjuder relativt sett mindre förmånliga villkor för rörlig arbetskraft blir 
således inte lika stor. Det blir mer fråga om en kontinuerlig eftersläpning som får 
betydelse för tillväxten och välfärden först på sikt. Vi ska nu se hur de svenska 
nettolönerna påverkas av den statliga inkomstskatten. 
 
 
6.3 Betydelse för nettolönen och migrationen 
 
Att nettolönen är låg i ett visst land kan naturligtvis både bero på att produktiviteten, 
och därför bruttolönen, är låg, och att skatten är hög. Att produktiviteten i Sverige var 
lägre än i vissa av de andra länder som ingick i den undersökning som refererades till i 
föregående avsnitt framgår av att de totala arbetskraftskostnaderna var lägre. Samtidigt 
var skillnaderna i detta avseende väsentligt mindre än vad som gällde för nettolönen. 
Den statliga inkomstskattens betydelse för nettolönen i olika inkomstnivåer framgår av 
Tabell 6.5. 
 
Tabell 6.5 Den statliga inkomstskattens storlek och betydelse i olika lönenivåer år 
2000.1  
 
Yrke 
Lön2  

lärare 
250 000 

naturvetare 
300 000 

civilekonom 
350 000 

civilingenjör 
400 000 

läkare 
500 000 

direktör 
1 000 000 

Statlig 
inkomstskatt 

0 8 580 18 560 28 630 53 630 178 630 

Arbetsgivarens 
kostnad 

332 300 398 760 465 220 531 680 664 600 1 329 200 

Total skatt på 
arbete 

164 996 207 036 248 736 290 456 378 756 820 256 

Nettolön 167 304 191 724 216 484 241 224 285 844 508 944 
Den statliga inkomstskatten som andel av total 
skatt på arbete, procent 

    

 0 4,14 7,46 9,86 14,2 21,8 
Nettolöneökning vid slopad statlig 
inkomstskatt, procent 

    

 0 4,48 8,57 11,9 18,8 35,1 
Källa: Skattestatistisk årsbok 2000 och egna beräkningar. 
1 Inga avdrag, kommunalskatt = 30,38 procent (medelskattesats för primärkommuner och landsting). 
2 Lönen motsvarar ungefärlig medianlön för respektive yrke enligt ovanstående tabeller. Lönen för en 
direktör är en ren gissning. 
 
Som vi minns från kapitel 5 genererar den statliga inkomstskatten förhållandevis små 
intäkter.  Trots detta utgör den en relativt stor andel av den totala skatten på arbete för 
inkomster över 400 000 kronor, vilket framgår av Tabell 6.5. En inkomst på 400 000 
kronor motsvarar medianinkomsten för en civilingenjör. Om den statliga inkomstskatten 
skulle slopas skulle det innebära en rejäl nettolöneökning för inkomstnivåer över 350 
000 kr. För en läkare med medianinkomst skulle exempelvis nettolönen öka med nära 
20 procent om skatten avskaffades. Eftersom det samlade skattebortfallet av en sådan 
åtgärd skulle bli litet, skulle läkarens relativa standardförbättring också uppgå till 
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närmare 20 procent. Även om inte det skulle vara tillräckligt för att läkaren ska kunna 
uppnå en lika hög köpkraftskorrigerad nettolön som erbjuds i många andra länder, 
skulle det stärka Sveriges attraktionskraft väsentligt på den internationella 
arbetsmarknaden. För en direktör med en årsinkomst på 1 000 000 kronor skulle en 
slopad statlig inkomstskatt innebära en ökning av nettolönen med 35 procent. En sådan 
åtgärd skulle därför innebära att Sverige blev mer attraktivt som bas för storföretagens 
huvudkontor.32 
 
Det stora intresset för den så kallade expertskatten visar att sänkta skatter leder till en 
väsentlig ökning av Sveriges attraktionskraft på den internationella arbetsmarknaden. 
Regeringen hade räknat med att 400 internationella experter skulle kunna få denna 
skattelindring under 2001. Antalet ansökningar har emellertid överstigit förväntningarna 
kraftigt. I slutet av oktober 2001 hade omkring 1 300 personer sökt skattelindringen. Av 
de ansökningar som hade behandlats hade den stora merparten fått bifall, närmare 
bestämt 265 av 349.  
 
Den skattelindring som expertskatten medför genom att en fjärdedel av lönen undantas 
från skatt kan, beroende på lönen, antingen bli större eller mindre än den skattelindring 
som en slopad statlig inkomstskatt skulle innebära. I förhållandevis normala lönelägen 
för denna grupp innebär expertskatten en större skattelindring än slopad statlig 
inkomstskatt. För höga löner blir skattelindringen däremot större om den statliga 
inkomstskatten slopas. Detta är i sin tur ett argument för att den statliga inkomstskatten 
kan behållas för mycket höga inkomstnivåer. 
 
Kan då expertskatten vara en lösning som gör Sverige tillräckligt attraktivt för rörlig 
arbetskraft? Svaret är nej. Den gör ingenting för att förbättra attraktionskraften på 
välutbildade svenskar. De kommer i stället tvingas inse att de utför samma arbete till en 
väsentligt lägre nettolön än sina utländska kollegor. Om inte annat skadar det 
skattemoralen, och kan mycket väl leda till en ökad utvandringsbenägenhet. Dessutom 
ges lindringen i beskattning under en begränsad period. Därför är det osannolikt att 
expertskatten kommer att leda till någon större ökning av nettoinflödet av utländska 
experter utom just de första åren. Slutligen är det inte alls säkert att EG-domstolen 
kommer att acceptera en fortsatt tillämpning av expertskatten, som för övrigt också 
bland andra Danmark tillämpar. Orsaken till det är att den innebär en diskriminering av 
de länder som de utländska experterna kommer ifrån.  
 
Om teorin för internationaliseringens effekter för möjligheten att åstadkomma 
inkomstutjämning mellan olika grupper inom ett land stämmer borde nettolönerna för 
exempelvis civilingenjörer ha stigit kraftigt, speciellt efter nittiotalskrisen. Det har 
emellertid inte gjorts någon ny jämförelse av skillnader i nettolöner och nettolönens 
köpkraft mellan Sverige och våra konkurrentländer. Anledningen till det är de stora 
kostnader som en sådan undersökning innebär. Det går emellertid att få en bild av vad 
internationaliseringen har inneburit genom att jämföra löneutvecklingen för 
civilingenjörer inom privat sektor med den inom statlig och kommunal sektor. Tabell 
6.6 redovisar denna utveckling under perioden 1990-99.  
 
Som framgår av jämförelsen har löneutvecklingen för civilingenjörer inom privat sektor 
varit betydligt bättre än i statlig och kommunal sektor under 1990-talet. Detta kan tolkas 

                                                 
32 Se Braunerhjelm (2001) för en analys av omfattningen och orsakerna till att huvudkontoren flyttar ut. 
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som att internationaliseringen har inneburit att svenska företag nu möter en hårdare 
konkurrens om civilingenjörer än tidigare. Det tyder också på att civilingenjörernas 
rörlighet är så pass hög att det leder till en nettolöneanpassning. Resultatet har blivit att 
löneskillnaderna mellan civilingenjörer inom privat och offentlig sektor uppgick till i 
genomsnitt 5000 kronor i månaden 1999, vilket är tio gånger mer än 1990. De offentliga 
arbetsgivarna verkar helt enkelt inte ha kunnat hänga med i den ökade konkurrensen om 
arbetskraften. Samtidigt efterfrågar de offentliga arbetsgivarna ofta civilingenjörer med 
en annan inriktning än den som efterfrågas internationellt.  
 
 
Tabell 6.6 Löneutveckling för civilingenjörer i privat och offentlig sektor. 
Medianlön. 
 
 privat statlig kommunal

1990 21528 20000 21917 
1991 22060 20300 21170 
1992 22980 21000 21880 
1993 23222 21000 21950 
1994 24160 21004 22269 
1995 25575 21900 22500 
1996 26965 23500 23500 
1997 28500 25000 24700 
1998 30377 26260 25385 
1999 32050 27400 26724 

Källa: Civilingenjörsförbundet. 
 
Löneökningarna för kvalificerad arbetskraft är i sig naturligtvis positiva. De kommer 
heller inte att avstanna förrän nettolönerna börjar närma sig de nivåer som gäller i våra 
närmaste konkurrentländer. Problemet är att de höga löneskatterna driver upp de totala 
arbetskraftskostnaderna till nivåer som gör att Sverige får en lägre andel 
kunskapsintensiv produktion än andra länder. Anledningen till det är att det krävs mer 
kapital och annan arbetskraft per civilingenjör för att produktiviteten ska kunna bli 
tillräckligt hög för att företagen ska kunna betala den högre bruttolönen. Eftersom det är 
ökade insatser av just humankapital som har störst betydelse för tillväxten, innebär det 
också att Sveriges tillväxt blir lidande. Att nettolönerna anpassar sig till de nivåer som 
råder i omvärlden innebär också att den omfördelande beskattningen resulterar i 
motsvarande lägre grad av omfördelning. 
 
En invändning mot detta resonemang är att rörligheten fortfarande är lägre än i USA. 
Det är sant, men det utgör också ett problem. Om rörligheten hade varit lika hög som 
mellan USA:s delstater hade vi varit tvungna att sänka graden av omfördelning. När den 
nu är lägre är risken stor att inget görs, vilket i så fall riskerar leda till en mer utdragen 
eftersläpning.   
 
Andra förklaringar till utflyttningen 
 
Det vi har sett hittills tyder på att den låga utbildningspremien och nettolönens låga 
köpkraft har stor betydelse för akademikerutflyttningen. Det kan emellertid också finnas 
andra orsaker. Låga löner skulle kunna vara en förklaring. En annan är 
arbetsmarknadsläget i Sverige för de berörda grupperna. Tabell 6.2-6.4 visar att det 
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både är låga löner och höga skatter som håller tillbaka avkastningen på utbildning i 
Sverige. Är det möjligt att separera dessa effekter. Enligt vissa spelar åtminstone de 
höga skatterna ingen roll för akademikerutflyttningen eftersom akademikerna får så 
mycket för sina skatter. Men detta argument missar att skattesystemet har ett utpräglat 
omfördelande inslag. Det gäller, som vi redan har sett, i hög utsträckning för den 
statliga inkomstskatten, vilket visas av att den betalas av en förhållandevis liten 
minoritet samtidigt som skatteintäkterna kommer hela befolkningen till del.  
 
Omfattningen och kvaliteten på den offentliga sektorns verksamhet är numera minst lika 
god i många europeiska länder som den är i Sverige. Enligt Kjell-Olof Feldt, 
finansminister mellan 1982 och 1990, klarar vissa länder idag välfärdsservicen bättre än 
vi med betydligt lägre skatter.33 Som exempel nämner han att Belgien och Tyskland har 
en effektiv sjukvård med personlig service och utan köer. Akademiker som överväger 
en flytt från Sverige behöver därför inte förvänta sig en väsentligt sämre standard på den 
offentliga servicen. Enligt Feldt påverkar också höga skatter tillväxten negativt. Ett 
exempel på det är att stora svenska företag har valt att växa utomlands. Han ser också de 
höga skatterna på produktivt beteende som arbete, investeringar och sparande som en 
viktig förklaring till produktivitetsfallet under 1970- och 1980-talen. 
 
I samma intervju för Erik Åsbrink fram en viktig förklaring till försämringen av det 
relativa löneläget från slutet av 1960-talet. Enligt Åsbrink gick det att förena höjda 
skatter med höjda reallöner så länge som tillväxten var hög. När tillväxten avtog men 
skatterna fortsatte att höjas på 1970-talet blev det helt enkelt inte längre något kvar till 
höjda löner. Det låga löneläget i Sverige i förhållande till andra länder kan således, 
åtminstone till en del, förklaras med det höga skattetrycket. Detta gör ett lågt relativt 
löneläge till en mindre relevant delförklaring till Sveriges bristande attraktionskraft på 
den internationella arbetsmarknaden. 
 
Vilken roll spelar då arbetslösheten? Både den totala och den öppna arbetslösheten 
redovisas för olika akademikergrupper i Diagram 6.1-6.4. I Diagram 6.1 visas 
arbetslöshetsutvecklingen för gruppen civilingenjörer, arkitekter och lantmätare. 
Civilingenjörer utgör den klart största gruppen av dessa. Diagrammet ger ändå en 
överdriven bild av civilingenjörernas arbetslöshet under nittiotalskrisen eftersom 
arbetslösheten bland arkitekter var mycket hög under denna period. Dessvärre finns det 
ingen bättre statistik. Trots bristerna i underlaget kan vi utläsa att korrelationen mellan 
arbetslösheten och migrationen är förhållandevis låg för civilingenjörer. Arbetslösheten 
steg visserligen kraftigt under nittiotalskrisen, då även utflyttningen ökade kraftigt. 
Detta har redovisats i Diagram 4.1. Därefter har emellertid arbetslösheten mer än 
halverats, samtidigt som utflyttningen har fortsatt att öka. 

                                                 
33 Se Sunt Förnuft, nr 6, 2001. 

 58



Diagram 6.1 Arbetslöshet bland civilingenjörer, arkitekter och lantmätare 
under 1990-2000
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 Källa: AMS, bearbetat av SACO. 

Not: Dessa grupper definieras här som personer med mer än fyra års eftergymnasial 
civilingenjörs- arkitekt- eller lantmätarutbildning. 

 
 

Diagram 6.2 visar hur arbetslösheten för civilekonomer utvecklades under perioden. 
Även här leder nittiotalskrisen till en kraftig uppgång av arbetslösheten. Därefter skiljer 
sig utvecklingen något eftersom nedgången inte sker lika snabbt. Däremot är 
korrelationen mellan arbetslösheten och migrationen förhållandevis låg också för 
civilekonomer eftersom utflyttningen ökade under hela nittiotalet. Detta framgår av 
Diagram 4.2.  
 
Utvecklingen av arbetslösheten för läkare redovisas i Diagram 6.3. Situationen för 
läkare liknar i hög grad den för civilingenjörer och civilekonomer både vad gäller 
arbetslöshet och utflyttning. Korrelationen är således låg. För tandläkare är däremot 
korrelationen mellan arbetslöshet och nettoutflyttning något högre, vilket framgår av en 
jämförelse mellan Diagram 6.4 och 4.4. Både arbetslösheten och utflyttningen minskar 
under andra halvan av nittiotalet. Däremot ger nittiotalskrisen inte lika tydligt utslag på 
utflyttningen som på arbetslösheten. Sammantaget innebär detta att nivån på 
arbetslösheten har ett förhållandevis svagt förklaringsvärde för utflyttningen av de 
grupper vi har studerat. 
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Arbetslöshet bland civilekonomer under 1990-2000
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 Källa: AMS, bearbetat av SACO. 
 Not: Civilekonom definieras här som person med mer än tre års eftergymnasial 
ekonomutbildning. 
 
 

Arbetslöshet bland läkare 1990-2000
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 Källa: AMS, bearbetat av SACO. 

Not: Läkare definieras här som person med mer än fyra års eftergymnasial hälso- och 
sjukvårdsutbildning. 
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Arbetslöshet bland tandläkare
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Källa: AMS, bearbetat av SACO.  
Not: Tandläkare definieras här som en person med mer än fyra års eftergymnasial 
tandvårdsutbildning. 

  
 
 
6.4 Ogynnsam industristruktur 
 
Det svenska skattesystemet har även effekter på vilken typ av verksamhet som är mest 
lönsam för företagen att bedriva i jämförelse med andra länder. Det beror på att olika 
produktionsfaktorer beskattas olika hårt. Beskattningen av kapital är relativt lindrig i 
Sverige, medan skatten på arbete är hög. Progressiviteten i skattesystemet gör att 
verksamheter där en stor del av personalen är välutbildad och har relativt höga löner 
beskattas extra hårt. Skillnaderna i beskattning gör att det är relativt sett mer lönsamt att 
satsa på kapitalintensiva industrigrenar där Sverige traditionellt sett har legat långt 
framme, som exempelvis skogen och verkstadsindustrin. Investeringar i 
humankapitalintensiva verksamheter är däremot relativt sett mindre lönsamma. 
Skattesystemet påverkar därför näringslivsstrukturen på ett sådant sätt att dagens 
tillväxtbranscher missgynnas.  
 
Den höga skatten på arbete innebär att den arbetsintensiva sektorn missgynnas i 
jämförelse med den kapitalintensiva sektorn. Progressiviteten i skattesystemet, som i 
hög utsträckning kommer från den statliga inkomstskatten, innebär att kunskapsintensiv 
verksamhet missgynnas i extra hög utsträckning. Det är visserligen de anställda som står 
för skatten, men företagen måste tjäna in tillräckligt mycket pengar för att kunna betala 
bruttokostnaden för arbetskraften. Företag som är arbets- och kunskapsintensiva har 
svårare att göra det än kapitalintensiva företag. Detta framgår av Tabell 6.2, som 
redovisar inkomstskattens och de sociala avgifternas betydelse i olika branscher. 
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Tabell 6.2 Skatten på arbete som andel av olika branschers förädlingsvärde, 
procent. 
  
 Sociala avgifter 

Industri 
 
Tjänster 

Inkomstskatt 
Industri 

 
Tjänster 

Kunskapsintensiv 16,4 15,1 20,1 21,9
Arbetsintensiv 15,9 16,2 17,9 18,5
Kapitalintensiv 11,2 16,5 13,9 20,4
Jordbruk med mera 11,8 11,7 
Källa: Isakson (2000). 
 
Tabellen visar att de sociala avgifterna och de anställdas inkomstskatt utgör en lägre 
andel av förädlingsvärdet i den kapitalintensiva industrin samt inom jord- och 
skogsbruk och fiskenäringen. Således gynnas dessa branscher av att skatten på arbete är 
hög i ett internationellt perspektiv. Dessa branscher är också de som historiskt har betytt 
mest för Sveriges utveckling, medan övriga sektorer, speciellt de kunskapsintensiva, är 
de som har högst tillväxt i vår omvärld. Som framgår av tabellen utgör de sociala 
avgifternas andel av respektive bransch förädlingsvärde störst del i den 
kunskapsintensiva industrin, medan andelen som de anställdas inkomstskatter utgör är 
störst inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. 
 
Effekterna av detta för Sveriges näringslivsstruktur är inte självklar. Det finns olika 
aspekter att ta hänsyn till, och arbetskraftens rörlighet spelar en viktig roll. 
Avkastningskraven på investeringar är i princip desamma oberoende av i vilken bransch 
investeringarna görs. Det innebär att investeringarna blir större i kapitalintensiva 
industrier om de gynnas skattemässigt än vad de annars hade blivit. På samma sätt blir 
investeringarna i kunskapsintensiva verksamheter mindre om dessa missgynnas i 
skattehänseende än vad de annars hade blivit. Det betyder i sin tur att industristrukturen 
får ett annat utseende än i länder där förhållandena i övrigt är desamma, men skillnaden 
i beskattningen av kapital och kunskap är mindre. I klartext innebär det att Sverige får 
en mindre kunskapsintensiv näringslivsstruktur än i övrigt jämförbara länder. Detta får i 
sin tur effekter på efterfrågan av välutbildad arbetskraft: den kommer att vara mindre i 
Sverige än i andra länder, vilket också innebär att lönerna också kommer att vara lägre, 
allt annat lika.  
 
Men de lägre lönerna gör det relativt sett mer lönsamt att bedriva kunskapsintensiv 
verksamhet i Sverige än om löneläget hade varit detsamma som i andra länder. Så länge 
som arbetskraften är trögrörlig hade de lägre lönerna på välutbildad arbetskraft 
åtminstone till en del kunnat kompensera för att den kunskapsintensiva industrin 
missgynnas skattemässigt.  
 
Problemen blir allvarliga först när arbetskraften är rörlig. De höga skatterna och de låga 
lönerna, som alltså delvis beror på skattesystemet, innebär sammantaget att nettolönen i 
Sverige ligger under den i jämförbara länder som inte missgynnar kunskapsintensiva 
verksamheter på samma sätt. Detta leder till att en del av den välutbildade arbetskraften 
i Sverige kommer att söka sig utomlands, vilket i sin tur innebär en press uppåt på 
lönerna för välutbildade i Sverige. Därmed försvinner en del av den effekt som gjorde 
att kunskapsintensiva verksamheter trots allt kunde hävda sig relativt väl. I takt med att 
den välutbildade arbetskraften flyttar ut får därför kunskapsintensiva näringsgrenar allt 
svårare att hävda sig i den internationella konkurrensen. Eftersom det är inom dessa 
verksamheter som den största delen av tillväxten numera kommer från, innebär det att 
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Sveriges tillväxt riskerar att bli mindre än i andra länder, åtminstone om inga andra 
fördelar kan väga upp denna nackdel. 
 
 
6.5 Inverkan på företagande och skatteplanering 
 
I kapitel 5 konstaterade vi att höga marginalskatter tenderar att leda till ökad 
skatteplanering. I detta avsnitt ska vi få ett konkret exempel på det. Att beskattningen av 
fåmansföretag har kommit att bli ett betydande problem under 1990-talet hänger 
samman med den höga marginalskatten. Dels ger den höga marginalskatten i sig 
incitament att anpassa den beskattningsbara inkomsten nedåt. Den leder också till en 
stor skillnad i beskattningen mellan förvärvs- och kapitalinkomster vid inkomstnivåer 
där statlig inkomstskatt tas ut. Detta förstärks av att inbetalningarna till 
socialförsäkringssystemen inte ger motsvarande rätt till förmåner över taken för dessa 
system. 
 
Det finns olika sätt för fåmansföretagare att minska sin beskattningsbara inkomst. En 
metod är att låta företaget betala för privat konsumtion. På så vis kan exempelvis en ny 
storbildsteve för hemmabruk tas upp bland företagets kostnader, givet naturligtvis att 
försäljaren skriver bildskärm på fakturan. En annan möjlighet är att begränsa uttaget av 
lön från företaget för att i stället försöka få ut pengarna som inkomst av kapital, 
exempelvis i samband med en försäljning av företaget. Dessutom finns alltid 
möjligheten att helt enkelt dra ned den egna arbetsinsatsen om marginalskatten upplevs 
som för hög. 
 
För att förhindra att företagare tar upp inkomster som härrör från arbete som inkomst av 
kapital och att de låter företaget betala för privat konsumtion har ett restriktivt regelverk 
införts för fåmansföretagare. Kritiken mot dessa regler har länge varit hård. Dels 
innebär den restriktiva tolkningen av vad som är inkomst av kapital att incitamenten för 
företagen att växa är små. Detta bekräftas av en undersökning som SACO har låtit göra 
bland kunskapsföretagare.34 För en tredjedel av dessa utgjorde skatteskäl ett stort eller 
mycket stort hinder för företagets expansion. Denna siffra överträffades endast av de 
upplevda riskerna med att anställa fler. Ett annat problem är att regelverket är ytterst 
komplicerat och därför tar tid att sätta sig in i. Samtidigt kan företagens 
överlevnadsmöjligheter vara beroende av god kännedom om reglerna och att de rätta 
kryphålen upptäcks.  
 
Det är svårt att få en bild av hur mycket resurser skattemyndigheter och 
fåmansföretagare lägger ned på att förhindra respektive åstadkomma sänkningar av den 
beskattningsbara inkomsten. En orsak till det är den ständiga katt- och råttalek som 
skattemyndigheter, skattejurister och fåmansföretagare är involverade i. De luckor som 
hittas täpps ofta snart igen. Att fåmansföretagare och deras rådgivare försöker undvika 
upptäckt är därför naturligt. Men det är lika naturligt att skattemyndigheterna inte 
redovisar vilka insatser de gör. Det skulle ju i så fall innebära att fåmansföretagarna vet 
vilka områden som inte kommer att granskas. Problemet med denna katt- och råttalek är 
att det blir svårt för väljaren att ta ställning till om kostnaderna är så pass höga att de 
motiverar att skillnaden i beskattning mellan kapital och arbete borde sänkas.  
 

                                                 
34 Se SACO (2000). 
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Genom att studera fåmansföretagares inkomstfördelning kan vi få en indikation på 
problemets omfattning. Diagram 6.5 visar inkomstfördelningen i Sverige under 1997. 
Utseendet stämmer väl överens med hur fördelningen av inkomster brukar se ut i olika 
typer av ekonomier och för olika tidsperioder. Fördelningen kan emellertid vara mer 
eller mindre förskjuten åt vänster beroende på inkomstskillnaderna i ekonomin. Om vi 
bortser från de allra lägsta inkomsterna, upp till 40 000 kronor, ser vi att antalet med 
inkomster inom angivet intervall stiger relativt brant upp till den högsta nivån, som 
inträffar vid intervallet 120 000 – 140 000 kronor. Därefter sjunker antalet med 
inkomster inom respektive intervall relativt snabbt. Minskningen avtar emellertid, vilket 
avspeglar att inkomstspridningen är stor bland dem med högsta inkomster. Detta 
utseende förklarar i sin tur varför medelinkomsten överstiger medianinkomsten, vilket i 
sin tur innebär att medianinkomsttagaren är intresserad av en omfördelande skatt. En 
viss överrapportering av inkomster under gränsen för den statliga inkomstskatten kan 
skönjas i Diagram 6.5. Denna gräns uppgick till 209 200 kronor 1997 i termer av 
beskattningsbar inkomst. 

Diagram 6.5 Inkomstfördelning 1997, alla
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Källa: SCB. 
Beskattningsbar inkomst utgörs av sammanräknad förvärvsinkomst minus allmänna avdrag, 
allmänna egenavgifter och grundavdrag/särskilt grundavdrag. 

 Den nedre gränsen för uttag av statlig förvärvsinkomstskatt låg vid 209 200 kronor 1997 och 213 
200 kronor 1998. 

 Taket för socialförsäkringarna uppgick till omkring 250 000 kronor 1997 och 1998. 
  
Effekten är betydligt mer framträdande för gruppen fåmansföretagare. Diagram 6.6 
visar inkomstfördelningen för fåmansföretagare 1997. Inkomstfördelningen liknar den 
för samtliga inkomsttagare, men toppen återfinns nu vid inkomstintervallet 140 000 – 
160 000 kronor. Den stora skillnaden jämfört med inkomstfördelningen för samtliga är 
att antalet inkomsttagare under brytpunkten för den statliga inkomstskatten avviker från 
mönstret. Det innebär att ett stort antal fåmansföretagare har anpassat sin 
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beskattningsbara inkomst på ett sådant sätt att de slipper betala statlig inkomstskatt på 
förvärvsinkomster.  
 

Diagram 6.6 Inkomstfördelning 1997, fåmansbolag
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Avvikelsen från ett typiskt inkomstfördelningsmönster uppgår till omkring 3 500 
personer i intervallet 180 000 – 200 000 kronor, och 6 500 personer i intervallet 200 000 
– 220 000 kronor. Det samlade inkomstbortfallet för denna grupp uppgår till 670 
miljoner kronor om det ökade antalet personer i de bägge intervallen fördelas över de 
fem intervall som ligger närmast över det som slutar vid 220 000 kronor, det vill säga 
där statlig inkomstskatt tas ut. Under dessa antaganden beräknas inkomstbortfallet som 
(6 500 / 5) ∗ (20 000 + 40 000 + 60 000 + 80 000 +100 000) + (3 500 / 5) ∗ (40 000 + 
60 000 + 80 000 +100 000+120 000) kronor = 670 miljoner kronor. 
 
Även om denna summa är stor utgör den en underskattning av det totala bortfallet av 
beskattningsbar inkomst som den statliga inkomstskatten orsakar bland 
fåmansföretagare. Orsaken till det är att vi enbart har mätt den del av bortfallet som 
härrör sig från de personer som lyckas anpassa sin beskattningsbara inkomst till nivån 
strax under brytpunkten, medan incitamenten att anpassa den beskattningsbara 
inkomsten nedåt är stor för alla inkomstnivåer över brytpunkten för den statliga 
inkomstskatten.  
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Diagram 6.7 Inkomstfördelning 1998, fåmansbolag
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Diagram 6.7 visar inkomstfördelningen för fåmansföretagare 1998. Avvikelsen från en 
normal inkomstfördelning har tilltagit. En orsak är att brytpunkten inte höjdes i takt med 
tillväxt och inflation. Fler riskerade därför att omfattas av den statliga inkomstskatten på 
förvärvsinkomster, vilket ledde till att fler anpassade sin inkomst. En annan orsak är att 
insikten om behovet av att anpassa sin inkomst efter skattesystemet ökar med tiden. 
Under den studerade perioden upptäckte helt enkelt fler möjligheterna som 
fåmansbolagsreglerna medför. Taket i socialförsäkringarna verkar nu också ha fått 
genomslag i den beskattningsbara inkomsten. Eftersom inkomster som överstiger detta 
tak inte ger rätt till motsvarande förmåner utgör detta ett kraftigt omfördelande inslag i 
skattesystemet. Att fåmansföretagare bör begränsa inkomsterna till nivåer som 
understiger taken i socialförsäkringarna är också ett vanligt råd från skattejurister.  
 
Avvikelsen från hur inkomstfördelningen vanligen ser ut innebär att omkring 16 000 
personer anpassade sina beskattningsbara inkomster så att dessa understeg brytpunkten i 
skatteskalor och socialförsäkringstaket. Avvikelsen från ett typiskt 
inkomstfördelningsmönster uppgår nu till omkring 4 500 personer i intervallet 180 000 
– 200 000 kronor, 8 500 personer i intervallet 200 000 – 220 000 kronor och 3 000 
personer i intervallet 220 000 – 240 000 kronor. Effekterna är således fortfarande störst 
av den statliga inkomstskatten. Inkomstbortfallet kan nu på motsvarande sätt som ovan 
beräknas till 1 050 miljoner kronor. Detta innebär att inkomstbortfallet ökade med över 
50 procent under ett år.  
 
De belopp som undandras beskattning är inte speciellt stora som andel av de totala 
skatteinkomsterna. De är däremot stora i förhållande till de intäkter som den statliga 
inkomstskatten genererar, och det är ju den som ger upphov merparten av effekten vi 
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har studerat här. Ett annat problem med fåmansbolagsbeskattningen är de tämligen goda 
möjligheter de trots allt ger att sänka den beskattningsbara inkomsten. Personer med ett 
vanligt lönearbete har inte alls samma möjligheter att undvika statlig inkomstskatt och 
inbetalningar av avgifter över brytpunkten för socialförsäkringarna. Samtidigt som 
fåmansföretagsreglerna leder till stora hanteringskostnader för de skattskyldiga och 
skattemyndigheterna och hämmar möjligheterna till tillväxt för den minoritet som 
faktiskt vill växa är de således inte tillräckliga för att arbetsinsatser ska beskattas lika 
oberoende av i vilken företagsform de uppkommer.  
 
Effekterna av detta på skattemoralen bland dem som inte har dessa möjligheter, och 
därmed möjligheterna att finansiera den offentliga sektorns verksamhet, riskerar att bli 
betydande. Slutsatsen är att fåmansbolagsreglerna inte kan mildras så länge som 
skillnaderna mellan skatten på inkomst av tjänst respektive kapital är så stor som den är 
i det svenska skattesystemet. Detta kan också förklara de ständiga misslyckandena med 
att underlätta för småföretagarna. 
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Alla tar emot goda råd utom de som bäst behöver 
dem. 
 
Tyskt ordspråk 
 

 
 
 
 
7. Slutsatser 
 
Under 1970- och 80-talet blev det allt mer uppenbart att det svenska skattesystemet 
hämmade tillväxten och bidrog till att Sverige halkade efter i välståndsutvecklingen. 
Skattereformen var ett steg i rätt riktning. De sänkta marginalskatterna och ökade 
incitamenten till sparande bidrog till att Sveriges fall i välståndsligan kunde brytas, 
åtminstone för tillfället. Men skattereformen och övriga institutionella förändringar i 
svensk ekonomisk politik under 1990-talet, som en förändrad budgetprocess och en mer 
självständig Riksbank, har inte varit tillräckliga för att Sverige ska kunna börja återta 
förlorade positioner i välståndsligan. Däremot har Sveriges förbättrade 
stabiliseringspolitiska institutioner minskat risken för att vi även fortsättningsvis ska 
klara oss sämre än andra länder under lågkonjunkturer, men det fortsatt höga 
skattetrycket innebär att det ändå finns en sådan risk. 
 
Det finns flera skäl till att det behövs en ny omfattande skattereform. Det första är alla 
de avsteg som har gjorts från skattereformen. Den enhetliga momssatsen höll 
exempelvis bara ett år. Differentieringen av momsen har fortsatt, vilket har inneburit att 
de administrativa förenklingar som skattereformen inledningsvis medförde för företagen 
vändes i sin motsats eftersom de skilda momssatserna är svåra att hantera. 
 
Ett annat avsteg från skattereformen är att betydligt fler kom att behöva betala statlig 
inkomstskatt än vad som avsågs. Målet om att endast 15 procent av skattebetalarna 
skulle behöva betala statlig inkomstskatt uppnåddes bara vid ett tillfälle under 1990-
talet. En gräns som verkar ha spelat en betydligt större roll vid justeringar av 
skatteskalor är den nivå där mer än 50 procent av manliga heltidsarbetande tvingas 
betala statlig inkomstskatt. I samband med valår har skatteskalorna regelbundet justerats 
på ett sådant sätt att andelen har sjunkit från omkring 50 procent av denna grupp till 
omkring 40 procent.  
 
Dessutom innebar värnskatten och dess efterföljare, tillsammans med höjda 
kommunalskatter, att de högsta marginalskatterna har legat nära 60 procent i stället för 
de 50 procent som var målsättningen. Sammantaget har detta inneburit att beskattningen 
av höga inkomster har blivit betydligt högre än vad som avsågs i skattereformen. Denna 
utveckling har gått i rakt motsatt riktning mot vad som skulle behövas för att stärka 
Sveriges tillväxtförutsättningar och relativa attraktionskraft på den internationella 
arbetsmarknaden. 
  
En annan anledning till att skattereformen inte förmådde att stärka Sveriges relativa 
konkurrenskraft är att den var fördelningsmässigt neutral. Skattesänkningar för en viss 
grupp skulle betalas med lika stora skattehöjningar eller minskade avdragsmöjligheter 
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på andra områden för samma grupp. Denna princip hade kunnat fungera om det inte 
hade varit så att graden av omfördelning redan i utgångsläget var för stor i förhållande 
till vad som var förenligt med att kunna erbjuda lika goda skattemässiga villkor för 
arbete och kapital som andra länder gjorde. Dessutom har internationaliseringen 
inneburit att möjligheterna att åstadkomma en inkomstomfördelning har minskat, 
samtidigt som de negativa effekterna med sådana försök har ökat. 
 
Ytterligare ett problem med skattereformen var att den innebar en alltför stor skillnad i 
beskattningen av inkomst av tjänst och kapital. Den stora skillnaden i beskattning gjorde 
det lönsamt att föra över en så stor del av inkomsten som ett så kallat fåmansbolag 
genererade till inkomst av kapital som det var möjligt. Detta ledde i sin tur till att det var 
nödvändigt med ett mycket omfattande regelverk för att förhindra att fåmansföretagare 
fick en mer gynnsam beskattning än andra inkomsttagare. Det utbröt därför en 
kapplöpning mellan skattemyndigheter och skattekonsulter. Förloraren i kapplöpningen 
blev de fåmansföretag som hade förutsättningar för att kunna växa snabbt och alla de 
företagare som hellre hade ägnat sig åt att utveckla företaget än att sätta sig in i 
krångliga regelverk för att inte behöva betala mer skatt än nödvändigt. Därför blev 
också Sveriges tillväxt lidande.  
 
Samtidigt har inte de omfattande fåmansbolagsreglerna kunnat förhindra att stora 
privata utgifter har kunnat föras över på företagen. Som ett resultat av detta är det en 
stor del av fåmansbolagen som går med förlust år efter år; de används med andra ord för 
att hålla nere skatten. Detta visar att det inte går att förenkla reglerna för att på så vis 
underlätta för småföretagarna så länge som den statliga inkomstskatten ligger kvar på 
nuvarande nivå. Enda sättet att bryta detta dödläge är att minska skillnaden mellan 
skatten på arbete och kapital.  
 
Skattereformen var således inte tillräckligt långtgående för att hantera de problem 
Sverige hade redan i början av 1990-talet, och skapade dessutom nya problem. 
Avvikelserna och den tilltagande rörligheten av arbete och kapital har inneburit att det 
nuvarande skattesystemet är i ett stort behov av förändring. Att det är nödvändigt att 
sänka marginalskatterna även för höga inkomster har visat sig under 1990-talet. 
Förändringar av skatteskalor och skattesatser får effekter på migrationen. En rejäl 
sänkning av skattesatserna i den statliga inkomstskatten skulle leda till att Sverige kunde 
stärka sin ställning på den internationella arbetsmarknaden. Det visar inte bara en analys 
av akademikerutflyttningen från Sverige, utan också att intresset för den så kallade 
expertskatten har varit betydlit större än vad regeringen trodde.  
 
Numera är det inte bara skatterna som talar emot ett arbete i Sverige utan också vår 
dåliga placering i välståndsligan. Det räcker därför inte med att erbjuda lika fördelaktiga 
skattemässiga villkor som rikare länder gör – vi måste erbjuda mer fördelaktiga villkor 
för att bli konkurrenskraftiga. Det betyder inte att vi måste ha ett lägre skattetryck än 
dessa länder, men att skattesatserna i de renodlat omfördelande skatterna måste vara 
lägre. I praktiken innebär detta att skattesatserna i den statliga inkomstskatten måste 
sänkas. Bäst vore att gå tillbaka till en enda skattesats. Första steget borde vara att ge 
Sverige en rejäl kompensation för värnskatten. Max 15 procent i statlig inkomstskatt 
under den närmsta femårsperioden skulle vara ett steg på vägen mot ökad 
konkurrenskraft. Så länge Sverige dröjer med detta riskerar vi att eftersläpningens 
mekanismer fortsätter att gröpa ur vår relativa konkurrenskraft. 
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