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Skatter, sysselsättning och tillväxt. 
Allmänt samt kommentar till Timbrorapporten ”Häftig skatt eller sexig tillväxt” 
 

Inledning 
Detta papper ger först en allmän bakgrund och därefter en kort kommentar till en rapport 
utgiven av Timbro: ”Häftig skatt eller sexig tillväxt” av Jesper Katz. Timbro-rapporten 
försöker belysa ett mycket intressant men samtidigt mycket svårt område, nämligen 
sambandet mellan skatteuttag och tillväxt. Rapporten är intressant eftersom den erbjuder 
en bra struktur för att analysera dessa frågor i. Dessutom försöker den kvantifiera svåra 
samband vilket alltid är spännande men kräver stor försiktighet då man tolkar resultatet.  
Tyvärr drar Timbrorapporten lite väl stora växlar på sina resultat när den anger att deras 
skatteförslag skulle påverka BNP-tillväxten och dessutom anger effekten med två 
decimalers noggrannhet. Det är mycket tveksamt om det underlag som presenteras i 
rapporten räcker som stöd för slutsatsen att den föreslagna skattesänkningen skulle öka 
BNP-tillväxten med 0,33 procent per år under tio år. 
 

Allmänt 
När man ska bedöma om höga skatter kan hämma sysselsättning och tillväxt, måste man 
lägga ihop de negativa effekter som ett skatteuttag kan ge med de positiva effekter som 
skatternas användning kan ge. Det är totaleffekten som är det väsentliga. Dessutom måste 
man hålla isär om skatten ger effekter på BNP-nivån eller BNP-tillväxten. I det första 
fallet är effekterna övergående medan de är bestående det andra fallet. 
 

Neoklassisk och endogen tillväxtteori 
Tillväxt beror på arbetsutbud, ackumulation av produktions- och humankapital samt den 
tekniska utvecklingen (teknikfaktorn). 
 
Skatters nivå kan påverka tillväxten genom dess effekter på arbetsutbud, sparande-
investeringar samt utbildning. Arbetsutbudet är känsligt för skatt på arbetsinkomster och 
konsumtion. Sparandet är känsligt för kapitalinkomstskatter och investeringar är känsligt 
för bolagsskatter. Utbildningen är känsligt för progressiva inkomstskatter, som påverkar 
utbildningspremiens storlek. 
 
Enligt neoklassisk tillväxtteori har sparande-investeringar på lång sikt inga effekter på 
tillväxttakten. Sparandets storlek bestämmer endast på vilken nivå som tillväxtbanan 
ligger på. En sparandeminskning medför att ekonomin söker sig mot en lägre tillväxtbana 
och återgår därefter till en långsiktig tillväxttakt som beror på arbetsutbudet och teknisk 
utveckling (den s.k. teknikfaktorn som bestäms av exogena faktorer). Denna 
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anpassningsprocess till en lägre tillväxtbana kan dock ta lång tid, 10-20 år och under 
denna period är tillväxttakten lägre. 
 
Enligt endogen tillväxtteori kan sparandets storlek även påverka den långsiktiga 
tillväxttakten. I endogen tillväxtteori betonar man även humankapitalets betydelse för 
tillväxten. Denna är endogent bestämd. Ju mer som investeras i humankapital, desto 
högre teknikfaktor kan man räkna med och därmed högre tillväxt. 
 
Enligt neoklassisk tillväxtteori har skatteuttagets storlek ingen effekt på den långsiktiga 
tillväxttakten, men enligt endogen tillväxtteori kan skatteuttaget även ge långsiktiga 
effekter. De känsliga skatterna skulle då vara kapitalinkomstskatter och bolagsskatt, samt 
de progressiva statliga inkomstskatterna. Förändringar i arbetsutbudet påverkar enligt 
båda teorier endast nivån på tillväxtbanan och inte den långsiktiga tillväxttakten. 
 

Effekter på arbetsutbudet 
Hushållen antas efterfråga konsumtionsvaror och fritid. Ett ökat skatteuttag på arbete 
eller konsumtion medför att hushållens inkomster (lön efter skatt, köpkraften) minskar. 
När inkomsterna minskar efterfrågar hushåll mindre av både konsumtionsvaror och fritid. 
När efterfrågan på fritid minskar innebär detta att arbetsutbudet ökar (inkomsteffekten). 
När lönens köpkraft minskar, så är detta detsamma som att säga att priset på fritid 
minskar (priset på fritid är lika med lönens köpkraft, ju lägre köpkraft desto mindre 
förlorar man på att vara ledig). När priset på fritid minskar ökar efterfrågan på fritid, 
vilket är detsamma som att arbetsutbudet minskar (substitutionseffekten). 
 
Ett ökat skatteuttag har sålunda två motverkande effekter på arbetsutbudet, en 
inkomsteffekt som ökar arbetsutbudet och en substitutionseffekt som minskar 
arbetsutbudet. Den sammanlagda effekten kan således bli både positiv eller negativ på 
arbetsutbudet. Studier visar en svag negativ effekt på arbetsutbudet. 
 
Hittills har endast skatteuttagets effekter behandlats. För att få totaleffekten på ekonomin, 
måste man även medräkna de effekter som skatternas användning ger. Denna ökar 
efterfrågan och sysselsättningen i ekonomin. När sysselsättningen ökar, så ökar även 
arbetsutbudet. Internationella jämförelser visar att det är svårt att fastställa något negativt 
samband mellan skatteuttagets och sysselsättningens storlek1. 
  
En jämförelse mellan Sverige och de västeuropeiska länderna visar snarare på motsatsen 
(se de två diagrammen nedan). I början av 1960-talet utmärkte sig inte Sverige från 
övriga västeuropeiska länder med liknade ekonomiska standard2 då det gällde 
skattekvotens storlek eller sysselsättningsgrad3 (mätt i arbetade timmar).  I början av 
2000-talet var skattekvoten betydligt högre i Sverige. Då skulle man kunna förvänta sig 
att sysselsättningsgraden i Sverige skulle vara betydligt lägre jämfört med de 

                                                 
1 Se t.ex. Ekonomisk Debatt nr 4, år 1994: Tillväxt och offentlig sektor, Agell, Lindh och Ohlsson. 
2 BNP (köpkraftsparitetskorrigerat) per befolkning i åldrarna 15-64 år. 
3 Mätt som sysselsättningsgrad * medelarbetstid / teoretisk möjlig arbetstid. 
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västeuropeiska länderna, men det förhåller sig precis tvärtom! Sysselsättningsgraden 
ligger i stället bland de högsta i Västeuropa. 
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Diagram 1: Skattekvoten i olika västeuropeiska länder. 
 

Sysselsättningsgrad i timmar
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Diagram 2: Sysselsättningsgrad i timmar i olika västeuropeiska länder. 
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Resultatet beror sannolikt på att skatteuttagets negativa effekter på sysselsättningen mer 
än väl har motverkats med positiva effekter på sysselsättningen från skatternas 
användning. En regressionsanalys har genomförts för att se om det kan finnas något 
enkelt samband mellan skattenivå och sysselsättningsgrad. Regressionen har gjorts över 
dessa länders genomsnittliga värden på skattekvot och sysselsättningsgrad under 2000-
talet. Resultatet visar inte på något sådant samband. 
 

Har skatteuttagets nivå ingen betydelse för sysselsättning och 
tillväxt?  
Det är rimligt att tänka sig att det finns ett optimalt skatteuttag där de 
samhällsekonomiska intäkterna från skatternas användning är lika stora som 
skatteuttagets samhällsekonomiska kostnader. Är skatteuttagets samhällsekonomiska 
kostnader högre än intäkterna ligger skatteuttaget över denna optimala punkt vilket talar 
för en skattesänkning. Är i stället kostnaderna lägre än intäkterna bör skatteuttaget öka. 
Det är rimligt att tänka sig att i demokratiska länder ligger skatteuttagets storlek nära 
denna optimala punkt. 
 
Marginalintäkterna och marginalkostnaderna från skatternas användning och uttag beror 
på hushållens preferenser, som naturligtvis skiljer sig åt. Det optimala skatteuttaget skulle 
därför vara definierat utifrån ett genomsnitt av hushållens preferenser. 
 
Skulle skatteuttaget vara högre än vad denna optimala punkt anger, skulle detta dämpa 
arbetsutbud, sysselsättning och tillväxt. Men liknande dämpande effekter skulle också 
kunna uppstå om skatteuttaget var lägre än den optimala punkten. 
 
Hushållens genomsnittliga preferenser skiljer sig mer eller mindre åt mellan olika länder. 
Detta kan förklara att det är svårt att vid internationella jämförelser kunna finna några 
klara samband mellan skatteuttagets storlek å den ena sidan och sysselsättning och 
ekonomisk tillväxt å den andra. 
 
Hettan i den skattepolitiska debatten beror sannolikt mer på stora skillnader i hushållens 
preferenser än att de genomsnittliga preferenserna skulle indikera att skatteuttaget i 
Sverige skulle vara för alltför lågt eller alltför högt relativt en optimal punkt.  
 

Är skatteuttaget tillräckligt effektivt? 
Ett effektivt skatteuttag kännetecknas av låga samhällsekonomiska och administrativa 
kostnader samt en önskvärd fördelningspolitisk profil. Med låga samhällsekonomiska 
kostnader menas små negativa effekter på sysselsättning och tillväxt. Med låga 
administrativa kostnader menas att skatteuttaget är enkelt (det är lätt att betala skatten) 
samt att det har hög legitimitet (det ifrågasätts lite och kräver därför lite av juridiska 
processer). Med önskvärd fördelningspolitisk profil kan menas skatt efter bärkraft. 
  
Ett skatteuttag ska alltid sträva efter att vara så effektivt som möjligt. Det finns oftast ett 
motsatsförhållande mellan samhällsekonomiska, administrativa och fördelningspolitiska 
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effekter och en avvägning krävs mellan dessa. Likformig beskattning kan anses vara ett 
väl avvägt skatteuttag. 
 

Rapporten ”Häftig skatt eller sexig tillväxt” 
Rapporten försöker att fastställa hur pass känslig den ekonomiska tillväxten kan vara för 
olika storlekar på skatteuttaget. Först hänvisas till olika studieresultat över s.k. 
skatteelasticiteter, dvs. hur känslig ekonomisk aktivitet är för olika skatteförändringar. 
Dessa delresultat summeras sedan till en totaleffekt på BNP. Detta kallas i rapporten för 
”Den indirekta metoden”. Därefter redogörs för olika studier över sambandet mellan 
skatteuttagets storlek och BNP-tillväxten. Detta kallas för ”Den direkta metoden”. 
 
En grundläggande skillnad mellan dessa metoder är att ”Den indirekta metoden” endast 
ger svar på vilka negativa effekter som skatteuttaget i sig ge upphov till och medräknar 
inte de positiva effekter som skatternas användning skulle kunna ge upphov till. ”Den 
direkta metoden” försöker däremot fånga in både de negativa och positiva effekterna. 
Man kan därför förvänta sig en negativ effekt från ”Den indirekta metoden” men en 
mindre negativ eller positiv effekt från ”Den direkta metoden”. Det är därför märkligt att 
det inte ges något kommentar i rapporten till att båda metoderna skulle komma fram till 
liknande BNP-effekter. 
 

Den indirekta metoden 
Dessa elasticitetsberäkningar som redovisas anger endast hur känslig ekonomin kan vara 
för skatteuttagets storlek. Positiva effekter på ekonomin från skatternas användning är 
inte medräknade, vilket innebär att elasticiteterna kan överdriva de negativa effekterna på 
tillväxt. 
 
Det vanliga är att använda s.k. kompenserade elasticiteter. Det innebär att effekten även 
inkluderar de positiva effekter som skulle uppstå om skatteintäkterna återbetalades. Den 
positiva effekten värderas då till skatteuttagets storlek i kronor. Effekten av skatternas 
användning kan dock ofta värderas till ett högre värde än vad skatterna uppgår till i 
kronor. Denna extra effekt är inte medräknad i en kompenserad elasticitet. 
 
I rapporten beräknas vilka BNP-effekter som skulle kunna uppstå om skattekvoten 
sänktes med 3 procent. Detta skulle genomföras genom att kommunalskatterna och 
bolagsskatten sänks med 5 procent. Effekterna på BNP-tillväxten beräknas då bli en 
ökning med 0,3 procent per år. Denna totaleffekt erhålles genom att summera följande 
effekter på BNP-tillväxten: 
 
Ökat arbetsutbud:   0,11 procent 
Investeringar i humankapital:  0,08 procent 
Ökade investeringar:   0,05 procent 
Ökad forskning:   0,11 procent 
Summa:    0,35 procent  
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Timbrorapporten utgår från de effekter som kan uppstå enligt endogen tillväxtteori. 
Denna teori är relativt ny och dess resultat är fortfarande under debatt. Därför bör man 
vara försiktig med slutsatser om vilka bestående effekter på BNP-tillväxten som 
skatteförändringar kan ge. Elasticitetsberäkningar är alltid behäftade med mer eller 
mindre stor osäkerhet och resultaten brukar variera från olika studier. Effekterna på 
arbetsutbudet verkar dock vara de som man brukar förvänta sig. Dessa är dock 
övergående och har på lång sikt ingen inverkan på tillväxttakten.  
 
Dock verkar BNP-effekten på 0,08 procent från effekter på humankapitalet märklig. Den 
vanliga synen är att det är förändringar i progressiva skatter som kan påverka 
utbildningsbeslut4. Kommunalskatten är inte en progressiv skatt utan en proportionell 
skatt. Den skattesänkning som föreslås bör därför inte ge någon effekt på 
utbildningsbeslut och BNP-tillväxt. De redovisade skatteelasticiteterna på investeringar 
och forskning kan inte kommenteras i detta sammanhang. 
 

Den direkta metoden 
Den direkta metoden avser att fånga in både skatteuttagets negativa effekt på BNP samt 
den positiva effekt som skatternas användning ger på BNP. Slutresultatet kan då antingen 
bli negativt eller positivt. Timbrorapporten har inte gjort någon egen studie utan 
sammanställer andra rapporters resultat. Timbrorapporten anser att de refererade 
rapporterna ger stöd för en slutsats att de i rapporten föreslagna skattesänkningarna skulle 
öka BNP-tillväxten med 0,33 procent per år. 
 
Den empiriska forskningen har inte kommit fram till något entydigt resultat. Vissa studier 
finner negativa effekter och andra finner positiva eller inga effekter alls. ”Den direkta 
metoden” ställer därför stora krav på att de utvalda studierna är representativa, eftersom 
det alltid går att finna någon enskild studie som har funnit ett resultat som man tycker 
stämmer bra. Man saknar i Timbrorapporten en kommentar till varför andra genomgångar 
av teoretisk och empirisk forskning inte funnit något entydigt samband mellan skatter och 
tillväxt (se t.ex. den ovan refererade studien i Ekonomisk debatt). 
 

                                                 
4 Mats Persson: Skatterna och tillväxten (Tillväxt och ekonomisk politik, Calmfors & Persson, Ekonomiska 
rådet 1999). 


