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Framgångsrikt
företagande
är nyckeLn tiLL
tillväxt och
VäLstånd

Framgångsrikt företagande är nyckeln till 
tillväxt och välstånd. Redan nu är småföreta-
gen ryggraden i den svenska ekonomin. 4 av 5 
nya jobb under den senaste 20-årsperioden har 
skapats av småföretagare. Vad behövs då för att 
förbättra möjligheterna att få fler och växande 
småföretag? Företagarna själva har under lång tid 
rankat sänkt arbetsgivaravgift som den överläg-
set viktigaste enskilda åtgärden för att förbättra 
företagarklimatet i Sverige. 

Lägre arbetsgivaravgifter 1

1)  sänker lönekostnaderna som är den helt 
dominerande kostnadsposten, speciellt 
bland tjänsteföretagen och gör det billigare 
att anställa samt 

2)  gör det mer lönsamt för företagaren själv 
att starta och driva företag. 

Det har varit en omfattande ekonomisk debatt 
om effekterna av lägre arbetsgivaravgifter. 
Flera ekonomer har varit tveksamma till detta 
och menar att en generell sänkning är för dyr 
för statsbudgeten och att sänkt arbetsgivaravgift 
riskerar att leda till högre löner så att arbets-
kraftskostnaden inte sjunker och att inga fler 
jobb då kommer till stånd.

Regeringen har genomfört flera åtgärder som 
ökat utbudet av arbetskraft (jobbskatteavdraget, 
sänkta kompensationsnivåer i arbetslöshets- och 
sjukförsäkringen och skärpt kontroll i socialför-
säkringarna). Några åtgärder har också vidtagits 
för att öka efterfrågan på arbetskraft (sänkta 

arbetsgivaravgifter för ungdomar och pensionärer 
samt två skattereduktioner som syftar till att öka 
efterfrågan på hushållsnära tjänster, RUT – och 
ROT-avdragen). Men fokus har legat på utbuds- 
sidan snarare än på att öka företagens efterfrågan 
på arbetskraft.

I denna rapport analyserar vi tre förslag till 
sänkt arbetsgivaravgift. De tre alternativen är:

Arbetsgivaravdrag
Ett arbetsgivaravdrag utformat så att den all-
männa löneavgiften på drygt 9,2 procentenheter 
av lönesumman tas bort för alla företag men 
endast upp till en maximal nedsättning på knappt 
300 000 kronor i varje företag, vilket motsvarar 
en lönesumma för 10 anställda med genomsnittlig 
lön eller 3,2 miljoner kronor. Genom att avdraget  
maximeras för varje företag begränsas det direkta 
budgetbortfallet. De små företagen gynnas rela-
tivt de större och man undviker att nedsättningen 
äts upp av höjda löner. Alla företag får del av av-
draget, men det får störst betydelse i småföretag. 

Generell sänkning
En generell sänkning av arbetsgivaravgiften 
genom att den allmänna löneavgiften tas bort för 
samtliga privata företag. 

Nyanställningsavdrag
En generell sänkning av arbetsgivaravgiften 
genom att den allmänna löneavgiften tas bort 
för nyanställda. Vi antar att nedsättningen gäller 
under tre år.

1)  Beräkningarna för de tre modellerna bygger på den allmänna löneavgiften för år 2011 som var 9,23 procent. 
För 2012 uppgår den allmänna löneavgiften 9,21 procent.
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För dessa tre modeller har beräkningar gjorts 
för hur de under en treårsperiod påverkar priser, 
produktion, sysselsättning, nyföretagande samt 
statsbudgetens utfall. 

arbetsgiVaraVdrag

ökar både nyföretagandet och antalet anställda 
i befintliga företag. Sammantaget ger modellen 
- efter ca tre år - 39 000 nya jobb i existerande 
företag och ungefär lika många jobb i nya företag, 
sammantaget 78 000 nya jobb. Självfinansierings-
graden blir efter ett par år mycket hög, nästan 
90 procent. Reformen ger dock ett underskott 
de första två åren innan sysselsättningen ökat 
tillräckligt i existerande och nya företag. För att 
underlätta finansieringen bör reformen därför 
genomföras stegvis, exempelvis i tre steg. Bero-
ende på utformning blir då bruttokostnaden 12-14 
miljarder första året varav omkring en tredjedel 
strömmar tillbaka genom automatiska effekter i 
form av främst ökad inkomstskatt. Statsbudgeten 
kan därmed underfinansieras med mindre än 10 
miljarder kronor. Underskottet blir mindre andra 
året och blir ca 5 miljarder kronor efter tre år.

Arbetsgivaravdragets huvudförtjänst är att 
det sänker marginalkostnaden för nyanställning-
ar för ett mycket stort antal småföretag, stimu-
lerar nyförtetagandet och att arbetskostnaden 
sänks för alla företag. En nackdel med taket för 
underlaget på 3,2 miljoner är att marginalkost-
naden inte sänks utöver denna gräns. Selektiva 
sänkningar av avgifterna är dock billigare än 
generella och har den stora fördelen att löneök-
ningar inte ”äter upp” avgiftssänkningen som i 
högre grad kan ske vid generella sänkningar.

den genereLLa modeLLen

Den generella modellen har fördelen att ge 
mindre tröskeleffekter, och dessutom att vara 
strikt konkurrensneutral mellan olika företags-
typer. Samtidigt finns det nackdelar i form av 
avsevärt högre statsfinansiella kostnader, samt 
att riskerna för löneövervältring ökar. Budget-
bortfallet initialt kan beräknas till ca 82 miljarder 
kronor. Lönekompensationen blir större än i 
det första alternativet med ett avdrag eftersom 

löneutrymmet ökar mer generellt. Vi räknar med 
att lönerna stiger med två tredjedelar av kost-
nadssänkningen. Efter ett återflöde av skatt till 
budgeten genom automatiska och dynamiska 
effekter, återstår efter det tredje året ca 18 miljar-
der kronor att finansiera. Sysselsättningseffekten 
i nya företag och nyanställningar i befintliga före-
tag blir efter tre år ca 90 000 personer.

nyanstäLLningsaVdrag

Effekterna av ett nyanställningsavdrag bygger på 
ett antagande om en nettoökning av antalet an-
ställda med 10 000 personer per år. Löneökningar 
äter inte upp denna sänkning eftersom endast 
nyanställda får avdraget. Men om den sänkta ar-
betsgivaravgiften för nyanställda endast kommer 
att gälla för exempelvis en treårsperiod är dock 
kostnadssänkningen så liten att de existerande 
företagen knappast sänker priserna för att öka 
efterfrågan och kunna nyanställa. Risken är stor 
att det blir en skattesänkning – visserligen liten – 
men med stor dödviktsandel, dvs med en skatte-
sänkning med liten mycket liten effekt.

Ett avdrag för nyanställda har större effek-
ter på nyföretagandet än på sysselsättningen i 
existerande företag. Även om sänkningen skulle 
begränsas till en period på 3 år torde nyföretagan-
det stimuleras, dock naturligtvis väsentligt min-
dre än för ett permanent avdrag. Åtgärden medför 
dock risk för skattestyrd strukturomvandling 
och kapitalförstöring bland omsättningen av nya 
företag genom att det blir lönsamt att starta och 
driva företag i endast tre år. Företaget och skatte-
myndigheten måste även hålla reda på vilka som 
är nyanställda, vilket är administrativt krångligt. 
Allt detta gör att den samhällsekonomiska vin-
sten av förslaget är mycket osäker. Erfarenheter 
från tidigare förslag visar också att det är ytterst 
svårt att utforma förslag som på ett enkelt och 
tillförlitligt sätt subventionerar sysselsättningen 
på marginalen.





UtVeckLingen
av arbetsgivar-

aVgiFten
1955-2011 och
internationeLLa 
jämförelser 

De svenska arbetsgivaravgifterna är höga i ett 
internationellt perspektiv. Det är dessutom en skatt 
som är ”osynlig” för de flesta svenskar – om de inte 

själva är företagare.
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Arbetsgivaravgiften drar in ca 500 miljarder 
kronor till statskassan brutto. Nettointäkten 
av arbetsgivaravgiften är dock långt mindre än 
bruttointäkten. Det beror främst på att arbetsgi-
varavgiften ”trycker ned” lönesumman som är bas 
för inkomstskatten, konsumtionsskatterna och 
socialavgifterna själva. Staten har därför aldrig 
fått in så stora intäkter netto som det förefallit 
genom att introducera och expandera arbetsgi-
varavgifterna under perioden 1955-90. Uppåt tre 
fjärdedelar av de intäkter staten dragit in genom 
arbetsgivaravgiften kan ha gått förlorade när man 
beaktar de lägre intäkterna av inkomstskatt och 
konsumtionsskatter och smalare skattebas för 
socialförsäkringsavgifterna och även minskad 
sysselsättning i existerande och nya företag. En 
del av de förlorade skatteintäkterna beror på att 
avgifterna ökat arbetskraftskostnaderna så att 
jobbefterfrågan minskat. 

Samtidigt har avgiften lett till en kraftig höjning 
av skattekilen för arbete – summan av de skatter 
som har samband med ökad arbetsinsats - vilket 
försämrat hela samhällsekonomins funktionssätt.2

Staten har kunnat använda och höja arbets-
givaravgiften delvis därför att den är ”osynlig”  
för de flesta medborgare. Det är nästan bara före-
tagare som klart ser och lider av skatten. Vanliga 
medborgare ser bara en liten del av den skatt de 
står för själva och är därför inte särskilt intres-
serade av avgiftssänkningar som de tror mest 
gynnar höginkomsttagare. Detta är samtidigt 
ett demokratiskt problem eftersom det därmed 
är omöjligt för de flesta att utvärdera vad de får 
för sina skattepengar.

Socialdemokratiska regeringar började bygga 
upp välfärdsstaten 1938 efter maktövertagandet 
och reform efter reform finansierades med skatte-

2) Försämringen beror på att skattekilen slår in en kil mellan kostnad inklusive skatter och intäkten efter alla skatter. När en stor del av arbetsersätt-
ningen beskattas – blir skattekil – återstår bara en mindre del som incitament till effektivitet och samhällsekonomiskt önskvärda arbetsprestationer. 
Medborgarna mister genom skattekilarna tillgång till många förtjänstmöjligheter på marknaden. Arbete och kapital kan då inte utnyttjas lika effektivt 
som vore möjligt med lägre skattekilar.

arbetgiVaraVgiFter 1950-2011
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höjningar. 1948 införde finansminister Wigforss 
en mycket progressiv statlig inkomstskatteskala, 
även om de allra högsta skattesatserna endast 
drabbade ett fåtal individer. Men senare medförde 
stora löneökningar att allt fler medborgare kröp 
upp i högre marginalskatteskikt. 

I mitten på 1950-talet hade det blivit svårt att 
fortsätta höja synliga skatter som inkomstskat-
ten. Arbetaren hade redan en marginalskatt på  
33 % och en högre tjänsteman på 45 %. Då kom 
man på att införa en ny skatt, arbetsgivaravgiften. 
Den hade fördelen att inte verka drabba anställda. 
Den stod inte på lönebeskedet och namnet indi-
kerade att den var en avgift som arbetsgivaren 
betalade.

Arbetsgivarnas högsta prioritet i avtalsrörel-
serna (dominerade av de stora industriföretagen) 
torde oftast ha varit att värna vinstnivån och 
kapitalskatterna. De trodde inte att höjd arbets-
givaravgift drabbade vinsterna mer än tillfälligt; 
traditionell nationalekonomisk teori antar näm-
ligen att företagens vinstnivå är internationellt 
bestämd på lång sikt så att om arbetskraftskost-
naden stiger genom höjda arbetsgivaravgifter 
kommer lönerna att stiga mindre, priserna att 
stiga mer, eller annat hända så att vinstläget rela-
tivt snart återgår till den internationellt bestämda 
vinstnivån.3 Avgifterna övervältras betalas av lön-
tagarna genom lägre reallöner. Sysselsättningen 
blir dock inte oförändrad utan stiger. Det beror 
på att löneökningen gör det mer lönsamt att arbe-
ta, på motsvarande sätt som jobbskatteavdraget.
Motståndet på arbetsgivarsidan mot höjda arbets-

givaravgifter kan av denna anledning ha varit för-
hållandevis svagt, åtminstone fram till löntagar-
fondsstriden.4 Staten å sin sida trodde sig genom 
denna nya dolda avgift - som var en oklar skatt 
genom att den hade förmånsinslag, och som ingen 
trodde sig betala - ha löst den offentliga sektorns 
finansieringsproblem för lång tid framöver. 

Då varken löntagare eller arbetsgivare trodde 
sig betala den oklara arbetsgivaravgiften kunde 
staten fortsätta att höja den - och därmed hela 
skattetrycket - från 1955 till 1990 utan större pro-
tester.5 Starten var en liten sjukförsäkringsavgift 
som infördes 1955 och togs ut med 1,14 % på lön 
mellan ett basbelopp och 15 000 kronor.6 Genom 
införande av ATP-avgiften fem år senare höjdes 
arbetsgivaravgiften 1960 till 4,14 %. Åren 1961-72 
höjdes sedan avgiften varje år med ca 1 procent-
enhet. Sedan kom de stora höjningarna 1973-77 
med 3-4 procentenheter per år som drev upp ar-
betsgivaravgiften till 35 % år 1977.7 Som högst var 
avgiften 39 % år 1990. Procentsatsen sänktes något 
under krisåren 1992-93 och med 1 procentenhet 
2009 och är nu 31,42 %.

I början hade alla arbetsgivaravgifter utom den 
allmänna löneavgiften ett avgifts- och förmånstak 
vid 7,5 basbelopp och ett avgifts- och förmånsgolv 
vid 1 basbelopp. Avgifternas karaktär av skatt för-
stärktes när både golv och tak för avgifterna av-
skaffades.8 Eftersom taket för förmånerna behölls 
blev avgifterna över förmånstaket helt och hållet 
skatt.9 Skattedelen av avgifterna kan uppskattas 
till 20,3 procent av 31,4 procent.

3) Se exempelvis Hansson och Norrman (1996) och Flood & Manuchery (2012). De senare nämner att den empiriska forskningen klart visar att den stora 
effekten av mer lönsamt marknadsarbete på arbetsutbudet beror på att sannolikhet att börja arbeta ökar. 4) LO:s förslag om löntagarfonder skulle finan-
sieras dels av en vinstdelningskatt, dels av en ny arbetsgivaravgift. 5) Det gängse synsättet hos de fackliga organisationerna var att arbetsgivaravgiften 
tillhörde löneutrymmet och att höjda avgifter skulle avräknas från utrymmet för löneökningar, men någon avräkning verkar inte ha gjorts under 70-talet då 
lönerna och avgifterna steg kraftigt samtidigt. 6) Söderberg (1995, sid 117-119). 7) Nordling (1989, sid 72-77) skriver att de stora höjningarna av löneskatt-
erna vid mitten av 70-talet ”Haga-politiken” (efter de förhandlingar som fördes på Haga slott mellan regeringen, oppositionen och arbetsmarknadens parter 
inför skatteomläggningen 1975) i efterhand framstår som något av ett skattepolitiskt mysterium. Idag ter det sig självklart att en justering av inkomstskat-
teskalorna med hänsyn till inflationen inte behöver finansieras genom höjning av andra skatter som arbetsgivaravgiften. De styrande kan ha satt igång 
karusellen med höjda arbetsgivaravgifter och justeringar av skatteskalorna av okunnighet, men operationen kan också ha varit avsiktlig och ett led i den 
stora höjning av skattetrycket som inträffade under första delen av 70-talet. 8) 1976 (med undantag av ATP-avgiften och sjukförsäkringsavgiften för vilka 
avgiftstaken avskaffades 1982. 9) För alla arbetsgivaravgifter är skattedelen 100 procent över förmånstaken (tabell 1). Den nuvarande genomsnittliga 
skattedelen i arbetsgivaravgifterna kan uppskattas till 20,33 procentenheter av 31,42 procent (om förmånsvärdet antas vara 50 procent på inkomstdelar 
som ger socialförsäkringsförmåner). Tidigare ansågs arbetsgivaravgifterna i genomsnitt vara skatt till tre fjärdedelar. Den särskilda löneavgiften - som tas 
ut på bland annat pensionsavsättningar - är av det skälet 24,26 procent (3/4 av avgiftssumman). Skattedelen av arbetsgivaravgifterna sänktes dock när den 
tidigare helt fiskala folkpensionsavgiften togs bort och ersattes av en delvis förmånsanknuten (och höjd) ålderspensionsavgift. Förmånerna i arbetsgivar-
avgifterna (pensioner, arbetslöshetsersättning och sjukpenning) minskar avgifternas skattedel, men förmånerna är inte skattefria utan beskattade nästan 
som lön genom att de ingår i inkomstkällan lön (eller näringsverksamhet). De beskattas därigenom med egenavgift, inkomstskatt och konsumtionsskatter, 
dock utan arbetsgivaravgift. Detta innebär att den totala skattedelen av arbetsgivaravgiften egentligen är högre än 20, 33 procentenheter.
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Arbetsgivaravgifter  Avgift
Förmånsdel 50 % 

före skatt, p.e.
Skattedel exkl skatt

på förmån
Skattedel

över 7,5 BB

Sjukförsäkringsavgift 5,02 2,51 2,51 100

Föräldraförsäkringsavgift 2,20 1,10 1,10 100

Ålderspensionsavgift 10,21 5,11 5,11 100

Efterlevandepensionsavgift 1,17 0,59 0,59 100

Arbetsskadeavgift 0,68 0,34 0,34 100

Arbetsmarknadsavgift 2,91 1,46 1,46 100

Allmän löneavgift 9,23 0 9,23 100

Totalt 31,42 11,1 20,33 100

Särskild löneavgift p.e. % 24,26%

Egenavgifter

Sjukförsäkringsavgift 5,11 2,56 100

Föräldraförsäkringsavgift 2,2 1,10 100

Ålderspensionsavgift 10,21 5,11 100

Efterlevandepensionsavgift 1,17 100

Arbetsskadeavgift 0,68 100

Arbetsmarknadsavgift 0,37 100

Allmän löneavgift 9,23 100

Totalt 28,97 100

arbetsgiVaraVgiFter och egenaVgiFter 2011 

De höjda arbetsgivaravgifterna sammanföll 
med att den totala arbetskostnaden steg kraftigt 
vilket ledde till hög inflation och kostnadskris i 
de utlandskonkurrerande branscherna. Även 
verksamheter med lägre produktivitet - tjänster 
och jordbruk som levererade till hushåll - hade 
svårt att övervältra de ökade kostnaderna på 
priserna till konsumenter. 

Som framgår av stapeldiagrammet på sidan 
10, är arbetsgivaravgifterna (2009) inom EU i ge-
nomsnitt är 20,6 procent, 11 procentenheter lägre 
än i Sverige. En stor grupp länder har mycket låga 
avgifter, mindre än hälften av de svenska, däri-
bland Danmark (0,6), USA (7,7), Storbritannien 
(12,8) Irland (10,8), Kanada (5,0) Schweiz (10,1), 
Norge (12,8), och Nederländerna (11,9). 

Endast fyra länder har högre arbets- 
givaravgifter än Sverige: Frankrike (40,8 %), 
Italien (37,2), Belgien (34,5) och Tjeckien (34,0). 
De viktiga konkurrentländerna Danmark, Norge, 
Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, 
Kanada, Japan och USA har mindre än hälften 
så höga arbetsgivaravgifter som Sverige.

Den genomsnittliga arbetsgivaravgiften 
(EU-19) är som nämnts 20,6 procent och ytterli-
gare något lägre inom hela OECD (16,9 procent). 
Ett borttagande av den allmänna löneavgiften 
skulle sänka avgifterna med drygt 9,2 procent-
enheter så att Sverige nästan kom ned i nivå med 
genomsnittet i Europa. 
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Om arbetsgivaravgifterna sänks, oavsett 
om det görs generellt eller selektivt, bör avgifter 
med hög skattedel minskas. Den allmänna löne-
avgiften har inget förmånsvärde, d.v.s. är till 
100 procent skatt och bör därför reduceras först. 
Vissa avgifter − främst pensionsavgifterna − har 

ett förmånsvärde genom att de påverkar den fram- 
tida pensionens storlek. Det finns även ett visst 
förmånsvärde i sjukförsäkrings- och arbetsmark- 
nadsavgifterna, men endast för låg- och medel-
inkomsttagare eftersom avgifterna även utgår 
på inkomster som ligger över förmånstaket. 

arbetsgiVaraVgiFter 2009
ARBETSGIVARAVGIFTER 2009
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arbetgivaravgiften 
Lönerna och 
nyföretagandet

Modern forskning betonar allt mer att lägre 
arbetsgivaravgifter har en positiv effekt på 
nyföretagande och därmed är mycket viktig 

för den långsiktiga tillväxten.
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arbetgivaravgiften 
Lönerna och 
nyföretagandet

Den enligt företagarna viktigaste skatten att sänka 
för att skapa tillväxt och nyas jobb är arbetsgivar-
avgiften. Det minskar arbetskraftskostnaden, 
priserna och företagarens egen skatt. Problemet 
med höga arbetskraftskostnader visas tydligt av 
Småföretagsbarometerns återkommande fråga 
om värsta tillväxthinder. Höga arbetskraftskost-
nader är det sammantaget största hindret i mät-
ningarna sedan 2009.   

Makroekonomer pekar ofta på två problem 
vid en sänkning av avgifterna: skattebortfallet 
kan bli stort för staten och sänkningen får kanske 
inte någon mer bestående effekt än en tillfällig 
kostnads- och prissänkning under ett par år. 
Det beror på att om arbetsgivaravgiften sänks 
generellt finns risk för att fackförbunden kräver 
höjda löner och då kan kostnadssänkningen för 
företagen ätas upp helt eller delvis. Hur mycket 
lönerna höjs efter en avgiftsnedsättning i nuva-
rande globaliserade ekonomi är dock oklart. Och 

även om kostnadssänkningen skulle ätas upp 
helt av höjda löner finansieras ändå mer än halva 
bruttokostnaden för sänkt arbetsgivaravgift av 
att staten får ökade intäkter av andra skatter 
samtidigt som skattekilen sänks, vilket får flera 
positiva effekter på ekonomin.

Det finns flera olika teoretiska modeller 
för vad som kan hända när arbetsgivaravgiften 
sänks. Men effekterna av sänkta arbetsgivarav-
gifter kan inte avgöras enbart av teoretiska 
modeller. Empiriska studier krävs också för att 
uppskatta vad som händer i verkligheten.

Konjunkturinstitutet har hävdat att det i Sverige 
är svårt att påverka sysselsättningen med hjälp av 
skattepolitik. Åsikten baseras på att vissa studier 
funnit att en generell sänkning av arbetsgivarav-
giften inte fått någon varaktig effekt på syssel-
sättningen, främst Holmlund & Kolm (1998). I 
Holmlunds och Kolms modell görs dock det tvek- 
samma antagandet att löntagarnas förhandlings-
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styrka ökar när arbetsgivaravgifterna sänks. 
En sänkning av avgiften ”äts då helt upp” av en 
motsvarande löneökning så att arbetskraftskost-
naden blir oförändrad.10 Högre löner torde dock 
innebära att sysselsättningen tenderar öka genom 
ökat arbetsutbud.  

Holmlunds och Kolms studie bygger dessutom 
på gamla data. T ex framhåller 2011 års långtids-
utredning att reduktioner av löneskatter (som 
den allmänna löneavgiften) kan leda till sänkt 
arbetskraftskostnad när de nominella lönerna är 
trögörliga uppåt.11 

Det finns ett stort antal empiriska studier av 
sambanden mellan arbetskraftskostnader och 
skatter. De flesta av dem tyder på att generellt 
sänkta arbetsgivaravgifter har en påverkan på 
sysselsättningen både på kort och lång sikt.12  
Det är då oftast den totala skattekilen som har 
betydelse. Herin med flera (2006) har gjort en 
sammanställning av tolv empiriska studier som 
skattat samband mellan förändring av skattekilen 
och förändring av sysselsättningen i olika länder 
över en längre tidsperiod. Samtliga dessa studier 
finner att sänkta arbetsgivaravgifter och inkomst-
skatter höjer sysselsättningen och minskar arbets-
lösheten. Arbetsgivaravgiften har även i sig själv 
visat sig ha en modest men signifikant effekt på 
nyföretagande av enskilda firmor och handels-
bolag, dvs. sänkt avgift ökar nyföretagandet.13    

Den selektiva nedsättning av arbetsgivarav-
giften som gjordes 1997 för att öka efterfrågan på 
arbetskraft i små och medelstora företag var 5 
procentenheter och gällde upp till en lönesumma 
på maximalt 852 000 kronor i varje företag, vilket 
motsvarade löner för 3 anställda. Skattebortfallet 
brutto beräknades 1999 till 5,5 miljarder kronor, 
dvs. före hänsyn till hur stor del av nedsättningen 
som stat och kommuner fick tillbaka i form av  
lägre utgifter och ökade skatter. Ungefär hälften 

av bruttokostnaden för nedsättningen återgick 
enligt Finansdepartementets beräkningar i  
ökade skatter. Hade man tagit hänsyn till att 
selektiva avgiftssänkningar övervältras mindre 
på ökade löner än generella sänkningar så att 
priserna sänks och nyföretagandet stimuleras - 
som genererar ytterligare skatter till det offent-
liga - hade man kommit fram till större priseffekt 
och högre sysselsättning. Nettokostnaden hade 
då blivit betydligt mindre än hälften av brutto-
kostnaden.

1997 års nedsättning blev tillfällig efter kritik 
att sänkningen gett få och dyra jobb.14 Nedsätt-
ningen var dåligt konstruerad genom att den 
endast sänkte marginalkostnaden för nyanställ-
ningar bland företag med 1-3 sysselsatta. Avgifts-
nedsättningen kunde därför inte öka sysselsätt-
ningen märkbart. 

Selektivt sänkta arbetsgivaravgifter riktade 
till småföretag i form av det arbetsgivaravdrag 
som föreslås här ökar inte det allmänna löneut-
rymmet. De medelstora och större företagen får 
i förhållande till sin stora lönesumma en begrän-
sad sänkning av arbetsgivaravgiften och kan 
av det skälet inte betala generellt högre löner.  
Arbetsgivaravdraget leder därför inte till höjda 
lönekrav och högre allmän lönenivå, möjligen 
till viss löneglidning inom berörda småföretag.15  
I lokala löneavtal i enskilda företag kan fackklub-
bar yrka på extra löneökningar, men dessa klub-
bar har inte samma förhandlingsstyrka som 
fackföreningarna centralt och dessutom saknar 
över hälften av alla småföretag kollektivavtal.16 
Det är inte heller lätt att driva igenom löneökningar 
i det egna företaget som är större än i andra företag. 

Få forskare har än så länge studerat hur 
sänkta arbetsgivaravgifter påverkar nyföretagan-
det. Man kan i första hand vänta sig att sänkta 
arbetsgivaravgifter ökar nyföretagandet därför 

10) En minskad skatt på arbete leder vanligen till att sysselsättningen ökar både på kort och på lång sikt (Hansson & Norrman 1996, sid 108-13). På lång 
sikt tillfaller i denna modell generella avgiftssänkningar helt arbetstagarna. Det är en följd av att den allmänna vinstnivån antas internationellt bestämd,  
vilket gör att bruttolönekostnaden också är internationellt bestämd. Sysselsättningen ökar ändå, därför att skattesänkningen ökar arbetsutbudet. För att 
sysselsättningen ska bli oförändrad krävs ett antagande också om att arbetsutbudskurvan förskjuts till vänster när skatten på arbete sänks. Selektiva av-
giftssänkningar riktade mot småföretag, enskilda branscher eller regioner ger knappast någon nämnvärd lönehöjning och då ökar också efterfrågan på 
arbetskraft. 11) SOU 2011:2, 2011 års långtidsutredning, bilaga 12, sid 329. 12) Holmlund och Holm (1998, sid 266), Herin, Jacobsson och Rydeman (2006, 
sid 46). 13) Bennmarker, Mellander och Öckert, Riksrevisionen (2008:16), ”Sänkta socialavgifter – för vem och till vilket pris?” 14) Riksdagens revisorer 
(2001/01:8), Rapport angående sänkta socialavgifter, bilaga 1. ”Sänkta socialavgifter – har det någon effekt?” 15) Marknadsutbudskurvan (lönekurvan) för 
arbetskraft förflyttas inte till vänster i de teoretiska modeller som ofta används och som kan ske på längre sikt när arbetsgivaravgiften sänks generellt för 
alla företag, se Herin med flera (2006, sid 33). Detta bekräftas av en SKOP-undersökning som Företagarna/Fores låtit genomföra under juni 2012 som visar 
att hela 80 % av de tillfrågade fackliga företrädarna anser att lönekraven inte påverkas av sänkta arbetsgivaravgifter med 5 procentenheter. 60 % anser att de  
heller inte skulle påverkas av 10 procentenheter lägre arbetsgivaravgifter. 16) Företagarna (2011). Företag utan kollektivavtal lika seriösa som andra företag. 
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17) Riksrevisionen (2008:16), ”Sänkta socialavgifter – för vem och till vilket pris?” 18) Den empiriska litteraturen (se Marx, 2001) visar att sysselsätt-
ningseffekterna av de flesta riktade subventioner i olika länder varit små och lägre än förutsägelserna i de teoretiska modellerna. De flesta subventio-
nerna har dock varit snävt inriktade mot arbetslösa och lågavlönade. Vår nedsättning är mer generell genom att den gäller lön för all arbetskraft upp 
till en lönesumma om högst 3,2 miljoner kronor per företag och kan därför tänkas vara mer effektiv. 19) 2011 års långtidsutredning, bilaga 12, sid 329. 

att de nya företagens nettoavkastning ökar. Det 
gäller särskilt avgifter utan förmånsdel, som den 
allmänna löneavgiften. Det gäller särskilt vid en 
sänkning av avgifter utan förmånsdel, som den 
allmänna löneavgiften.

2002 introducerades som nämnts en regional 
arbetsgivaravgiftssänkning på 10 procentenheter 
begränsad till privata arbetsgivare utanför jord-
bruk, fiske och transporter och också gällande 
lönesummor i varje företag på högst 852 000 
kronor. En studie av Bennmarker, Mellander och 
Öckert (IFAU, 229, s 25)17  fann som nämnts att 
denna nedsättning av socialavgifterna i Norrlands 
inland följdes av lönehöjningar som åt upp en 
fjärdedel av kostnadssänkningen. Studien hittade 
ingen signifikant effekt på sysselsättningen av 
nedsättningen av avgifterna för existerande före-
tag, men en positiv effekt på nyetableringen. Lik-
som 1997 gällde dock denna nedsättning endast 
en lönesumma på maximalt 852 000 kronor vilket 
innebar att marginalkostnaden för arbetskraft 
sänktes endast för företag med 1–3 anställda. 

Studien använder sig dessutom av antagandet om 
övervältring på ökade löner som gäller generella 
avgiftssänkningar som inte stämmer för selektiva 
nedsättningar.18 

Riksrevisionen granskade 2008 de tre stora 
nedsättningar av socialavgifterna som gjorts i 
Sverige för att bibehålla eller öka efterfrågan på 
arbetskraft: den generella nedsättningen med in-
riktning mot småföretag 1997, 2002 års riktad mot 
stödområde A, samt den nedsättning som infördes 
1 juli 2007 som är riktad mot ungdomar som fyllt 
18 men inte 25 år. Riksrevisionens resultat pekar 
på att generella och regionala nedsättningar av 
socialavgifter verkar ha begränsade sysselsätt-
ningseffekter. Beräkningar i regeringens finans-
plan 2012 och 2011 års lågtidsutredning har dock 
en mer positiv syn på riktade lönesubventioner 
vilka anses kunna hjälpa de arbetslösa.19  

Förutom det tvivelaktiga övervältringsanta-
gandet fokuserar både IFAU:s och Riksrevisio-
nens studie på avgiftssänkningens skattebortfall 
brutto i stället för på nettokostnaden. Sänks 
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arbetsgivaravgifter blir det alltid ett automatiskt 
skatteåterflöde till det offentliga. Sänkningen i 
offentlig sektor minskar skatteintäkterna men 
minskar samtidigt de offentliga utgifterna.

Minskningen av arbetsgivaravgifterna ger 
vissa ökningar av löner och företagarinkomster 
som beskattas som inkomst av tjänst, närings-
verksamhet (eller ökad kapitalinkomst) och kon-
sumtionsskatter när de disponibla inkomsterna 
ökar. Sänkta arbetsgivaravgifter ger dessutom 
flera dynamiska effekter som liksom de automa-
tiska ökar skatteåterflödet till stat och kommun: 

20) De dynamiska effekterna är budgetmässigt givetvis mer osäkra, mer svårberäknade och beroende av en lång rad andra faktorer. Det innebär dock 
inte att de är oviktiga, snarare tvärtom. Genom att analysera även de sannolika dynamiska effekterna av olika förslag kan även de långsiktiga struktur- 
ella effekterna beaktas. 21) Procentsumman blir mer än 100 procent vid en sammanräkning eftersom samma företag kan ha gjort fler saker. 
22) Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering har för avsikt att genomföra en utvärdering som dock i skrivandets stund inte är färdig.

Sänkt produktionskostnad möjliggör sänkta 
produktpriser som leder till ökad produktion som 
skapar fler jobb. De nya jobbens arbetsinkomster 
genererar nya arbetsgivaravgifter (genom att löne-
basen blir bredare), ny inkomstskatt och högre 
konsumtionsskatter. Prissänkningen kommer 
också att minska de offentliga utgifterna eftersom 
mer än hälften av dessa är prisberoende. Skatte-
bortfallet för stat och kommun är inte skattebort-
fallet brutto utan nettokostnaden efter hela det 
skatteåterflöde som skapas av automatiska och 
dynamiska effekter.20

Att lägre arbetsgivaravgifter har en stark direkt 
effekt på de små företagens sysselsättningsbeslut 
visar också Företagarnas undersökning i april 
2012 av hur nedsättningen av arbetsgivaravgif-
terna för unga påverkat de små företagen. Knappt 
var femte småföretag angav där att de sänkta 
arbetsgivaravgifterna haft positiva effekter på 
deras anställning av ungdomar. Den överlägset 
viktigaste positiva effekten är att öka antalet 
anställda ungdomar 70 procent av dem som sagt 
att det haft effekt, 30 procent har ökat antalet 
timmar som unga arbetar och omkring 10 procent 
har ökat utbildningsinsatserna för unga när kost-
naderna sänks.21 En grov kalkyl baserad på att 
det finns ca 330 000 företag med 1-49 anställda, 

och att 18 procent av dem säger att reformen 
haft positiva effekter (sysselsättning, timmar, 
utbildning etc) skulle innebär att det haft positiva 
effekter för ungdomar i 50 000 till 60 000 företag. 
Av dessa är det ca 70 procent som säger att de 
ökat antalet unga anställda, vilket motsvarar ca 
35 000-40 000 nya eller räddade jobb.

Av de svarande som säger att sänkningen inte 
haft någon effekt, är skälet till helt övervägande 
del att man inte har nyanställt (52 procent).  
Ca 10 procent vardera anger att de inte hittar 
unga (bristande matchning), att de unga har fel 
utbildningsnivå och att ungdomslönerna ändå 
är för höga i förhållande till produktiviteten.22

3.1 positiVa eFFekter aV Lägre 
arbetsgiVaraVgiFter För Ungdomar
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Arbetsgivaravdraget innebär att vi tar bort den allmänna 
löneavgiften för alla företag upp till en maximal lönesumma 

på 3,2 miljoner kronor. Detta har starka positiva 
effekter på sysselsättningen och nyföretagandet.

arbetsgiVaraVdraget 

med tonvikt på
småFöretagen
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Som framgått av tidigare sidor finns det således 
en forskningsmässigt oenighet rörande effekterna 
av generella avgiftssänkningar. Vi analyserar 
inledningsvis effekterna av att införa avdrag 
utformat så att den allmänna löneavgiften (9,23 
procent år 2011) kompenseras med ett lika stort 
avdrag som dock begränsas till en lönesumma av 
3,2 miljoner kronor. Detta har fördelarna att det 

ger starka tillväxtincitament för småföretagen 
och för nyföretagandet, samtidigt som riskerna 
för löneökningar minskar och de statsfinansiella 
initiala kostnaderna blir lägre.23 Ett arbetsgivar-
avdrag i arbetsgivaravgiften innebär att alla före-
tag får en kostnadssänkning men effekten blir 
störst för anställda och företagare i småföretag.

23) Den sittande regeringen har själv sänkt avgifterna för vissa grupper såsom för ungdomar mellan18 och 24 år (15,93 procent gäller för denna grupp 
år 2012) och pensionärer 65 år och äldre (10,21 procent). Därtill utgår fr o m 2002 ett regionalt stöd till  arbetsgivare med driftsställe  i stödområdet 
A (vissa delar av Norrland och inre Svealand). De får en nedsättning av arbetsgivaravgiften med 10 procentenheter, dock högst med 85 200 kr per år). 
Antalet subventionerade anställningar har också ökat, dvs anställningar där hela eller delar av lönekostnaden betalas av någon annan är arbetsgivaren. 
För närvarande finns sex former av subventionerade anställningar som räknas som arbetsmarknadspolitiska program. Särskilt anställningsstöd och 
instegsjobb räknas som generella stödformer. Dessutom finns fyra stödformer som riktar sig till personer med funktionsnedsättning som nedsätter 
arbetsförmågan: lönebidrag, trygghetsanställning, offentligt skyddat arbete och utvecklingsanställning.
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Sänkta arbetsgivaravgifter kan förväntas 
öka nyföretagandet. Med vårt förslag om sänkt 
arbetsgivaravgift upp till en lönesumma på 3,2 
miljoner kronor får företaget med en anställd som 
har 30 000 kronor i månaden i lön, en sänkning 
med drygt 30 000 kronor om året. Det är mycket 
för en som planerar att bli företagare. Risken att 
behöva gå ner i inkomst är enligt en rapport till 
Globaliseringsrådet avskräckande för potentiella 
nyföretagare.24 

Fler väljer att bli företagare om arbetsgivar-
avgiften sänks. Men hur många fler? I Sverige 
startas ca 50 000 nya företag om året.25 En ökning 
med 20 procent skulle betyda 10 000 fler företag 
om året.26 Nyföretagaren har kanske varit anställd 

tidigare och lämnar då ett jobb som rimligtvis 
tas av någon som också lämnar ett jobb som åter- 
besätts och så vidare till dess att utanförskapet 
har minskat med en individ. En undersökning 
av företag startade efter år 2000 visar att drygt 
6 av 10 nya företagare tidigare var anställda, 10 
procent drev redan ett annat företag, 14 procent 
var studerande och ca 10 procent arbetslösa  
(Det Nya Företagandet, Företagarna 2012)

Stenkula fann som nämnts ovan en liten men 
signifikant negativ effekt av sänkningen av 
arbetsgivaravgiften på nyföretagandet i form 

4.1 arbetsgiVaraVdraget – eFFekt på ny
Företagandet och andra dynamiska eFFekter

av enskild firma, den dominerande formen av 
nya företag. I en annan svensk studie av effek-
terna av den selektiva sänkningen av arbetsgivar-
avgifterna med 10 procentenheter i stödområde A 
år 2002, fann Bennmarker, Mellander och Öckert 
(2008, 2009) att sänkningen ökade antalet företag 
i området, antingen genom ökat nyföretagande 
eller minskad nedläggning eller både och. En 
sänkning av avgifterna med 1 procentenhet upp- 
skattades öka antalet företag med knappt 0,1 
procent på tre år. 

En beräkning på basis av Bennmarkers sam-
band och under antagande att det gäller för alla 
företag med 1-9 sysselsatta (223 000 st år 2010) 
och att också 60 procent av alla soloföretagare 
(430 000 st år 2010 och ytterligare fler år 2011) 
påverkas på samma sätt av sänkningen (totalt 
sett 653 000 företag). Antalet nya företag skulle 
då öka med = 653 000 x 0,0029 x 9,23 = 17 5000 
företag på tre år eller 5 830 varje år. 

Nu är etableringsfrekvenserna (nya företag 
per 1 000 invånare) 50 procent högre i hela riket 
än i Norrland 27. Orsaker är större erfarenheter 
av eget företagande och tillgång till kapital (som 
krävs för nyföretagande) i södra Sverige än i stöd-
områdena. En förbättring av villkoren för företa-
gande kan därför väntas ge större relativ respons 
i hela riket än vad Bennmarker med flera fann i 
Stödområdet. Vi räknar därför sammantaget med 
att en sänkning av avgifterna med 1 procentenhet 
ger en ökning av antalet företag med 0,0044 
(1,5 x 0,0029) under en treårsperiod. Per år ökas 
då nyföretagandet 653 000 x 0,0044 x 9,23/3 = 
knappt  9 000 per år, dvs nyföretagandet ökar 
från 50 000 till 59 000 företag. Det ökade nyföre-
tagande ger betydande direkta skatteintäkter.28 
Det genomsnittliga nya företaget sysselsätter 
1,7 personer vid starten och två personer om det 

24) Åsa Hansson, Skatter, entreprenörskap och nyföretagande, underlagsrapport nr 12 till Globaliseringsrådet. 25) Enligt Tillväxtanalys och Stiftelsen 
Jobs & Society. 26) I genomsnitt är antalet sysselsatta per nytt företag 1,7 (Tillväxtanalys, 2008), men i den uppgiften ingår även deltidssysselsatta.  
27) Enligt Jobs and Society’s nyföretagarbarometer 2009. Stockholm, Skåne och västra Götaland har särskilt hög etableringsfrekvens. 28) Bennmarker 
(2009) räknar på antalet företag i gruppen som har 1- 9 sysselsatta, 8 273 företag i Stödområdet A, och får då 250 nya företag för en sänkning med 
10 procentenheter. Uppräknat till riksnivå och 9,23 p.e. i sänkt avgift innebär detta ca 8 000 nya företag på tre år eller 2 700 per år. Räknar man som vi 
även med soloföretagarna och dessutom på en större avgifts koefficient blir antalet nya företagare större. 

Stora 
dynamiska 
effekter om 

fler blir
företagare.
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År 1 År 2 År 3

Antal nya företag som överlevt till olika år

Etablerade år 1 9 000 5 850 4 500

Etablerade år 2 9 000 5 850

Etablerade år 3 9 000

Summa nya företag ackumulerat från år 1 9 000 14 850 19 350

Sysselsatta per nytt företag 1,7 1,8 2,0

Sysselsatta (hel + deltid) 15 300 26 730 38 700

Extra skatter, mdr kr 2,4 4,3 6,2

nyFöretagande och sänkt arbetsgiVaraVgiFt Under 3 år

29) Medelskatten har beräknad till 53 procent. Reformens ökning av nyföretagandet genererar efter sex år sannolikt dubbelt så stora skatteintäkter 
som efter tre år (se tabell 3 i Appendix A, vid oförändrad genomsnittlig lön för de nya jobben på 300 000 och en medelskatt på 53 procent inklusive 22,2 
procent i arbetsgivaravgift och 23 procent% konsumtionsskatter).

överlevt till år 3. Efter två år (År 2 i tabell 3b) har 
14 850 företag överlevt av de 18 000 företag som 
etablerats under de första två åren om man räknar 
med marginellt högre överlevnadsfrekvens av nya 
företag än SCB funnit gälla för perioden 1989-2003. 
År 3 uppskattas antalet nya överlevande företag 
till 19 350.

Det ökade nyföretagandet skapar 15 300 nya 
jobb (inklusive deltidare) år 1 som uppskattas växa 
till 27 000 år 2 och knappt 39 000 nya jobb år 3.  

Vad skulle de nya företagen betyda för de 
offentliga skatteintäkterna? Anställda i nya 
företag antas i genomsnitt ha en årslön på cirka 
300 000 kronor. De 9 000 nya företagen genererar 
under startåret extra skatter på 1,7 miljarder 
kronor. År 3 har de nya företagen ökat till 19 350. 
Vi beräknar då antalet sysselsatta till 39 000 per-
soner (om antalet sysselsatta hos de överlevande 
företagen ökar svagt på ett normalt sätt från 1,7 

till 2,0 personer). Dessa nya jobb beräknas gene-
rera 6,2 miljarder kronor i skatter (arbetsgivarav-
gifter, inkomstskatt och konsumtionsskatter).29 

Vi räknar med att lönerna (och företagarnas  
inkomst av näringsverksamhet) ökar med om-
kring två procent, vilket är en fjärdedel av den 
arbetskostnadssänkning som nedsättningen ger 
och i nivå med vad Bennmarker med flera fann i 
sin ovan refererade studie.

De 9 000 nya företagen 
genererar under startåret 

extra skatter på 
2,4 miljader kronor.
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4.2 statsFinansieLLa konsekVenser 

Arbetsgivaravdraget, dvs s att ta bort den allmänna 
löneavgiften upp till lönesumman 3,2 miljoner 
kronor innebär att kostnaden för arbetskraft och 
anställningsbeslut sänks kraftigt för alla mindre  
företag. Sänkningen påminner om den nedsätt-
ning som fanns med 5 procentenheter 1997-2006. 
Skattebortfallet blir naturligtvis större än för 
1997 års nedsättning, samtidigt som sysselsätt-
ningseffekten bli betydligt starkare. Huvudor-
saken till att sysselsättningseffekten blir större 
– och nettokostnaden för nya jobb mindre – är att 
övervältringen av avgiftsnedsättningen på ökade 
löner är avsevärt mindre än tidigare studier räk-
nat med. Vi räknar dessutom in nedsättningens 
effekt på nyföretagandet och att de nya jobben 
minskar statens a-kasseutgifter i och med att den 
ökade sysselsättningen i slutändan leder till mot-
svarande lägre arbetslöshet/utanförskap. Död-
viktskostnaderna blir därför betydligt mindre.

Skattebortfallet på grund av avgiftsnedsätt-
ningen blir olika stort beroende på förtetagets 
storlek. Bland de många soloföretagarna (717 000) 
blir nedsättningen per företag begränsat (i gen- 
omsnitt ca 3 000 kronor), eftersom de i genomsnitt 
deklarerar mindre än 50 000 kronor i inkomst.  

En anledning till den låga inkomsten är att många 
driver enskild firma som extraknäck vid sidan av 
en anställning, en annan anledning är att många 
nystartade företag går med underskott eller en-
dast små överskott under uppstartsfasen.30

En tredje anledning är att det bland egenfö-
retagare påstås ske en viss underrapportering av 
inkomsterna till skattemyndigheten.31 Totalt för 
gruppen blir skattebortfallet ändå, på grund av 
det stora antalet företagare, ca 2 miljarder kronor. 
I företag 1-9 anställda kan skattebortfallet beräk-
nas till ca 28 miljarder kronor, och i företag med 
mer än 10 anställda till ca 12 miljarder kronor. 
Sammantaget för alla storleksklasser blir brut-
tokostnaden 41 miljarder kronor. 

Netto blir dock skattebortfallet väsentligt 
mindre eftersom cirka 10 miljarder återkommer 
när en del av nedsättningen beskattas som ökad 
lön och inkomst av näringsverksamhet, samt 
ökad konsumtion och därmed momsintäkter 
(tabell 3).32 För det andra leder de sänkta arbets-
givaravgifterna till sänkta priser när en del av 
nedsättningen slår igenom i form av lägre pris. 
De sänkta priserna ökar efterfrågan, produktion 
och sysselsättning vilket i sin tur genererar ökade 
skatteinkomster.

30) Se Sörensen (2008, s 91-95f). 31) Andersson nämner (2008, s 10- 12) att Engström och Holmlund (2006) uppskattar att egenföretagare i genomsnitt 
underrapporterar sina inkomster med runt 30 procent. En fjärde förklaring till att många egenföretagare, särskilt kanske invandrare, har låga inkomster 
är att de kan lägre reservationslön än anställda om alternativet till att vara egenföretagare är att vara arbetslös. Den förväntade inkomsten från egenfö-
retagande behöver då inte vara särskilt hög för att egenföretagandet ska vara ett attraktivt alternativ. 32) 40 procent av avgiftsnedsättningen beskattas 
som löner och inkomst av näringsverksamhet vilket ger 10 miljarder i inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och konsumtionsskatter.  

Mer nyföretagande och låg löneövervälting medför att en 
bruttokostnad på 41 miljarder kronor bara blir 4,7 miljarder 

kronor efter automatiska och dynamiska effekter.
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4.3 prodUktions- och sysseLsätt- 
ningsökning, prissänkning 

I det följande försöker vi kvantitativt uppskatta 
effekterna av arbetsgivaravdraget på priser, 
konkurrenskraft, produktion och sysselsättning. 
Lönerna antas stiga 25 procent av den kostnads-
sänkning de nedsatta avgifterna ger, eller med 
omkring 2 procent. Totalt sett sjunker då arbets- 
kraftskostnaden med 5,4 procent.33

Hela förädlingskostnaden sjunker med 4,34 
procent (0,8 x 5,4) om man antar att kapitalkost-
nader och insatsfaktorer (drygt 20 procent av 
priset) inte påverkas av de nedsatta avgifterna. 
Om 60 procent av kostnadssänkningen övervält-
ras framåt, sjunker produktpriserna med 2,6 
procent (4,34 x 0,6).  

Hur prissänkningen slår på efterfrågan, 
försäljning, produktion och sysselsättning i de 
småföretag som får sänkta arbetsgivaravgifter 
beror bland annat på priselasticiteten. Denna 
varierar för olika varor och tjänster. Marknads-
efterfrågans priselasticitet är låg för många nöd-
vändighetsvaror som livsmedel och beklädnad 
(Dahlman & Klevmarken, 1971). Priskänslighe-
ten är högre för tjänster och lyxvaror. Enskilda, 
mindre företag brukar ha högre priskänslighet 
än marknadsefterfrågan, därför att de ofta kan 
erövra marknadsandelar från andra företag. 
Priselasticiteten för svensk import av bearbetade 
varor brukar i genomsnitt ligga runt -1.35 Och för 
svensk export av bearbetade varor brukar pri-
selasticiteten ligga kring -1,5, vilket beror på att 
svenska företag kan vinna världsmarknadsan-
delar genom prissänkningar. Det kan mot denna 
bakgrund vara rimligt att anta att våra småfö-
retag i genomsnitt har en priselasticitet på -1,5. 
Produktionen kan då öka med 3,9 procent när 
priset sänks 2,6 procent. Vi antar vidare att sys-
selsättningen stiger parallellt med produktionen, 
dvs. att arbetsproduktiviteten är oförändrad. 

Antalet soloföretagare kan uppskattas till ca 
717 00 med knappt 580 000 sysselsatta (Företa-
garna 2010). 178 000 företag med 1 - 4 anställda 
uppskattas ha 535 000 sysselsatta och 45 000 
företag med 5 – 9 anställda uppskattas ha 335 000 
sysselsatta. Totalt uppgår antalet sysselsatta i 
företag med 1 – 9 sysselsatta till knappt en miljon. 
Ökar sysselsättningen med 3,9 procent i alla 
dessa småföretag, skapas 39 000 nya jobb. Anta-
gandet om starka positiva sysselsättningseffekter 
får stöd av empiriska undersökningar av hur 
företagare skulle reagera på ett borttagande av 
den allmänna löneavgiften. Omkring 40 procent 
av de svarande småföretagen (max 49 anställda) 
uppgav att de skulle öka sysselsättningen vilket 
enligt rapporten i grova drag motsvarar ca  
50 000 nya jobb. Det är dock viktigt att notera att 
företagen i sina svar sannolikt inte tog hänsyn till 
hur en sänkning kan påverka den allmänna pris-, 
löne- och efterfrågenivån.36  

Småföretagens sänkta priser påverkar dess-
utom hela prisnivån mätt med konsumentpris-
index. Denna kan uppskattas till 0,55 procent. 
Utifrån det faktum att 60 procent av de offentliga 
utgifterna (som uppgår till 1 700 mdr kronor) är 
prisberoende, reducerar prissänkningen de of-
fentliga utgifterna med 5,6 miljarder kronor. 

Knappt 5 miljarder kronor återstår således att 
finansiera när hänsyn tagits till hela skatteåterflö-
det och de sänkta offentliga utgifterna. Nettokost-
naden utgör endast 11 procent av skattebortfallet 
brutto, och nettokostnaden per nytt jobb kan be-
räknas till 60 000 kronor. De olika kostnadspos-
terna samt automatiska och dynamiska effekter 
redovisas mer detaljerat i tabell 5 i Appendix.

33) Om lönen före sänkningen var 100 var arbetskraftskostnaden 131,42 (Arbetsgivaravgifterna uppgår till 31,42 procent). Efter sänkningen av 
arbetsgivaravgiften till 22,2 procent höjs lönen till 101,8 och arbetskraftskostnaden blir då 101,8x1,222 = 124,3 vilket innebär en sänkning med 5,4 
procent jämför med kostnaden innan nedsättningen. 34) 80 procent av förädlingskostnaden antas vara arbetskostnader. Kapitalkostnaderna och 
priserna på insatsfaktorer antas oförändrade. 35) Vid en priselasticitet på -1 medför en sänkning av priset med 1 procent att efterfrågan ökar med 
1 procent. 36) Företagarna (2011); Sänkta arbetsgivaravgifter ger fler jobb.
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Effekter av arbetsgivaravdrag för arbetsgivaravgift och egenavgift
Arbetsgivaravdrag på 3,2 miljoner kr motsvarande 10 sysselsatta Mdr kr

Antal 
syssel-
satta %

Skattebortfall brutto (från tabell 4) 41,0

Sänkt arbetskraftskostnad 7,02

Sänkt kostnad efter lönehöjning på 1,76 % 5,42

Sänkt produktpris 2,60

Ökad produktion och sysselsättning efter 2 år 3,90

Antal sysselsatta påverkade i företag med 0–9 anställda 994 000

Ökning av antal anställda i existerande företag 38 803

Automatiska effekter: skatteåterflöde genom ökade löner 15,3

Dynamiska effekter existerande företag 11,2

Skatteåteflöde och minskad a-kassa via 39 000 jobb ökat nyföretagande 9,8

Summa dynamiska effekter 21,0

Summa automatiska och dynamiska effekter 38,4

Staten förlorar netto 4,7

Reformens självfinansieringsgrad % 89

Nettokostnad per nytt jobb, tkr 60

beLysande FörenkLad tabeLL

Sammanfattningsvis skapar arbetsgivaravdra-
get - efter ca tre år - 39 000 nya jobb i existerande 
företag och ungefär lika många jobb i nya företag, 
sammantaget 78 000 nya jobb. Självfinansierings-
graden blir efter ett par år mycket hög, nästan 90 
procent. Reformen ger dock ett stort underskott 
de första två åren innan sysselsättningen ökat 
tillräckligt i existerande och nya företag. För att 
underlätta finansieringen bör reformen därför 
genomföras stegvis, till exempel genom att ar-
betsgivaravgiften sänks 3 procentenheter första 
året, 3 procentenheter andra året och återstående 
3,2 procentenheter tredje året. Bruttokostnaden 
bli då 13,7 miljarder kronor första året varav en 
tredjedel strömmar tillbaka genom automatiska 

effekter i form av främst ökad inkomstskatt. 
Statsbudgeten kan då beräknas gå back 10 miljar-
der kronor. Underskottet blir mindre andra året 
och ca 5 miljarder kronor på tre års sikt.37 

Reformens huvudförtjänst ligger i att den 
sänker marginalkostnaden för nyanställningar i 
små företag, att nyföretagandet stimuleras och att 
arbetskostnaden sänks för alla företag. En nack-
del med taket på nedsättningen vid 3,2 miljoner 
kronor är att marginalkostnaden inte sänks när 
taket nåtts.38 Selektiva sänkningar av avgifterna 
är dock billigare än generella och har den stora 
fördelen att löneökningar inte ”äter upp” avgifts-
sänkningen vilket i högre grad är fallet med 
generella sänkningar. 

37) Kalkylen har inte tagit hänsyn till möjliga undanträngningseffekter som kan uppstå om grupper som inte är berättigade till anställningssubventioner 
eller sänkta arbetsgivaravgifter får stå åt sidan för grupper som är berättigade. I våra kalkyler ökar dock efterfrågan på arbetskraft för alla grupper. Vi 
antar att det i slutändan blir arbetslösa som anställs. Det förutsätter att det finns viss arbetslöshet när reformen genomförs eller att arbetsutbudet ökar. 
Arbetsutbudet ökar mest när arbetsgivaravgiften sänks generellt. I det fallet räknar vi med att  två tredjedelar av kostnadssänkningen övervältras på höjda 
löner så att lönsamheten av marknadsarbete förbättras mest. Samtidigt övervältras dock en mindre del av kostnadssänkningen på sänkta priser vilket 
leder till en mindre starkt ökad sysselsättningsefterfrågan från företagen. 38) Att 1997 års nedsättning av arbetsgivaravgifterna bedömdes haft endast en 
liten effekt på sysselsättningen beror till stor del av att den begränsades till högst en lönesumma på ca 3 sysselsatta i varje företag.
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Ett generellt borttagande av den allmänna 
löneavgiften för alla företag har fördelar i form 
av mindre tröskeleffekter. Men det kostar mer ur 

ett statsfinansiellt perspektiv med risk för en 
”uppätning” genom högre löner ökar.

genereLL
sänkning 
aV arbets- 

givaravgiften
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genereLL
sänkning 
aV arbets- 

givaravgiften

Ett alternativ till arbetsgivaravdraget ovan är 
att sänka arbetsgivaravgifterna generellt. Detta 
kan ha fördelen att ge än mindre tröskeleffekter, 
och dessutom att vara strikt konkurrensneutralt 
mellan olika företagstyper. Samtidigt har det 
nackdelar i form av avsevärt högre statsfinan-
siella kostnader, samt att riskerna för löneöver-
vältring ökar. 

År 2011 inbringade arbetsgivaravgifterna ca 500 
miljarder kronor. Skulle man minska dessa gene-
rellt genom att ta bort den allmänna löneavgiften 
skulle skatteintäkterna brutto minska med 147 
miljarder kronor. Efter avdrag för arbetsgivarav-
gifter för offentligt anställda blir skattesänkning-
en ändå så stor som drygt 80 miljarder kronor 
(tabell 6 i Appendix). Generellt sänkta socialav-
gifter förefaller därför vid första påseende vara 
mycket svåra att finansiera. 

I verkligheten ger dock sänkta avgifter ett tiotal 
indirekta effekter - höjda löner och företagarin-
komster, ökad sysselsättning och lägre priser 
mm. som ger ett stort skatteåterflöde till stat och 
kommun så att nettokostnaden för sänkningen 
endast blir en bråkdel av bruttokostnaden. Gene-
rellt sänkta arbetsgivaravgifter finansierar sig 
också själva i betydande utsträckning. Självfinan-
sieringsgraden är dock inte lika stor som vid ett 
arbetsgivaravdrag.  

5.1 genereLL sänkning – eFFekt på nyFöre- 
tagandet, statsFinansieLLa konsekVenser, 
prodUktion och sysseLsättningsökning  

Tas den allmänna löneavgiften bort blir skat-
tebortfallet brutto (mätt i 2011 års löne- och 
sysselsättningsförhållande) 82 miljader kronor 
(om lönesumman i privat sektor uppskattas till 
70 procent av den totala lönesumman). Lönekom-
pensationen blir större än vid ett arbetsgivarav-
drag eftersom löneutrymmet ökar generellt. Vi 
räknar på att lönerna stiger med två tredjedelar 
av kostnadssänkningen (som är 4,71 procent).

Efter lönekompensation återstår en kostnads-
sänkning netto på 2,7 procent. Lönestegringen 
ger en automatisk effekt (skatteåterflöde) genom 
skatter på höjda löner och företagarinkomster  
(27 miljarder kronor). Kostnadssänkningen ger 
en prissänkning i småföretagen på 1,6 procent 
och en dynamisk effekt i form av ökad produktion 
och sysselsättning efter två år på 2,4 procent (vi 
antar samma priselasticitet som i arbetsgivarav-

Hög själv-
finansiering även

vid generell
sänkning.
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draget ovan, -1,5 procent), vilket vi beräknar kan 
generera 77 000 nya jobb i existerande företag. 
Prissänkningen ger också en automatisk effekt i 
form av minskade offentliga utgifter. 

Till detta ska läggas sysselsatta i nya företag. 
Företagaren får själv en ökad årsinkomst på ca  
29 000 kronor (genom sänkt avgift på en genom-
snittlig årslön på ca 320 000). Nyföretagandet kom-
mer därför att öka, men mindre än i fallet med 
ett arbetsgivaravdrag. Anledningen är att lönerna 
stiger betydligt mer än i arbetsgivaravdraget. När 
löneökningar äter upp en större del av kostnads-
sänkningen blir lönsamheten av att starta nytt  
företag mindre jämfört med anställning. Vi antar 
att nyföretagandet ökar med en tredjedel av ökning-
en i arbetsgivaravdragsmodellen vilket ger 10 000 
nya jobb i nya företag. Sysselsättningsökningen 
efter generellt sänkt avgift blir då 13 000 + 77 000 
= 90 2000 nya jobb. Denna sysselsättningsökning 
generar ökade skatter på 3,3 miljader kronor.

Denna sysselsättningsökning och andra auto-
matiska effekter genererar tillsammans 26,4 
miljader kronor i skatteåterflöde inkluderat 
minskad a-kassa när 90 000 arbetslösa går från 
a-kassa till jobb (se tabell 4). Summa automatiska 
effekter genom skatteåterflöde via höjda arbets- 
och företagarinkomster ger 37,6 miljader kronor. 
Prissänkningen uppskattas till 1,1 procent, vilket 
ger en inbesparing av offentliga utgifter på 11,2 
miljader kronor (tabell 6 i appendix). Summan 
automatiska effekter blir 37,6 miljader kronor.

Återstår att finansiera: 18 miljader kronor. 
Självfinansieringsgrad: 78 procent.

Även om självfinansieringsgraden är lägre 
för en generell sänkning av arbetsgivaravgiften 
än för arbetsgivaravdraget är den ändå så hög 
som 78 procent. Underskottet blir dock större för 
reformens två första år eftersom de dynamiska 
effekterna uppkommer med viss fördröjning.

eFFekter aV genereLL och seLektiV 
sänkning aV arbetsgiVaraVgiFten

Selektiv sänkning
arbetsgivaravdrag 3,2 mkr Generell

Bruttokostnad, mdr kronor 41,0 82,0

Lönekompensation av sänkt kostnad, % 25 67

Sänkt kostnad efter lönehöjning, % 5,42 2,66

Automatisk effekt, mdr kronor 15,3 37,6

Dynamisk effekt, mdr kronor 21,0 26,4

Nettokostnad som återstår att finansiera 4,7 18,0

Sysselättningsökning exklusive nya företagare 38 800 77 300

Ökning inklusive nya företagare 77 500 90 226

Nettokostnad per nytt jobb, tkr 60,1 200

Självfinansieringsgrad, % 88,6 78





nyanställnings- 

aVdrag
Ett tredje alternativ är att begränsa nedsättningen 

till enbart nyanställda. Detta är statsfinansiellt billigt, 
men i praktiken svårt att genomföra.
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nyanställnings- 

aVdrag
Lönesumman i den privata sektorn uppgick 2010  
till ca 803 miljader kronor. Om man räknar på ett 
scenario att 10 000 personer genomsnittligt nyan-
ställs netto och att arbetsgivaravgiften för dessa 
sänks med 9,23 procentenheter blir kostnads-
sänkningen initialt 277 miljoner kronor vilket ut-
gör av mycket liten del den sammanlagda arbets-
kraftskostnaden. Löneökningar torde inte äta 
upp denna sänkning eftersom endast nyanställda 

får avdraget. Om den sänkta arbetsgivaravgif-
ten för nyanställda endast kommer att gälla för 
exempelvis en treårsperiod blir dock kostnads-
sänkningen så liten att de existerande företagen 
knappast sänker priserna för att öka efterfrågan 
och kunna nyanställa. Risken är stor att det blir 
en skattesänkning – visserligen liten – men med 
stor dödviktsandel, dvs med en skattesänkning 
med mycket liten effekt.

6.1 nyanstäLLningsaVdrag – eFFekt i 
existerande Företag

6.2 eFFekt på nyFöretagandet

Ett avdrag i arbetsgivaravgiften för nyanställda 
kan dock ha effekt på nyföretagandet om nedsätt-
ningen görs så att alla nya sysselsatta, dvs även 
de som startar ett nytt företag, får en sänkning 
av avgiften på 9,23 procentenheter. Löneökningar 
äter inte upp en sådan sänkning. För att stimulera 
nyföretagandet torde dock sänkningen behöva 
gälla för en period på minst tre år och även då 
blir effekten mindre och osäkrare än för ett 
permanent avdrag på 9,23 procentenheter. Om 
ett permanent arbetsgivaravdrag skapar 39 000 
jobb i nya företag kan man kanske spekulera i att 
ett treårigt nyanställningsavdrag på 9,23 procent 
av lönen för alla nyanställda under tre år kan ge 
uppåt 5 000 nya jobb. Detta skulle generera någon 

miljard i skatteintäkter på tre år. Åtgärden med-
för dock risk för skattestyrd strukturomvandling 
och kapitalförstöring bland omsättningen av nya 
företag genom att det blir lönsamt att starta och 
driva företag i endast tre år. Företaget och skatte-
myndigheten måste även hålla reda på vilka som 
är nyanställda, vilket är administrativt krångligt. 
Incitamenten att bryta upp företag och starta 
nytt för att komma i åtnjutande av nedsättningen 
av avgiften ökar dessutom. Allt detta gör att den 
samhällsekonomiska kostnaden av förslaget är 
mycket osäker. Erfarenheter från tidigare förslag 
visar också att det är ytterst svårt att utforma 
förslag som på ett enkelt och tillförlitligt sätt  
subventionerar sysselsättningen på marginalen.



Att sänka arbetsgivaravgifterna är ett effektivt 
sätt att öka jobben och nyföretagandet. 

Det kan göras antingen direkt eller stegvis. 
Det viktigaste är att det faktiskt görs.

hUr kan
avdraget 
inFöras
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Som framgått ovan har en sänkning av arbetsgi-
varavgifterna, och framför allt då i formen av ett 
arbetsgivaravdrag riktat mot de små företagen, 
stora positiva effekter på nyföretagandet och 
sysselsättningstillväxten i de små företagen. 
Samtidigt är det uppenbart att de initiala statsfi-
nansiella kostnaderna blir betydande. 

Reformen ger dock ett stort underskott de första 
två åren innan sysselsättningen ökat tillräckligt 
i existerande och nya företag. För att underlätta 
finansieringen bör reformen därför som nämnts 
genomföras stegvis. Man kan därvidlag tänka sig 
två olika modeller. Den ena där avgifterna sänks 
gradvis under en treårsperiod. Den andra för att 
arbetsgivaravdraget initialt sätts till ett löneav-
drag motsvarande 3 anställda och sedan ökas till 
6 respektive 10 anställda de kommande två åren. 

Den sistnämnda modellen har fördelen att den 
starkare och mer direkt har positiva effekter på 
nyföretagandet.

En grov kalkyl av de statsfinansiella effekter-
na av ett stegvis införande visar att en sänkning 
av arbetsgivaravgiften med tre procentenheter 
första åtet, 3 procentenheter andra året och åter-
stående 3,2 procentenheter tredje året medför en 
bruttokostnaden på 13,7 miljarder kronor första 
året varav en tredjedel strömmar tillbaka genom 
automatiska effekter i form av främst ökad in- 
komstskatt och ökade konsumtionsskatter.  
Effekterna av ett stegvis införande storleks-
mässigt ger grovt ett skattebortfall på drygt 12 
miljarder kronor, men en återföring på åtminstone 
40 procent via automatiska effekter samt ökat 
nyföretagande. Båda dessa vägar är möjliga 
och statsfinansiellt tämligen likvärdiga.



appendix

Tabell 1. arbetsgiVaraVgiFter och egenaVgiFter, 2011 

Arbetsgivaravgifter  
Avgift

(%)

Förmånsdel 
50 % före 
skatt, p.e.

Skattedel 
exkl skatt på 
förmån (%)

Skattedel 
över 

7,5 BB

Sjukförsäkringsavgift 5,02 2,51 2,51 100

Föräldraförsäkringsavgift 2,20 1,10 1,10 100

Ålderspensionsavgift 10,21 5,11 5,11 100

Efterlevandepensionsavgift 1,17 0,59 0,59 100

Arbetsskadeavgift 0,68 0,34 0,34 100

Arbetsmarknadsavgift 2,91 1,46 1,46 100

Allmän löneavgift 9,23 0 9,23 100

Totalt 31,42 11,1 20,33 100

Särskild löneavgift p.e. % 24,26%

Egenavgifter

Sjukförsäkringsavgift 5,11 2,56 100

Föräldraförsäkringsavgift 2,2 1,10 100

Ålderspensionsavgift 10,21 5,11 100

Efterlevandepensionsavgift 1,17 100

Arbetsskadeavgift 0,68 100

Arbetsmarknadsavgift 0,37 100

Allmän löneavgift 9,23 100

Totalt 28,97 100

Tabell 2. arbetsgiVar- 
aVgiFter, 2009

Land
(% av APW)

Marginell
avgift

Australien 0,00

Belgien 34,47

Danmark 0,00

Finland 23,00

Frankrike 40,80

Grekland 18,10

Irland 10,75

Island 6,17

Italien 37,20

Japan 4,93

Kanada 4,95

Korea 9,81

Luxemburg 14,10

Mexico 7,64

Nederländerna 11,90

Norge 12,80

Nya Zeeland 0,00

Polen 18,43

Portugal 23,75

Schweiz 10,05

Slovakien 13,75

Spanien 29,95

Storbritannien 12,80

Sverige 31,42

Tjeckien 34,00

Turkiet 16,50

Tyskland 19,60

Ungern 32,00

 USA 7,65

Österrike 21,63

Medelv. OECD 16,94

Medelv. EU 19 20,57

OECD 2009, tabell Ill.2.  
Industriarbetare. 
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A) Nettoetableringen (ökning av antalet överlevande småföretag) var enl BMÖ 7 700 företag per år, 
15 000 enligt DNV och 9 000 enligt oss. B) Här har räknats med en liten ökning av sysselsatta per nytt 
företag på basis av figur 26 i” Nyföretagandet i Sverige” (2006-08-14). C) Genomsnittlig lön har satts 
till 300 000 kr, genomsnittsskatt 53 % inkl 22,2 % arbetsgivaravgift och 23 % i konsumtionsskatter. 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8

Antal nya företag 9 000 5 850 4 500 3 780 3 240 2 880 2 610 2 430

Överlevt till olika år 9 000 5 850 4 500 3 780 3 240 2 880 2 610

9 000 5 850 4 500 3 780 3 240 2 880

9 000 5 850 4 500 3 780 2 880

9 000 5 850 4 500 3 780

9 000 5 850 4 500

9 000 5 850

9 000

Summa nya företag

Ackumulerat från år 1 9 000 14 850 19 350 23 130 26 370 29 250 31 860 33 930

Snittstorlek, sysselsättning 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,6 2,6

Syssels. (hel + deltid) 15 300 26 730 38 700 50 886 63 288 76 050 82 836 88 218

Extra skatter, mdr kr 2,4 4,3 6,2 8,1 10,1 12,1 13,2 14,0

Överlevnadsgrad

SCB 89-2003 100 61 46 38 32 28 25 23

Efter reform till olika år, % 100 65 50 42 36 32 29 27

Tabell 3. nyFöretagande och sänkt arbetsgiVaraVgiFt 

År 1 År 2 År 3

Antal nya företag som överlevt till olika år

Etablerade år 1 9 000 5 850 4 500

Etablerade år 2 9 000 5 850

Etablerade år 3 9 000

Summa nya företag ackumulerat från år 1 9 000 14 850 19 350

Sysselsatta per nytt företag 1,7 1,8 2,0

Sysselsatta (hel + deltid) 15 300 26 730 38 700

Extra skatter, mdr kr 2,4 4,3 6,2

Tabell 3b. nyFöretagande och sänkt arbetsgiVaraVgiFt Under 3 år



Tabell 4. småFöretagen FördeLade på storLekskLass, 2010 (12 04 09) 

Skattebortfall i olika stora företag om arbetsgivaravgiften sänks med 9,23   
procentenheter för högst en lönesumma på 3,2 mkr kronor.   
 

  
Antal företag 

Max lön per 
företag, tkr

Summa  
sysselsatta Totalt mdr kr

Soloföretagare 716 735 30 579 274 2,0

1 anställd 44 608 579 66 911 2,4

2 anställda 44 608 899 111 519 3,7

3 anställda 44 608 1 219 156 127 5,0

4 anställda 44 608 1 539 200 734 6,3

1–4 anställda 178 430 535 291

5 anställda 8 922 1 859 49 068 1,5

6 anställda 8 922 2 179 57 990 1,8

7 anställda 8 922 2 499 66 911 2,1

8 anställda 8 922 2 819 75 833 2,3

9 anställda 8 922 3 139 84 754 2,6

5–9 anställda 44 608 334 557

1–9 anställda 223 038 635 837

10–49 anställda 32 252 3 200 618 982 9,5

50–199 anställda 4 756 3 200 424 814 1,4

200–anställda 1 285 3 200 971 030 0,4

Summa 0–9 anställda 939 773 1 215 111

Summa privat verksamhet 978 066 3 229 937

Offentligägd affärsverksamhet 2 531 201 665

Summas affärssektor 980 597 3 431 602

Offentliga myndigheter 752 1 237 958

Genomsnittlig förvärvsinkomst 2011 är 320 000 kronor, för heltidsanställda 366 000 kronor (SEK, SCB).  
Soloföretagarnas medelinkomst antas vara låg, 30 000 kronor. Många driver näringsverksamhet 
vid sidan av tjänst eller pension. Företagarnas löneuttag antas vara 81 procent av genonsnittslönen.  
(Företagarna 2010, Hansson 2008, sid 41). Antalet företag och sysselsatta har hämtats från Företagarna 
(Fakta om små och stora företag, februari 2011, sid 4, avser jan 2011). Antalet företag i gruppen 1–9 
sysselsatta har fördelats på undergrupperna efter relationen 2011. Antalet sysselsatta i storleksgrup-
perna 1–9 sysselsatta är en gov uppskattning som något överskattar totalantalet sysselsatta för 
företag med 1–9 anställda.



Tabell 5.  
sysseLsättningseFFekt aV seLektiV nedsättning aV arbetsgiVaraVgiFt (12 06 26) 

Arbetsgivaravgiften sänks med 9,23 p. e. upp till löner motsvarande 10 anställda Parametrar Mdr kr

Sänkt total arbetskraftskostnad vid oförändrad lön 7,02

Lönerna höjs 1,8 procent (25 % av den kostnadssänkning som nedsatt avgift ger) 1,76

Sänkning av total arbetskostnad: sjunker från 131,42 till 124,3 (1,0176 x 1,22197) 5,42

Effekt på förädlingskostnad (arbetskostnadsandel ca 80 %) 4,34 (5,42)x0,8

Sänkt produktpris (60 % av kostnadsminskningen) 2,60

Ökad produktion efter två år (priselasticitet antas 1,5) 3,90

Ökad sysselsättning, procent 3,90

50 procent av antalet soloföretagare antas bli påverkade och  
öka sysselsättningen med 3,9 %

358 500

Antal sysselsatta i företag med 1 -9 anställda 635 837

Summa sysselsatta i företag med 0 - 9 sysselsatta 994 337

Summa nedsättning av arbetsgivaravgift brutto, mdr kr 41,00

Ökning av antal anställda i existerande företag 38 803

Automatisk effekt 1: skatteåterflöde genom ökad lön och  
företagarinkomst i existerande företag

9,6

Automatisk effekt 2: sänkt KPI  pga nedsatt arbetsgivaravgift 0,55

Automatisk effekt 3: minskade offentliga utgifter genom sänkt KPI 5,6

Summa automatiska effekter 15,26

Dynamisk effekt 1: minskade offentliga utgifter när 38 800 färre har a-kassa 8,69

Dynamisk effekt 3: ökade arbetsgivaravgifter när arbetslösas  
medellön höjs med 96 000 kronor

0,83

Dynamisk effekt 4: ökade konsumtionsskatter 0,64

Dynamisk effekt 5: högre skatter genom ökat nyföretagande 
19 000 företag med 39 000 nya jobb.

6,20

Dynamisk effekt 6:  lägre a - kassa när 39 000 personer  startar eget. 8,74

Avdrag för 39 000 arbetslösas arbetsgivaravgift, inkomstskatt och konsumtionsskatt -4,1

Summa dynamiska effekter 21,0

Summa automatiska och dynamiska effekter 36,3

Staten förlorar, mdr kronor 4,7

Nettokostnad per nytt jobb, tkr 60,1

Reformens självfinansieringsgrad 88,6

De ökade företagarinkomsterna beskattas med en marginell skattekvot som beräknas till 50 procent (margi-
nalskatt 30 %, arbetsgivaravgifter på 22,19 % och konsumtionsskatter på 23 procent av nettoinkomstökningen). 
Genomsnittsskatten är 53 procent. Av de offentliga utgifterna (1 700 mdr kronor) uppskattas 60 procent vara 
prisberoende. Ökar nyföretagandet p g a sänkt arbetsgivaravgift med 9,23 p.e. för småföretag uppskattas skat-
teökningen bli 6,2 mdr kronor efter två år och dubbelt efter åtta år. 



Tabell 6. eFFekter aV genereLLt sänkt arbetsgiVaraVgiFt med 9,23 p.e. (%-enhet) 
 

Arbetsgivaravgiften sänks från 31,42 % till 22,19 %. Lönerna antas stiga två tredjedelar, 4,71 %.
Antagande: näringslivspriser sänks med två tredjedelar av kostnadsminskningen. 2011 års lönenivåer.

Sänkt total arbetskraftskostnad vid givna löner 9,23/1,3142 7,02

Lönerna stiger 67 procent av kostnadssänkningen, i hela ekonomin, % 4,71

Arbetskostnaden för lön på 100 kr sjunker från 131,42 till 127,93 (122,19 x 1,0471) 2,66

Sänkt förädlingskostnad (arbetskostnadsandel 80 %) 2,13 (2,66x0,8)

Sänkt producentpris (övervältring framåt 60 %) 1,60 (2,13x0,6)

Ökad produktion efter två år (om genomsnittlig priselasticitet  1,5) 2,39

Ökad sysselsättning, procent 2,39

Antal sysselsatta i privat verksamhet, miljoner  3,23

Ökning av antal anställda (2,39 %) nya företag 77 326

Sänkning av arbetsgivaravgift totalt brutto, mdr kr (9,23 % av 802,94), mdr kr 82,0

Automatisk effekt 1:  Skatteåterflöde via höjda arbetsinkomster  
(skattekil inkl kons.skatt = 57,7 %)

21,8

Automatisk effekt 2: Skattåterflöde via ökad företagarinkomst 4,6

Automatisk effekt 3: sänkt KPI genom sänkt arbetsgivaravgift 1,10

Minskade offentliga utgifter genom sänkt KPI 11,2

Summa automatiska effekter 37,6

Dynamisk effekt 1: minskade offentliga utgifter när 77 300 färre har a-kassa 17,3

Dynamisk effekt 2: ökad inkomstskatt när 77 300 går från a-kassa till jobb 2,5

Dynamisk effekt 3:  ökade arbetsgivaravgifter när tidigare arbetslösas  
lön höjs med 108000

1,9

Dynamisk effekt 4:  ökade konsumtionsskatter (23 % av nettoinkomst)  
när arbetslösas lön höjs

1,4

Dynamisk effekt 5:  ökade skatter pga 6 000 nya företag  
(1/3 av effekten för selektiv sänkning)

3,3

Summa dynamiska effekter 26,4

Återstår att finansiera, mdr kr 18,0

Nettokostnad per nytt jobb tkr

Självfinansieringsgrad 78,0

Kommentarer. Arbetsproduktiviteten har antagits opåverkad av avgiftssänkningen. Den relativt låga övervält-
ringen framåt på priserna (0,6) tar hänsyn till att priserna är givna inom t ex råvarusektorn. Företagarinkom-
sterna ökar därför att 40 % av kostnadssänkningen ej övervältras framåt på lägre priser utan används till ökade 
investeringar och ökad vinst. Om en fjärdedel av återstående kostnadssänkning beskattas blir skatterna=0,25 
x 0,4 x 74,1x företagarskattekil 2011 på 0,557 = 4,1 mdr kr. Löntagarnas skattekil=1- (1-0,328)x(1-0,23)/1,222) 
=0,577. Företagarnas skattekil= 1- (1-0,297)x(1-023)/(1+0,222)=0,557



Tabell 7. jämFöreLse aV arbetsgiVaraVdraget och 
en genereLL sänkning aV arbetsgiVaraVgiFten

Arbetsgivaravdrag
Generell
sänkning

Bruttokostnad, mdr kronor 41,0 82,0

Lönekompensation av sänkt kostnad, % 25 67

Sänkt kostnad efter lönehöjning, % 5,42 2,66

Automatisk effekt, mdr kronor 15,3 37,6

Dynamisk effekt, mdr kronor 21,0 26,4

Nettokostnad som återstår att finansiera 4,7 18,0

Sysselättningsökning exklusive nya företagare 38 800 77 300

Ökning inklusive nya företagare 77 500 90 226

Nettokostnad per nytt jobb, kronor 60 100 200 000

Självfinansieringsgrad, % 89 78
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Tabell 8. FördeLning aV FörVäVsinkomster och inkomstskatt, 2011    
 

Tax. 
Förvärvsinkomst

Uppräknat antal Förvärvsinkomst Inkomstdelar Inkomstskatt Skattedelar Kvar efter ink.skatt Marginalskatt Skiktmarginal-
skatt,% i 1000-tal Andel % Mkr Andel % Mkr Andel % Mkr Mkr Andel % Mkr Andel %  (SCB), %

0 – 43 tkr 743 9,8 6 953 0,4 295 098 15,7 209 0 0,0 295 098 21,4 2,6 0

43 – 120 917 12,3 81 610 4,4 487 593 26,0 13 260 111 171 28,3 376 422 25,2 25,3 22,8

120 – 290 3172 42,7 652 059 34,8 715 544 38,1 146 379 212 517 40,9 503 027 37,1 29,4 29,7

290 – 300 175 2,4 51 715 2,8 25 292 1,3 12 306 7 512 1,5 17 780 1,3 28,9 29,7

300 – 396 1239 16,7 417 524 22,3 145 397 7,8 101 997 47 690 8,4 97 707 7,5 31,0 32,8

396 – 561 842 11,3 374 315 20,0 110 648 5,9 105 419 58 422 10,7 52 226 4,2 47,8 52,8

561 – 700 194 2,6 119 508 6,4 37 780 2,0 415 53 19 948 3,9 17 832 1,3 55,1 52,8

700 – 800 57 0,8 42 435 2,3 13 122 0,7 16 316 7 585 1,4 5 537 0,5 55,8 57,8

800 – 1 000 56 0,8 49 352 2,6 14 333 0,8 20 149 8 284 1,5 6 049 0,5 55,4 57,8

1 000 – 1 500 30 0,4 35 862 1,9 15 760 0,8 16 060 9 109 1,7 6 651 0,5 55,6 57,8

1 500– 19 0,3 44 507 2,4 15 274 0,8 22 176 8 828 1,7 6 446 0,5 55,7 57,8

Summa 7 432 100,0 1875 840 100,0 1875 840 100,0 495 824 491 066 100,0 1380 225 100,0 29,8 26,2
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Källa: modellframskrivning av HEK- urvalet från 2010 till 2011 samt egna beäkningar.Kommunalskatten inkluderar kyrkoskatt = 32,76.

Tax. 
Förvärvsinkomst

Uppräknat antal Förvärvsinkomst Inkomstdelar Inkomstskatt Skattedelar Kvar efter ink.skatt Marginalskatt Skiktmarginal-
skatt,% i 1000-tal Andel % Mkr Andel % Mkr Andel % Mkr Mkr Andel % Mkr Andel %  (SCB), %

0 – 43 tkr 743 9,8 6 953 0,4 295 098 15,7 209 0 0,0 295 098 21,4 2,6 0

43 – 120 917 12,3 81 610 4,4 487 593 26,0 13 260 111 171 28,3 376 422 25,2 25,3 22,8

120 – 290 3172 42,7 652 059 34,8 715 544 38,1 146 379 212 517 40,9 503 027 37,1 29,4 29,7

290 – 300 175 2,4 51 715 2,8 25 292 1,3 12 306 7 512 1,5 17 780 1,3 28,9 29,7

300 – 396 1239 16,7 417 524 22,3 145 397 7,8 101 997 47 690 8,4 97 707 7,5 31,0 32,8

396 – 561 842 11,3 374 315 20,0 110 648 5,9 105 419 58 422 10,7 52 226 4,2 47,8 52,8
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