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Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen är att analysera hur marginalskatten påverkar skillnaden i framtida 

pensionsinkomster mellan inrikes- och utrikesfödda män och kvinnor. Det här undersöks genom 

att använda en ekonometrisk OLS modell. Den beroende variabeln i modellen, disponibel 

pensionsinkomst, konstrueras med hjälp av Pensionsmyndighetens typfallsmodell. I 

typfallsmodellen lägger vi in data över individernas årliga arbetsinkomster, vilket generar 

individernas framtida pensionsinkomster, givet vissa antaganden. Resultaten visar att 

marginalskatten påverkar utrikesföddas pensionsinkomster mer negativt än inrikes föddas och 

kvinnors pensionsinkomster mer negativt än mäns. Det här indikerar att en sänkt marginalskatt 

kan minska skillnaden i framtida pensionsinkomster både mellan inrikes- och utrikesfödda och 

mellan män och kvinnor. Resultaten visar också att en sänkt marginalskatt påverkar 

höginkomsttagares pensionsinkomster mindre positivt jämfört med icke-höginkomsttagare. 

Följaktligen skulle en sänkt marginalskatt kunna minska skillnaden i pensionsinkomster mellan 

individerna. Vidare kan man argumentera för att marginalskatten för höginkomsttagare borde 

höjas ytterligare, för att skillnaden i pensionsinkomster mellan inrikes- och utrikesfödda män och 

kvinnor ska minska i större omfattning. 

  



  

Abstract 
This paper studies the effect of a marginal tax on differences in future pension incomes, both 

between men and women, and between domestic born and foreign born. The purpose of this 

paper is examined by using an econometric OLS model. The dependent variable, disposable 

pension income, is conducted by using the Swedish Pensions’ Authority´s typology model. We 

use data for wage income to generate the individuals’ future pension incomes through the 

typology model, given certain assumptions. The results show that the effect of an increased 

marginal tax on future pension income is more negative for foreign born, compared to domestic 

born. The effect is also more negative for women than for men. These results indicate that a 

lower marginal tax rate can reduce the differences in future pension incomes between the 

research groups. Moreover, the results illustrate that the effect of an increased marginal tax on 

future pension income is less negative for high-income earners. This implies that a lower 

marginal tax would reduce the differences in future pension incomes. Furthermore, the results 

indicate that the marginal tax rate for high-income earners should increase further, in order to 

further reduce the differences in future pension incomes.   
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1. Introduktion 
 
Antalet pensionärer som lever i fattigdom är stort och förväntas öka inom de kommande 

decennierna. I dagsläget uppskattar Lowén (2017a) att cirka 8 procent av andelen inrikes födda 

äldre män och cirka 18 procent av andelen inrikes födda äldre kvinnor lever med en relativ låg 

ekonomisk standard1. För individer som inte är födda i Sverige är situationen ännu värre. 

Andelen utrikesfödda äldre män som lever med en relativ låg ekonomisk standard är 24 procent 

medan motsvarande siffra för utrikesfödda äldre kvinnor är 34 procent. Vidare illustrerar 

Långtidsutredningen (2015) att den demografiska förändringen, med en åldrande befolkning och 

en ökad migration, innebär en utmaning för den framtida finansieringen av pensionssystemet. De 

senaste åren har antalet utrikesfödda ökat kraftigt i Sverige som följd av den stora 

flyktingströmmen från bland annat Mellanöstern och Afrika. Om den demografiska utmaningen 

inte hanteras på rätt sätt kan det enligt Ekberg (2015) innebära att ännu fler pensionärer, och då 

framförallt utrikesfödda, hamnar i ekonomiskt utsatta positioner. Vidare visar Ekberg (2015) 

att det redan idag finns en skillnad i pensionsinkomster mellan inrikes- och utrikesfödda, och att 

den förväntas att öka som en konsekvens av att utrikesfödda har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden. 

 

Enligt Pensionsgruppen (2016) är skatten den faktor som bidrar mest till att reducera skillnaden i 

pensionsinkomster mellan individer med olika inkomster. Sedan den stora skattereformen 

1990/91 har andelen pensionärer med relativ låg ekonomisk standard ökat enligt Lowén & Kirs 

(2018). Därefter har flertalet förändringar i skattesystemet gjorts. Granbom och Kraft-Nilsson 

(2018) hävdar att några av de viktigaste förändringarna implementerades år 2007, med bland 

annat ett höjt jobbskatteavdrag med ett extra avdrag för pensionärer och lägre inkomstskatt för 

personer äldre än 65 år. Dessa reformer innebar sammantaget att marginalskatten2 för dessa 

grupper blev lägre. Trots dessa reformer konstaterar Lowén & Kirs (2018) att andelen 

pensionärer med relativ låg ekonomisk standard har varierat utan positiv trend under perioden 

2007–2017. Med detta samhällsproblem som utgångspunkt är syftet med studien att analysera 

                                                
1Relativ låg ekonomisk standard avser enligt SCB (2019a) ”de personer som lever i ett hushåll som har en 
disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga.”  
2Marginalskatt beskrivs enligt Goolsbee, Levitt och Syverson (2013) som förändringen i en individs skattutgifter 
som följd av en förändrad inkomst. 
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hur marginalskatten påverkar skillnaden i framtida pensionsinkomster mellan inrikes- och 

utrikesfödda män och kvinnor. Vi undersöker de framtida pensionsinkomsterna för att kunna 

inkludera det stora antalet utrikesfödda i arbetsförbar ålder som har kommit till Sverige på senare 

tid. 

 

Flertalet studier, bland annat Razin och Sadka (1999), Ekberg och Lindh (2011), Sociala rådet 

(2010) och Ekberg (2015) har gjort undersökningar och beskrivit utmaningarna med den ökade 

migrationen och dess påverkan på pensionssystemet. Ekberg och Lindh (2011) belyser att 

skillnaden i pensionsinkomster mellan inrikes- och utrikesfödda är liten för pensionärer som är 

äldre än 70 år och som kom till Sverige innan 1970. Pensionsinkomsten för utrikesfödda i åldern 

65–66 år är däremot betydligt lägre än för inrikes födda. Enligt Ekberg och Lindh (2011) beror 

det här på att reglerna för beräkning av offentlig pension i det gamla pensionssystemet var mer 

fördelaktiga för utrikesfödda, än reglerna i det nya pensionssystemet. Ekberg och Lindh (2011) 

förklarar att i det gamla pensionssystemet baserades storleken på pensionsinkomsten på de 15 år 

som individens arbetsinkomster var som högst. Storleken på pensionsinkomsten i det nya 

systemet baseras däremot på summan av individens arbetsinkomster under hela sitt arbetsliv. På 

grund av att utrikesfödda enligt Ekberg och Lindh (2011) har kortare vistelsetid i Sverige och har 

svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, så får det nya systemet stora konsekvenser för 

utrikesföddas pensionsinkomster. Den höga ojämlikheten beror enligt Pensionsgruppen (2016) 

inte bara på att den svenska arbetsmarknaden inte är jämlik utan också på pensionssystemets 

nuvarande uppbyggnad3. 

 

I det nuvarande pensionssystemet väger tjänstepension och privat sparande allt tyngre i 

kombination med ett skattesystem som enligt Pensionsgruppen (2016) är allt mindre 

omfördelande. Flood, Nordblom och Waldenström (2013) beskriver att skattesystemet har blivit 

allt mindre omfördelande eftersom alla kapitalinkomster beskattas oberoende av inkomstnivå. 

Därtill har förmögenhetsskatten avskaffats och fastighetsskatten har blivit lägre än tidigare. Det 

här sammantaget har resulterat i lägre marginalskatter för höginkomsttagare, och enligt Flood, 

Nordblom och Waldenström (2013) orsakat en ökad ojämlikhet. Det här leder fram till en av 

                                                
3 Se appendix för pensionssystemets uppbyggnad. 
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studiens hypoteser, att skillnaden i framtida pensionsinkomster kommer att minska om 

marginalskatten för höginkomsttagare höjs. 

 

Som tidigare nämnt är pensionssystemet baserat på att de inkomster som en individ har tjänat 

under sitt arbetsliv, ger det pensionskapital som betalas ut under åren som pensionär. Av den här 

anledningen krävs det, enligt Pensionsgruppen (2016) reformer på arbetsmarknaden för att på 

lång sikt uppnå mer jämlika pensioner. Däremot anser Pensionsgruppen (2016) att reformer är 

avgörande för att på kort sikt kunna uppnå mer jämlika pensioner. Vidare belyser studien att det 

är nödvändigt med ytterligare forskning för att lösa problemet med de ökade skillnaderna i 

pensionsinkomster. Det är i den avsaknaden av forskning som den här studien tar vid. Genom att 

analysera hur marginalskatten påverkar skillnaden i pensionsinkomster kan vi bidra med kunskap 

om huruvida en reform i skattesystemet kan minska ojämlikheten. 

 

För att kunna analysera hur marginalskatten kan påverka skillnaden i framtida pensionsinkomster 

mellan inrikes- och utrikesfödda män och kvinnor, behöver vi data över individernas 

pensionsinkomster. För att få fram denna data har vi använt oss av Pensionsmyndighetens 

(2019a) typfallsmodell. Typfallsmodellen kan användas för att beräkna den framtida 

pensionsinkomsten för en individ givet vissa antaganden, som bland annat arbetsinkomst, 

födelseår och vid vilken ålder individen börjar att arbeta. Utifrån statistiska data som visar 

individers sammanräknade förvärvsinkomster hämtat från SCB, har vi tagit ett slumpmässigt 

urval på 5 procent av hela den inrikes födda befolkningen i åldern 50–54 år. Ett motsvarande 

urval har också tagits för utrikesfödda. Det här datamaterialet har vi använt för variabeln 

arbetsinkomst i typfallsmodellen. Totalt blir antalet individer i vår undersökning 33 844 stycken. 

Därefter genomförs en OLS-regression för att ta reda på hur den disponibla pensionsinkomsten 

påverkas av förändringar i marginalskatten. Resultaten från regressionsanalysen analyseras med 

hjälp av teorin om arbetsutbud. 

 

Resultaten från studien visar att marginalskatten påverkar utrikesföddas pensionsinkomster mer 

negativt än inrikes föddas. Marginalskatten påverkar också män och kvinnors pensionsinkomster 

olika, där marginalskatten påverkar kvinnor mer negativt än män. Det här indikerar att skillnaden 

i framtida pensionsinkomster mellan inrikes- och utrikesfödda och mellan könen kan minska 
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genom en sänkt marginalskatt. Därtill skulle en sänkt marginalskatt kunna minska skillnaden i 

pensionsinkomster mellan höginkomsttagare och icke-höginkomsttagare. Resultaten visar också 

att en högre marginalskatt för höginkomsttagare kan minska skillnaden i framtida 

pensionsinkomster ytterligare. 

 

I kapitel 2 diskuterar vi hur olika marginalskatter påverkar ojämlikheten, både utifrån teorier och 

tidigare studier. Därefter följer ett kapitel om data, som beskriver vilka variabler som används i 

den ekonometriska analysen och hur dessa variabler har tagits fram. I kapitel 4 förklarar vi 

studiens metod och modeller. Därefter presenteras och analyseras resultaten i kapitel 5. 

Avslutningsvis summeras analysen i en slutsats där framtida policyåtgärder och vidare forskning 

rekommenderas.  
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2. Teori och litteraturöversikt 
 

Eftersom studiens syfte är att analysera hur marginalskatten påverkar skillnaden mellan inrikes- 

och utrikesfödda män och kvinnors pensionsinkomster, behövs en teoretisk grund som beskriver 

hur marginalskatten påverkar pensionsinkomsten. En ändrad marginalskatt orsakar enligt 

Järliden, Palme och Persson (2010) en störning på individers val mellan arbete och fritid. Det här 

betyder att en ändrad marginalskatt får en direkt effekt på en individs arbetsinkomst, och endast 

en indirekt effekt på en individs pensionsinkomst. Vi kommer att behandla den direkta effekten i 

teoridelen men vi kommer inte att analysera den direkta effekten i våra resultat, eftersom syftet 

med uppsatsen är att analysera pensionsinkomster och inte arbetsinkomster. I våra resultat 

kommer vi analysera hur marginalskatten påverkar pensionsinkomster med hjälp av teorier om 

beskattning på arbetsinkomster. Den indirekta effekten beror, som tidigare sagt, på att de 

inkomster som en individ har tjänat under sitt arbetsliv ger det pensionskapital som betalas ut 

under åren som pensionär. Det här innebär enligt Kruse och Nyberg (2004) att antal år på 

arbetsmarknaden och individens arbetsinkomst får stor betydelse för en individs framtida 

pensionsinkomst. För att kunna analysera hur marginalskatten påverkar pensionsinkomsten 

behövs alltså en redogörelse av marginalskattens påverkan på arbetsinkomsten. 

 

Goolsbee, Levitt och Syverson (2013) belyser att det är viktigt att skilja på marginalskatt och 

total skatt. Marginalskatt kan enligt författarna beskrivas som förändringen i en individs 

skatteutgifter som följd av en förändrad inkomst, medan den totala skatten är summan av 

marginalskatten i de lägre inkomstintervallen. Vi kommer att använda marginalskatten för att 

undersöka hur känsliga individernas pensionsinkomster är för en skatteförändring. 

Marginalskatten för en svensk löntagare består av kommunalskatten, som gäller för alla 

inkomstnivåer (Skatteverket 2019a). För de med högre inkomstnivåer består marginalskatten 

även av den statliga inkomstskatten och värnskatten. Det är dock inte enbart skatten som 

påverkar en individs ekonomi, utan även bidrag och avgifter har en inverkan på en individs 

inkomst. Följaktligen blir begreppet marginaleffekt4 ett mer rättvisande mått. I vår empiriska 

undersökning användes marginalskatt och inte marginaleffekt som förklaringsvariabel. Däremot 

                                                
4 Marginaleffekt definieras enligt Regeringen proposition (s.25 2006/07:100 bilaga 3) som ” den andel av en 
marginell inkomstökning som faller bort till följd av en höjd skatt, ökade avgifter och minskade bidrag.” 
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innefattar pensionssystemet utbetalningar av bidrag till individer med låga pensionsinkomster, 

således är det bättre att ha ett teoretiskt mått som även innefattar bidrag. Därför analyserar vi 

resultaten med hjälp av begreppet marginaleffekt. Höga marginaleffekter har enligt Regeringens 

proposition (s.28 2012/13:1) en negativ effekt på en individs arbetsutbud vid en höjd 

marginalskatt. Det här beror på att en höjd marginalskatt minskar drivkrafterna för att 

exempelvis skaffa ett arbete, byta till ett mer välbetalt arbete och att vidareutbilda sig för att få en 

högre lön. Anledningen är att en hög marginaleffekt innebär att individens disponibla inkomst 

ökar mindre vid en inkomstökning. Följaktligen blir individens ekonomiska drivkraft svagare. 

 

Enligt Goolsbee, Levitt och Syverson (2013) är en individs marginaleffekt beroende av 

individens karakteristiska drag som bland annat inkomstnivå och kön. Den första karakteristika 

som diskuteras är inkomstnivå, där marginaleffekten för individer med låga och höga inkomster 

jämförs. Trots att marginalskatten är lägst för individer med låga inkomster så visar Flood, 

Nordblom och Waldenström (2013) att marginaleffekten är mycket hög för dessa individer. Det 

här beror på att de i hög utsträckning är mottagare av olika sorters försörjningsstöd. Individer 

med låga inkomster kommer därmed ha minskat incitament till att öka antalet arbetstimmar eller 

att etablera sig på arbetsmarknaden vid en ökad inkomst, eftersom den ökade inkomsten leder till 

minskade bidrag. Marginaleffekten sjunker för individen när inkomsten ökar. Det här gäller dock 

endast upp till nivån för den statliga inkomstskatten, då Lee och Gordon (2005) och Myrdal 

(1978) hävdar att även höginkomsttagare är mycket känsliga för skatteförändringar. De höga 

marginaleffekterna för höginkomsttagare beror på att marginalskatterna är progressiva i det 

svenska skattesystemet. Höginkomsttagare omfattas bland annat av den statliga inkomstskatten 

och gynnas inte av jobbskatteavdraget. En höjd marginalskatt minskar därför 

höginkomsttagarnas inkomster i högre utsträckning än individer med lägre inkomster. Lundberg 

(2016) beskriver att marginaleffekten för höginkomsttagare är hög på den intensiva marginalen5 

medan effekter på den extensiva marginalen kan anses vara små. Det här betyder att det är 

vanligare att höginkomsttagare ändrar antalet arbetstimmar än att helt sluta arbeta vid en ändrad 

inkomst.  

                                                
5 Den intensiva marginalen visar förändringar i arbetstid givet att man redan har ett arbete, medan den extensiva 
marginalen visar förändringar i arbetskraftsdeltagande. 
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Den andra karakteristiska som kommer att diskuteras är kön, där marginaleffekten mellan män 

och kvinnor jämförs. Regeringens proposition (2006/07:100 bilaga 3) hävdar att kvinnor har 

lägre marginaleffekter än män, eftersom kvinnor ofta har lägre inkomster än män. De lägre 

inkomsterna innebär således att kvinnor får lägre marginalskatt i Sveriges progressiva 

skattesystem. I motsats till dessa resultat beskriver Långtidsutredningen (2011) att studier inom 

arbetsutbud ofta finner att kvinnor verkar ha högre marginaleffekter än män, både när det gäller 

den intensiva och den extensiva marginalen. Utredningen beskriver att den högre 

marginaleffekten för kvinnor generellt beror på deras lägre arbetskraftsdeltagande och att de i 

högre utsträckning arbetar deltid. Långtidsutredningen (2011) belyser att det här beror på att 

kvinnor oftare ägnar sig åt obetalt arbete i hemmet, som exempelvis att ta hand om familjens 

barn. I motsats har männens arbetssituation präglats av högt arbetsdeltagande och heltidstjänster. 

Långtidsutredningen (2011) nämner också att en möjlig förklaring till männens låga 

marginaleffekter är att deras anställningskontrakt begränsar möjligheten att påverka antalet 

arbetstimmar. Kontrakten begränsar alltså möjligheten att ändra sitt arbetsutbud vid en 

skattereform.  

 

Till vår kännedom finns ingen teori som förklarar utrikesföddas marginaleffekter. Utifrån vårt 

datamaterial har utrikesfödda låga inkomster och därför antar vi att utrikesföddas 

marginaleffekter i många avseenden liknar marginaleffekten för inrikes födda kvinnor. Vi anser 

att det är rimligt eftersom Tibajev (2016) beskriver att utrikesfödda generellt har svårare att 

etablera sig på arbetsmarknaden och därför börjar att arbeta senare, i likhet med inrikes födda 

kvinnor. Dessutom jobbar utrikesfödda oftare deltid och har lägre inkomster i jämförelse med 

inrikes födda. Tibajev (2016) menar att det här beror på att utrikesfödda bland annat saknar 

svenskt kapital i form av kontaktnät och utbildning. Följaktligen kan man anta att utrikesfödda 

kommer att agera på liknande sätt som inrikes födda kvinnor vid en ändrad marginalskatt. En 

hypotes för den här studien blir därför att inrikes födda kvinnor och utrikesfödda förväntas ha 

högre marginaleffekt än inrikes födda män. 

 

Likväl som kvinnor kan ha låga inkomster så kan även män ha det. Flood, Nordblom och 

Waldenström (2013) menar att marginaleffekten för individer med låga inkomster är hög 



 

 
 

8 
 

 

samtidigt som marginaleffekten för män är låg. De två motsatta effekterna gör att tolkningen av 

marginaleffekten för en man med låg inkomst blir problematisk. Vi menar dock att effekten av 

inkomstnivån dominerar. Det här betyder att för en man med låg inkomst skulle den höga 

marginaleffekten, som en konsekvens av den låga inkomstnivån, att dominera. Det här beror på 

att faktorerna som främst orsakar skillnaden i marginaleffekter mellan könen kan observeras i 

individens inkomst. Att marginaleffekten enligt Flood, Nordblom och Waldenström (2013) antas 

bli lägre för män beror på att män oftare börjar arbeta tidigare och i lägre utsträckning arbetar 

deltid. Det här resulterar i högre inkomster, vilket således innebär en lägre marginaleffekt. Vi 

tolkar att den lägre marginaleffekten för män inte uppstår som en direkt effekt av att de börjar 

arbeta tidigare och oftare jobbar heltid, utan dessa faktorer representerar viktiga beståndsdelar 

för att erhålla höga inkomster. Den högre inkomstnivån innebär i sin tur lägre marginaleffekt, till 

en viss punkt. Vi tolkar att marginaleffekten mellan könen till stor del kan ses som en 

konsekvens av att arbetsmarknaden inte är jämställd. Därmed kommer inkomstnivåerna att skilja 

sig. Eftersom effekten av inkomstnivån dominerar antar vi att kvinnor med medelhöga inkomster 

får något lägre marginaleffekter. 

 

På grund av att marginaleffekten skiljer sig mellan individer med olika karakteristiska drag så 

kommer de att ändra sitt arbetsutbud olika mycket vid en ändrad skatt. En ändrad skatt kan 

påverka en individ både genom inkomst6- och substitutionseffekten. Trots att de två effekterna 

påverkar utbudet av arbetskraft i motsatt riktning så belyser flertalet studier (Andersson m fl. 

2003; Långtidsutredningen 2011; Saez, Slemrod & Giertz 2012; Lundberg 2016; Selin & Simula 

2017) att substitutionseffekten dominerar vid en höjd marginalskatt. En höjd marginalskatt 

minskar således individens utbud av arbetskraft och medför effektivitetsförluster. Följaktligen 

hävdar Lundberg (2016) att en höjd kommunalskatt i Sverige skulle minska arbetsutbudet 

mycket på grund av att substitutionseffekten blir hög. Brådvik (2018) visar däremot att en sänkt 

kommunalskatt endast skulle få en begränsad positiv effekt på arbetsutbudet, oavsett hur mycket 

skatten sänks. Andersson m fl. (2003) styrker resultatet och visar att det skulle krävas en 

ordentlig sänkning av marginalskatten för att en ökning i arbetsutbudet skulle kompensera 

                                                
6 Inkomsteffekten uppstår enligt Goolsbee, Levitt och Syverson (2013) när den disponibla inkomsten minskar som 
en konsekvens av en högre total skatt. Det här leder till att individen efterfrågar mindre fritid och mer arbete. 
Substitutionseffekten beskriver i motsats till inkomsteffekten att incitamentet för att arbeta kommer att minska vid 
en höjd marginalskatt. 
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bortfallet av skatteintäkter. Enligt författarna kan man således inte motivera en sänkt 

marginalskatt, utifrån argumentet att arbetsutbudet skulle öka.  

 

Att Brådvik (2018) och Andersson m fl. (2003) visar att en sänkt marginalskatt får en begränsad 

effekt på arbetsutbudet, indikerar utifrån Järliden, Palme och Persson (2010) att en höjd 

marginalskatt skulle kunna minska skillnaden i arbetsinkomster. Författarna belyser att en 

skattereform som har liten påverkan på en individs arbetsutbud är effektiv. Det vill säga att 

skattereformen uppnår samhällets fördelningsmål utan att den ekonomiska tillväxten hämmas i 

så hög utsträckning. Följaktligen kan man tolka att en höjd marginalskatt skulle vara effektiv och 

minska skillnaden i pensionsinkomster. Skillnaden i pensionsinkomster kan inte enbart påverkas 

genom skatteändringar som påverkar alla individers marginalskatter, utan även genom att 

individer med olika inkomster har olika marginalskatter. Det svenska skattesystemet består som 

tidigare nämnt av kommunalskatten, en statlig inkomstskatt och vid ännu högre inkomster även 

värnskatten. Eftersom storleken på marginalskatterna är indelade i olika inkomstintervall, så 

beskriver Björklund m fl. (2014) att individer inom de olika skatteintervallen kommer att reagera 

olika på en ny skattereform. Långtidsutredningen (2011) och Lundberg (2016) undersöker 

inkomst- och substitutionseffekten mer ingående och sammanfattar att substitutionseffekten 

generellt dominerar för individer med högre inkomster. Enligt Lundberg (2016) beror det här på 

att en höjd marginalskatt kan minska utbytet av arbete på marginalen kraftigt samtidigt som 

nettoinkomsten inte minskar särskilt mycket. Då minskar heller inte efterfrågan på fritid i någon 

högre grad.  

 

En höjd marginalskatt endast för höginkomsttagare kan enligt Lundberg (2016) och Milasi och 

Waldmann (2018) resultera i ökade skatteintäkter. Skatteintäkterna kan användas för 

omfördelning och på så sätt minska skillnaden i inkomster. Blum och Kalven (1973) hävdar att 

ett ytterligare argument för att marginalskatten ska höjas mer för höginkomsttagare är att 

fördelningen av inkomster blir mer rättvis, eftersom individer med låga inkomster relativt sätt 

beskattas lägre. Följaktligen så kommer den disponibla inkomsten för individer med låga 
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inkomster att öka i relation till höginkomsttagarna. Genom att använda Gini-koefficienten7 

undersöker Brådvik (2018) hur skillnaden i arbetsinkomster påverkas av en sänkt kommunalskatt 

och på avskaffandet av den statliga inkomstskatten och värnskatten. Om skillnaden i 

förvärvsinkomster minskar så kommer, som tidigare nämnt, skillnaden i framtida 

pensionsinkomster minska. Resultaten från studien visar att en sänkt kommunalskatt i Sverige 

skulle öka skillnaden i inkomster med mellan 2–7 procent, medan ett avskaffande av värnskatten 

skulle öka skillnaden med 5 procent. Ju mer marginalskatten sänks desto mer ökar skillnaden i 

inkomster. Avskaffandet av den statliga inkomstskatten får dock en betydligt större effekt på 

skillnaden i inkomster som ökar med 27 procent. Det här förklaras av att, framförallt de med 

högre inkomster skulle öka sitt arbetsutbud och därmed tjäna ännu mer pengar. Det här skulle 

ske samtidigt som den resterande befolkningen har ett oförändrat arbetsutbud. Enligt Brådvik 

(2018) skulle ett avskaffande av den statliga inkomstskatten och värnskatten tillsammans öka 

arbetsutbudet för individer med höga inkomster mer än en sänkt kommunalskatt. Det här 

resultatet styrks av Paulus och Peichl (2009) som i en studie av ett antal västeuropeiska länder 

visar att ett platt skattesystem skulle öka incitamenten för arbete men även skillnaden i 

inkomster. 

 

Det här skiljer sig från teorin om optimal beskattning, som enligt Ericson och Flood (2014) 

menar att man borde sänka marginalskatten för högre inkomster för att undvika att individerna 

minskar sitt arbetsutbud vid en höjd marginalskatt. Utifrån teorin kan man också tolka att 

inkomster kan omfördelas mer effektivt om man avskaffar den statliga inkomstskatten. Myrdal 

(1978) menar att en progressiv beskattning, där höginkomsttagare skattas högre än den 

resterande befolkningen, orsakar skada i samhället i form av ökad skatteflykt och skattefusk. 

Därtill förklarar Ericson och Flood (2014) att det krävs relativt höga genomsnittsskatter för 

individer med höga inkomster för att skatterna ska ha en omfördelande effekt. Författarna belyser 

att det samtidigt är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt upprätthålla samma incitament 

till arbete i de högre inkomstintervallen, vilket kräver låga marginalskatter. För att 

genomsnittsskatterna ska kunna vara höga samtidigt som marginalskatterna är låga för höga 

                                                
7 Gini är ett mått på den ekonomiska ojämlikheten i ett land. Om alla individer har samma inkomst förekommer de 
ingen inkomstspridning och Gini-koefficienten antar ett värde på 0. Ju högre inkomstspridningen är desto högre 
värde antar koefficienten. 
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inkomster, så måste marginalskatterna enligt Ericson och Flood (2014) även vara relativt höga 

för låga inkomster. Omfördelningen sker då i form av bidrag till individer med låga inkomster. 

Det här resultatet styrks av Flood, Nordblom och Waldenström (2013) och Saez, Slemrod och 

Giertz (2012) som visar att arbetsutbudet kommer att öka vid en sänkt marginalskatt för 

höginkomsttagare. Det här beror på den höga substitutionseffekten.  

 

Flood (2015) belyser att en kritik mot teorier som analyserar marginaleffekter är att resultaten 

från studierna är beroende av vilken metod och vilket urval som har använts för att approximera 

inkomstfördelningen. På grund av att inkomstfördelningen och marginalskatterna skiljer sig 

mellan olika länder så kommer också marginaleffekten att skilja sig. Det här beror enligt Flood 

(2015) på att de två faktorerna som används för att beräkna marginaleffekter, vilka är 

inkomstfördelning och skattesats, är landspecifika. Alla studier som används i teori- och 

analysdelen är inte från Sverige och studierna har inte heller använt samma metod och urval för 

att approximera inkomstfördelningen. De här effekterna sammantaget gör att jämförelser mellan 

de olika studierna måste göras med försiktighet. 

 

Samtliga studier (Lee & Gordon 2005; Flood, Nordblom & Waldenström 2013; Goolsbee, Levitt 

och Syverson 2013) visar att marginaleffekten är hög för individer med låga inkomster men 

sjunker när individens inkomst ökar. Vid höga inkomster är marginaleffekten återigen hög. 

Resultaten från regeringens proposition (2006/07:100 bilaga 3) och Långtidsutredningen (2011), 

som analyserar skillnaden i marginaleffekter mellan könen, är inte konsistenta. Därmed antar vi, 

utifrån Tibajev (2016), att även utrikesfödda har högre marginaleffekter än inrikes födda. Både 

Lundberg (2016), Brådvik (2018) och Andersson m fl. (2003) hävdar att en sänkt kommunalskatt 

endast skulle få en begränsad positiv effekt på arbetsutbudet. Lundberg (2016), Milasi och 

Waldmann (2018), Brådvik (2018) och Paulus och Peichl (2009) konstaterar att en högre 

marginalskatt för höginkomsttagare kan minska skillnaden i inkomster medan Ericson och Flood 

(2014), Flood, Nordblom och Waldenström (2013) och Saez, Slemrod och Giertz (2012) hävdar 

att en sänkt eller helt avskaffad statlig inkomstskatt skulle minska skillnaden i inkomster mer. 
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3. Data 
 

För att kunna analysera hur marginalskatten påverkar skillnaden i pensionsinkomster behöver vi 

ta fram pensionsinkomsterna för inrikes- och utrikesfödda män och kvinnor. Eftersom verkliga 

data över pensionsinkomster inte är tillgänglig förrän individen faktiskt går i pension, så behöver 

vi prognostisera framtida pensionsinkomster utifrån individernas nuvarande arbetsinkomster. Det 

här genomfördes med hjälp av Pensionsmyndighetens (2019a) typfallsmodell. Modellen tar 

hänsyn till den allmänna pensionen, tjänstepensionen, eget sparande och grundskyddet. 

Pensionsinkomsterna prognostiserades till det år individerna antas gå i pension och användes 

som beroende variabel i den ekonometriska analysen.  

 

Vid skapandet av en typindivids pensionsinkomst behövs följande ingångsvariabler: 

• Arbetsinkomst; vilken pensionsgrundande inkomst individen har idag 

• Födelseår 

• Börjar arbeta vid ålder 

• Går i pension vid ålder 

 

Utöver dessa variabler tar modellen hänsyn till civilstånd, vilket tjänstepensionsavtal individen 

har och eventuellt eget pensionssparande. I modellen kan man även ändra de ekonomiska 

värdena; inflation, real tillväxt och real kapitalavkastning. Vi använde samma prognostiserade 

värden på dessa variabler som Pensionsmyndigheten (2016), eftersom de är väl motiverade. 

Inflationen prognostiseras att vara 2 procent årligen, i enlighet Riksbankens inflationsmål. Den 

reala inkomsttillväxten prognostiseras till 1,8 procent. Det är samma värde som används i det 

årsbesked om den allmänna pensionen som skickas ut varje år till både pensionärer och 

pensionssparare. Den reala kapitalavkastningen före avgifter antas vara 3,9 procent. 

Pensionsmyndigheten (2016) beskriver att man fortsatt antar en lönetillväxt på 1,8 procent och 

en överavkastning på 2,1 procent, vilket summerar till 3,9 procent.  

 

Det är viktigt att notera att de framtida pensionsinkomsterna från typfallsmodellen bara är en 

förenkling av verkligheten. Ett antagande som gjordes var att individens inkomst och 

tjänstepensionsavtal förblir densamma under hela livet. Ett annat antagande som får betydelse på 



 

 
 

13 
 

 

utfallet är att de ekonomiska parametrarna i samhället, som inflation, real tillväxt och real 

fondavkastning, antas följa prognosen. Därtill antog vi att alla individer har noll i eget sparande 

och att alla individer är ensamstående. Antagandet att individerna har noll i eget sparande 

underskattar sannolikt skillnaderna i pensionsinkomster i urvalet, eftersom individer med höga 

inkomster har större utrymme för eget sparande. Antagandet om att individerna i urvalet är 

ensamstående har stor inverkan på garantipensionen som blir högre för ensamstående, vilket 

minskar skillnaderna i pensionsinkomster.  

 

Till variabeln arbetsinkomst i typfallsmodellen användes data hämtad från SCB (2019b). 

Datamaterialet visar antalet individer i olika intervall av sammanräknad förvärvsinkomst8 för år 

2017 och användes för att beräkna individernas arbetsinkomster. Datamaterialet är uppdelat 

mellan inrikes- och utrikesfödda individer och mellan könen inom båda grupperna. I den här 

studien är vi intresserade av att undersöka utrikesfödda från länder med låg eller medel HDI9, 

eftersom denna grupp enligt Lowén (2017a) har kommit till Sverige främst på grund av asyl eller 

anhörighetsskäl. Den här gruppen består i större utsträckning av ekonomiskt utsatta individer. 

Fortsättningsvis förklarar Lowén (2017a) att utrikesfödda från länder med låg eller medel HDI 

skiljer sig från utrikesfödda från länder med högt HDI. Utrikesfödda från länder med högt HDI 

invandrar på grund av arbetskraftsskäl och återvänder i högre grad till sina födelseländer. 

Datamaterialet för utrikesfödda inkluderar individer från alla regioner och inte enbart individer 

som har kommit till Sverige som asyl- eller anhöriginvandrare. Det här beror på att vi inte hade 

möjlighet att exkludera utrikesfödda från länder med högt HDI eftersom det krävde mikrodata 

som vi inte hade tillgång till. Det här kan i sin tur orsaka en missvisande bild av att utrikesfödda 

har det generellt bättre än vad som stämmer överens med verkligheten. Resultaten från studien 

kommer således inte att ge en helt rättvis bild av verkligheten för den grupp som är fokus i vår 

studie. Trots detta anser vi att datamaterialet är användbart då Lowén (2017a) beskriver att 60 

procent av alla invandrare som har kommit till Sverige under de senaste åren, kommer från 

länder utanför Europa med lågt eller medel HDI. Man kan argumentera för att flyktinginvandrare 

och anhöriginvandrare i hög utsträckning tillhör de 60 procenten. Det här betyder att majoriteten 

                                                
8 Sammanräknad förvärvsinkomst definieras enligt SCB (2019b) som ”inkomst av tjänst och inkomst av 
näringsverksamhet.” 
9 HDI är ett mått på välstånd, på samma sätt som BNP. HDI väger förutom BNP även in förväntad livslängd och 
utbildningsnivå, samt tar hänsyn till andelen fattiga i landet. 
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av individerna i datamaterialet för utrikesfödda tillhör gruppen som vi syftar till att undersöka 

för. 

 

Typfallsmodellen antar att alla individer har uppfyllt kravet att man måste bo i Sverige i 40 år 

innan man går i pension för att erhålla full garantipension. Följaktligen kommer utrikesfödda 

individer i vårt datamaterial som inte har varit i Sverige i 40 år ändå erhålla fullt grundskydd. Det 

här betyder att pensionsinkomsterna för utrikesfödda med låga inkomster kommer att 

överskattas. Däremot antog vi att utrikesfödda inte får några pensionsinbetalningar från länder 

utanför Sverige, som exempelvis från länderna de har bott i innan de har kommit till Sverige. Vi 

antar att de här två effekterna tar ut varandra i viss utsträckning. 

 

Datamaterialet som presenteras i tabell 1 består av 44 stycken inkomstintervall med ett spann av 

årliga förvärvsinkomster mellan 0 till 4 000 000 kr10. Vi utgick från antagandet att ingen individ 

har en årsinkomst över 4 000 000 kr vilket påverkar studiens resultat, eftersom det i verkligheten 

finns individer som har årsinkomster som långt överstiger 4 000 000 kr. Inkomstfördelningen i 

datamaterialet består endast av individer i åldrarna 50–54 år. Vi gjorde antagandet att alla 

individer har samma födelseår, 1969, det vill säga att de är 50 år gamla när studien genomförs. 

Anledningen till antagandet var att jämförelsen mellan individerna blir enklare att genomföra. 

Följaktligen blir resultaten mer tillförlitliga. Vi valde att undersöka individer med födelseår 1969 

då SCB (2019c) visar att antalet sysselsatta i arbete är som störst mellan åldrarna 45–54 år. 

Dessa individer har även hunnit arbeta i många år samtidigt som de börjar närma sig åldern för 

pension. För varje inkomstintervall anges antalet personer som har förvärvsinkomster inom det 

intervallet. Utifrån inkomstintervallen beräknade vi hur stor andel av befolkningen som tillhör 

respektive inkomstintervall. Därefter togs ett urval på fem procent från respektive 

inkomstintervall för både inrikes födda och utrikesfödda, vilket motsvarar totalt 33 844 individer. 

Vi ansåg att antalet individer var tillräckligt för att utgöra ett representativt urval, där generella 

slutsatser kan dras. 

 

                                                
10 I datamaterialet från SCB förekom det ingen övre inkomstgräns i det högsta inkomstintervallet. 
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Variabeln arbetsinkomst skapades genom att varje individ inom de olika inkomstintervallen, av 

sammanräknad förvärvsinkomst från SCB (2019b), tilldelades en slumpmässig11 inkomst inom 

det inkomstintervall den tillhör. Exempelvis så slumpades 151 stycken olika årsinkomster fram 

från intervallet 1000–49 000 kr för inrikes födda kvinnor, eftersom det totala antalet inrikes 

födda kvinnor var 151 stycken i just det inkomstintervallet. De slumpade inkomsterna användes 

sedan i typfallsmodellen för ingångsvariabeln arbetsinkomst.   

                                                
11 Alla slumpmässiga variabler har tagits fram genom att använda Excels slumpfunktion. 
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Tabell 1. Inkomstfördelning bland individer i åldrarna 50–54 år 
 

      

  
Antal inrikes födda   

  
Antal utrikesfödda 

      Samtliga Kvinnor Män  Samtliga Kvinnor Män 
Antal personer 
totalt 27 062 13 290 13 769  66 70 3 350 3 320 

          

Inkomstklass, tkr         

0   540 265 275  771 387 384 

1–49   307 151 156  325 163 162 

50–99    320 157 163  301 151 150 

100–149    1133 557 576  444 223 221 

150–199    1113 547 566  500 251 249 

200–249   1461 718 743  546 274 272 

250–299   2308 1134 1174  746 375 371 

300–349   3721 1820 1898  819 411 408 

350–399   3783 1859 1924  669 336 333 

400–449   3225 1585 1640  470 236 234 

450–499   2440 1199 1241  309 155 154 

500–549   1620 796 824  203 102 101 

550–599   1189 584 605  129 65 64 

600–649   884 434 450  93 47 46 

650–699   647 318 329  66 33 33 

700–749   477 234 243  47 24 23 

750–799   356 175 181  39 20 19 

800–849   265 130 135  32 16 16 

850–899   215 106 109  24 12 12 

900–949   169 83 86  23 12 11 

950–999   138 68 70  16 8 8 

1 000–1 049   110 54 56  14 7 7 

1 050–1 099   89 44 45  10 5 5 

1 100–1 149   71 35 36  10 5 5 

1 150–1 199   59 29 30  8 4 4 

1 200–1 249   50 25 25  6 3 3 

1 250–1 299   42 21 21  6 3 3 

1 300–1 349   33 16 17  4 2 2 

1 350–1 399   29 14 15  4 2 2 

1 400–1 449   25 12 13  4 2 2 

1 450–1 499   22 11 11  2 1 1 

1 500–1 549   19 9 10  2 1 1 

1 550–1 599   16 8 8  2 1 1 

1 600–1 649   15 7 8  2 1 1 

1 650–1 699   12 6 6  2 1 1 

1 700–1 749   12 6 6  2 1 1 

1 750–1 799   10 5 5  2 1 1 

1 800–1 849   8 4 4  2 1 1 

1 850–1 899   10 5 5  0 0 0 

1 900–1 949   6 3 3  0 0 0 

1 950–1 999   6 3 3  0 0 0 

2 000–2 499   42 21 21  6 3 3 

2 500–2 999   22 11 11  2 1 1 

3 000–4 000   43 21 22  8 4 4 

Tabell 1: Antalet individer inom varje inkomstintervall inom åldersspannet 50–54 år. Data hämtad från 

SCB (2019b). 
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I tabell 1 redovisas det totala antalet individer som tillhör respektive inkomstintervall utifrån 

urvalet på fem procent. Tabellen illustrerar att antalet inrikes födda män är högre i de flesta 

inkomstintervallen, vilket sannolikt beror på att det totala antalet män i urvalet för inrikes födda 

är högre. Av motsvarande anledning är antalet kvinnor högre i de flesta inkomstintervallen för 

utrikesfödda. Tabell 1 kan därmed inte bekräfta att inrikes födda kvinnor har lägre 

arbetsinkomster än inrikes födda män. Det här skiljer sig från resultaten av Lowén (2017a) som 

visar att andelen inrikes födda kvinnor som lever med en relativ låg ekonomisk standard är högre 

än andelen inrikes födda män. Tabellen illustrerar också att antalet utrikesfödda män och kvinnor 

inom de olika inkomstintervallen endast skiljer sig marginellt.  

 

Tabell 1 visar att inrikes födda har högre inkomster än utrikesfödda. Tabellen illustrerar att 

antalet utrikesfödda som helt saknar arbetsinkomst är fler än antalet inrikes födda som helt 

saknar arbetsinkomst, trots att antalet utrikesfödda individer är betydligt färre i vårt urval. 

Antalet inrikes födda män och kvinnor är däremot högre i de högsta inkomstintervallen jämfört 

med antalet utrikesfödda män och kvinnor. Det här indikerar att utrikesfödda är en missgynnad 

grupp i inkomstfördelningen i samhället, vilket stämmer överens med Tibajev (2016) som visar 

att utrikesfödda har lägre inkomster än inrikes födda. Det styrker även Ekberg (2015) som visar 

att utrikesfödda har lägre pensionsinkomster än inrikes födda, och att skillnaden förväntas att öka 

som en konsekvens av att utrikesfödda har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 

 
I den ekonometriska analysen användes, som tidigare nämnt individernas disponibla 

pensionsinkomster som beroende variabel. Variabeln disponibel pensionsinkomst framställdes 

från typfallsmodellen genom att inkludera kommunalskatten, den statliga inkomstskatten, 

värnskatten och jobbskatteavdraget till bruttopensionsinkomsten. Bruttopensionsinkomsten 

användes också för att identifiera vilka individer i urvalet som är höginkomsttagare. 

Uppdelningen av höginkomsttagare gjordes för att kunna undersöka om effekten av en förändrad 

marginalskatt på framtida pensionsinkomster skiljer sig mellan höginkomsttagare och icke-

höginkomsttagare. Eftersom gränsen för den statliga inkomstskatten för pensionärer är 504 400 

kr enligt Skatteverket (2019b), så klassificerade vi individer med inkomster över den gränsen 

som höginkomsttagare. 
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Som vi nämnde i teoridelen så är marginaleffekt ett mer rättvisande mått när man undersöker 

effekten av en förändrad marginalskatt, eftersom marginaleffekten även inkluderar avgifter och 

bidrag. I den här studien använder vi dock marginalskatten eftersom bidragssystemet i 

pensionssystemet är komplext. På grund av den begränsade tiden för att genomföra studien valde 

vi att enbart studera kommunalskatten. Valet av marginalskatt empirin och marginaleffekt i 

teoridelen kan motiveras utifrån Lowén (2017b) som visar att marginaleffekten för pensionärer 

till stor del utgörs av marginalskatten, med undantag för de lägsta inkomstnivåerna. Orsaken är 

att de lägsta inkomstnivåerna omfattas av grundskydd, som inkluderas i begreppet marginaleffekt 

men inte i marginalskatt. Kommunalskatten skiljer sig mellan olika kommuner, typfallsmodellen 

har därför använt en genomsnittlig kommunalskatt på 32,19 procent för att beräkna den framtida 

disponibla pensionsinkomsten. Syftet med vår studie är dock att analysera hur en ändrad 

marginalskatt påverkar pensionsinkomsten, och således kunde vi inte använda oss av den 

genomsnittliga kommunalskatten. Vi tog därför bort den genomsnittliga kommunalskatten som 

användes i typfallsmodellen och individerna blev istället slumpmässigt tilldelade olika 

kommunalskatter. Det slumpmässiga intervallet baserades på kommunen med den högsta och 

den lägsta kommunalskatten enligt Skatteverkets (2019c) skattesatser för år 2019, vilka är 30,138 

och 36,853 procent12. Korrigeringen av kommunalskatten i efterhand leder till att resultaten för 

variabeln marginalskatt inte är möjlig att tolka rakt av. Däremot är det fortfarande möjligt att 

tolka om variabeln är positiv eller negativ och om hur magnituden på variabeln förändras när 

andra variablerna inkluderas. Interaktionstermerna blir också rättvisande eftersom de visar hur 

effekten av marginalskatten skiljer sig mellan olika grupper, oberoende av om koefficienten är 

helt korrekt för de enskilda grupperna.  

 

Ingångsvariabeln i typfallsmodellen för åldern när individerna börjar att arbeta, slumpades fram 

från ett intervall mellan 16–26 år för inrikes födda. Intervallet baserades på att etableringsåldern 

på arbetsmarknaden enligt Hellsing och Willén (2012) var 21 år för män och 20 år för kvinnor år 

1990, det vill säga det år som individerna i urvalet var 20 år gamla. Vi utgick dock från en 

                                                
12 Kommunalskatten är i teorin samma för alla inkomstnivåer, men på grund av att jobbskatteavdraget skiljer sig 
beroende på individens inkomst så blir den progressiv i verkligheten. Anledningen är att jobbskatteavdraget är 
konstruerat så att jobbskatteavdraget ökar upp till en inkomstnivå på 31 300 kr för att sedan vara platt fram till en 
inkomstnivå på 52 000 kr. För inkomster som överstiger 52 000 kr minskar jobbskatteavdraget fram tills 
inkomstnivåer över 135 000 kr, där jobbskatteavdraget försvinner helt och individerna får betala full skatt. 
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etableringsålder på 21 år för både män och kvinnor. Intervallet för slumpvariabeln skapades 

genom att lägga till ± 5 år till etableringsåldern på 21 år. Valet av ± 5 år var godtyckligt och 

gjordes för att undersöka hur antal år i arbete påverkar pensionsinkomsten. På motsvarande sätt 

slumpades åldern när utrikesfödda börjar att arbeta från ett intervall mellan 29–39 år. Intervallet 

baserades på fakta från SCB (2019d) och Migrationsinfo (2019) som visar att utrikesfödda 

kommer till Sverige kring 26 års ålder och att det i genomsnitt tar 8 år för dem att komma in på 

den svenska arbetsmarknaden. Det här genererade en etableringsålder på arbetsmarknaden på 34 

år, och därefter skapades slumpintervallet genom att ta ± 5. Vi gjorde ingen distinktion mellan 

män och kvinnor för varken inrikes- eller utrikesfödda vid framtagandet av variabeln.  

 

Ingångsvariabeln i typfallsmodellen för åldern när individerna går i pension, antogs vara 66 år 

för samtliga individer. Antagandet baserades på att Pensionsmyndigheten (2019b) beskriver att 

man i nuläget tidigast kan få garantipension och bostadstillägg från 65 års ålder. 

Pensionsgruppen (2019b) beskriver dock att den lägsta åldern för dessa förmåner kommer att 

höjas år 2023 till att vara 66 år. Det är rimligt att anta att den lägsta åldern kommer att höjas 

ännu mer tills individerna i vårt urval går i pension, men eftersom det endast är en svag prognos 

valde vi att använda 66 år som lägsta ålder. Individerna i urvalet beräknas alltså att gå i pension 

år 2035. Genom att subtrahera pensionsåldern på 66 år med åldern när individen börjar att arbeta 

så fick vi fram variabeln antal år i arbete. Individerna som helt saknar arbetsinkomst antogs ha 

noll år i arbete. 

 

I typfallsmodellen förekommer det sju olika tjänstepensionsavtal som individen kan bli tilldelad, 

och ett ytterligare alternativ som blir aktuellt om individen inte har någon tjänstepension alls. Det 

här är en förenkling, eftersom det förekommer betydligt fler tjänstepensionsavtal i verkligheten. 

Individerna som helt saknar arbetsinkomst tilldelades inget tjänstepensionsavtal. Vi antog att 

endast de individer som har kollektivavtal har tjänstepension, vilket exkluderar individer som 

inte har kollektivavtal men fortfarande har tjänstepension från sin arbetsgivare. Eftersom urvalet 

enbart består av individer som antas ha födelseår 1969 så kunde tjänstepensionsavtalen ITP 113, 

PA16 avdelning 2 och AKAP-KL exkluderas (AMF 2019; Collectum 2019; KPA Pension 2019). 

                                                
13 ITP1 omfattar tjänstemän födda 1979 och senare. PA16 avdelning 1 omfattar statligt anställda individer födda 
1988 och senare. AKAP-KL omfattar anställda inom kommun- eller landsting födda 1986 och senare. 
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Vi delade sedan upp de inrikes födda individerna i kategorierna privatarbetare, offentlig arbetare, 

privat tjänsteman och offentlig tjänsteman. De privatanställda arbetarna omfattas av avtalet SAF-

LO, de offentligt anställda arbetarna omfattas av KAP-KL, de privatanställda tjänstemännen 

omfattas av ITP 2 och de offentligt anställda tjänstemännen omfattas av PA03. ITP 2 är ett 

förmånsbestämt system14 medan SAF-LO, KAP-KL och PA03 är premiebestämda15 (AMF 2019; 

Collectum 2019; KPA Pension 2019). Följaktligen är tjänstepensionerna oftast lägre med ett ITP 

2 avtal jämfört med ett SAF-LO, KAP-KL eller PA03 avtal. 

 

Tabell 2. Andel med tjänstepension 
  Tjänstepension Ingen tjänstepension16 
Inrikes födda 89% 11% 
Utrikesfödda 73% 27% 

Tabell 2: Andelen av den totala befolkningen som antingen har tjänstepension eller inte, egen 

bearbetning baserad på Kjellberg (2017). 

 

Tabell 2 illustrerar andelen som har tjänstepension mellan inrikes- och utrikesfödda för hela 

Sveriges befolkning, enligt Kjellberg (2017). Vi utgick från samma andelar i vårt urval. 

Fördelningen av tjänstepensionsavtalen baserades på data av Kjellberg (2017) som visar hur stor 

andel av den arbetsföra befolkningen som har respektive tjänstepensionsavtal. Bland inrikes 

födda som har tjänstepensionsavtal så har 28 procent SAF-LO, 9 procent KAP-KL, 28 procent 

ITP 2 och 24 procent PA03. Därefter antog vi, precis som Lowén (2017a), att samtliga 

utrikesfödda med tjänstepension har avtalet SAF-LO. På grund av brist på mikrodata skiljer sig 

inte fördelningen av tjänstepensioner mellan kön och inkomst. Följaktligen slumpades avtalen på 

samma sätt i samtliga inkomstintervall. Det här är inte helt förenligt med verkligheten, då det 

troligtvis finns ett samband mellan inkomst och tjänstepensionsavtal. 

 
Tabell 3. Deskriptiv statistik 
  Medelvärde Standardavvikelse Median Maximum Minimum 
Disponibel 
pensionsinkomst 

 
 232 898 115 208 

 
 213 135 

 
1 393 982 

 
84 814 

                                                
14 Förmånsbestämd tjänstepension innebär att tjänstepensionen ger en garanterad andel av en individs slutlön. 
15 Premiebestämd tjänstepension innebär att tjänstepensionspremien arbetsgivaren betalar in är bestämd till en viss 
procentsats av lönen. 
16 Enligt Kjellberg (2017) har alla offentligt anställda tjänstepension medan 11 procent av den inrikes födda 
befolkningen som arbetar inom privat sektor inte har någon tjänstepension. 
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Marginalskatt  0,33 0,02 0,33 0,37 0,30 
Arbetsinkomst   397 100   277 823  366 809  3 988 244 0 
Antal år i arbete  40,97 10,07 43 50 0 
Kvinna  0,49 0,50 0 1 0 
Utrikesfödd  0,20 0,40 0 1 0 
ITP 2  0,22 0,42 0 1 0 
PA03  0,19 0,39 0 1 0 
SAF-LO  0,35 0,48 0 1 0 
KAP-KL  0,07 0,26 0 1 0 
Höginkomsttagare  0,12 0,32 0 1 0 

Tabell 3: Deskriptiv statistik för samtliga variabler som inkluderades i skattningarna.  

 

Tabell 3 presenterar deskriptiv statistik för samtliga variabler som vi har inkluderat i 

regressionsanalysen, med undantag för inkomstintervallen. Tabellen illustrerar att det 

förekommer stora skillnader i maximumvärdena mellan variablerna disponibel pensionsinkomst 

och arbetsinkomst, vilket sannolikt beror på att avsättningar från arbetsinkomsten till den 

allmänna pensionen endast gäller upp till 7,5 inkomstbasbelopp17. Det här innebär att individer 

som har en årlig inkomst över 461 250 inte kommer att tjäna in några pensionsinkomster för den 

delen av inkomsten som överstiger 461 250 kronor. Vidare får individer som helt saknar 

arbetsinkomst ändå en pensionsinkomst som motsvarar grundskyddet i pensionssystemet. Tabell 

3 illustrerar också att standardavvikelserna för variablerna disponibel pensionsinkomst och 

arbetsinkomst är höga. Det här beror på att antalet observationer i de lägre inkomstintervallen är 

betydligt högre än antalet observationer i de högsta inkomstintervallen, där det endast finns ett 

fåtal observationer. Observationerna för individerna med mycket höga inkomster skulle kunna 

ses som extremvärden i datamaterialet och därmed kunna orsaka problem med bias vid 

skattningarna. Trots detta har vi valt att behålla extremvärdena eftersom de tillhör samma 

population som resterande observationer. Därtill är observationerna nödvändiga för att kunna 

analysera effekten av den statliga inkomstskatten. 

 

Tabell 3 illustrerar att variabeln antal år i arbete har ett maximumvärde på 50 år. Det här betyder 

att individen måste börja jobba vid 16 års ålder för att uppnå totalt 50 år i arbete. Även 

medelvärdet och medianvärdet är högt och värdena kan därför anses mer representativa för 

                                                
17 Inkomstbasbelopp fastställs av Pensionsmyndigheten (2019c) och ligger till grund för beräkning av den högsta 
pensionsgrundande inkomsten. Inkomstbasbeloppet var 61 500 kr år 2017. Gränsen blir då 61 500*7,5 = 461 250 kr.  
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inrikes födda än för utrikesfödda. Det här beror sannolikt på att variabeln antal år i arbete 

slumpas mellan 16–26 år för inrikes födda och mellan 29–39 år för utrikesfödda, i kombination 

med att antalet inrikes födda individer i vårt urval är betydligt fler än antalet utrikesfödda 

individer. Variabeln är dock slumpad för alla individer och således är en mer utförlig analys av 

variabeln svår att genomföra. 

 

Tabell 4. Deskriptiv statistik för individer     
      n=33 844 
Kvinna, n (%)     16 668 (49%) 
Utrikesfödd, n (%)    6 669 (20%) 
Höginkomsttagare, n (%)    3 902 (12%) 
ITP 2, n (%)     7 575 (22%) 
PA03, n (%)     6 350 (19%) 
SAF-LO, n (%)    11 758 (35%) 
KAP-KL, n (%)    2 426 (7%) 

Tabell 4: Fördelning av egenskaper i urvalet. 

 

Tabell 4 illustrerar antalet individer som tillhör respektive dummyvariabel för hela urvalet. 

Följaktligen blir andelen individer som tillhör tjänstepensionsavtalen KAP-KL, PA03 och ITP 2 

lägre än andelarna för tjänstepensionsavtalen som redovisades tidigare. Det här beror på att 

KAP-KL, PA03 och ITP 2 endast förekommer hos inrikes födda. Flest antal individer har SAF-

LO, vilket beror på att alla utrikesfödda som har tjänstepension har SAF-LO avtalet. Tabell 4 

illustrerar också att utrikesfödda är en minoritet och utgör 20 procent av det totala urvalet, vilket 

är representativt för hela den svenska befolkningen enligt SCB (2019e). Dummyvariabeln för 

höginkomsttagare visar att höginkomsttagare också är en minoritet i urvalet, eftersom de endast 

utgör 12 procent av urvalet. Det här betyder att de slumpmässiga individerna från 

inkomstintervallen med ett stort antal individer, framförallt inrikes födda med låga och 

medelhöga inkomster, representerar sin population väl. För inkomstintervallen med ett lägre 

antal individer, framförallt utrikesfödda och höginkomsttagare, så representerar de slumpmässiga 

individerna inte sin population lika väl. Det här beror på att resultatet kan skilja sig betydligt i 

inkomstintervallen med ett lägre antal individer beroende på vilka inkomster som slumpas för 

individerna. För att öka reliabiliteten skulle det vara önskvärt med ett större urval för både 

inrikes- och utrikesfödda, så att effekten av de slumpmässiga värdena i vissa inkomstintervall 

inte får lika stor påverkan på studiens resultat. Att vissa inkomstintervall har ett lägre antal 
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individer påverkar framförallt analysen för den statliga inkomstskatten, eftersom dessa resultat 

baseras på inkomstintervallen med de högsta inkomsterna. Ett större urval var inte möjligt att 

genomföra med hänsyn till den begränsade tidsperioden men skulle vara aktuellt för vidare 

studier.  
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4. Metod 
 

När samtliga variabler som presenterades i dataavsnittet var framställda, genomförde vi en 

regressionsanalys för att undersöka om det fanns statistiskt signifikanta samband mellan 

variablerna. Vi använde tvärsnittsdata, eftersom syftet är att analysera hur marginalskatten 

påverkar skillnaden mellan inrikes- och utrikesfödda män och kvinnors framtida 

pensionsinkomster vid en specifik tidpunkt. Analysen genomfördes med en OLS-regression, som 

enligt Gujarati och Porter (2009) är en välanvänd metod inom multivariabelanalys. Vidare 

förklarar Gujarati och Porter (2009) att en OLS estimering minimerar variablernas varians och 

skattningarna blir mer korrekta. Den beroende variabeln i samtliga modeller är disponibel 

pensionsinkomst, som är den logaritmerade disponibla pensionsinkomsten år 2035, enligt 2019 

års beskattning. Variabeln är uttryckt i svenska kronor och justerad för inflation. 

Förklaringsvariablerna som användes var:  

- marginalskatt som har framställts från den slumpade kommunalskatten år 2019,  

- kvinna som antar värdet 1 för kvinna,  

- utrikesfödd som antar värdet 1 för utrikesfödd, och  

- höginkomsttagare som antar värdet 1 om individen är höginkomsttagare.  

 

Genom att inkludera förklaringsvariabler som enligt ekonomisk teori påverkar 

pensionsinkomster så undviker vi problem med utelämnade av viktiga förklaringsvariabler, och 

modellen kan anses vara rätt specificerad enligt Gujarati och Porter (2009). Vi har valt att 

använda man och inrikes född som referenspunkt för dummyvariablerna kvinna och utrikesfödd. 

Anledningen är att vi utgår från antagandet att män och inrikes födda tjänar mer än kvinnor och 

utrikesfödda. Pensionsgruppen (2016) och Tibajev (2016) visar att män och inrikes födda har 

bättre möjligheter på arbetsmarknaden och därmed gynnas av pensionssystemets nuvarande 

konstruktion. Vi använder inrikes född som referenspunkt för utrikesfödd för att vi ville jämföra 

hur en marginalskatt påverkar utrikesfödda, som vi antar har högre marginaleffekter eftersom de 

ofta missgynnas på arbetsmarknaden, med inrikes födda som i många avseenden har ett bättre 

utgångsläge på arbetsmarknaden. Av motsvarande anledning använder vi man som referenspunkt 

för kvinna. Slutligen valde vi att använda icke-höginkomsttagare som referenspunkt för variabeln 

höginkomsttagare. Valet baserades på att vi ville jämföra hur en marginalskatt påverkar 
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höginkomsttagare, som har högre marginaleffekter på grund av den statliga inkomstskatten, med 

icke-höginkomsttagare som endast omfattas kommunalskatten. Sammantaget är valen av 

referenspunkter baserade på att vi vill jämföra hur marginalskatten påverkar individer som enligt 

teorin har högre marginaleffekter med individer som enligt teorin har lägre marginaleffekter.  

 

Därtill inkluderade vi kontrollvariablerna arbetsinkomst, tjänstepensionsavtal, antal år i arbete 

och vilket inkomstintervall individen tillhör. Kontrollvariabeln arbetsinkomst är logaritmerad 

arbetsinkomst uttryckt som årsinkomst i svenska kronor. Valet att inkludera variabeln var rimligt 

eftersom en individs pensionsinkomst baseras på individens samlade arbetsinkomster. 

Kontrollvariabeln tjänstepensionsavtal består av fyra dummyvariabler, som har namnet på 

respektive avtal. Om en individ tillhör ett avtal antar den värdet 1. Referenspunkten för variabeln 

är individer som inte har något tjänstepensionsavtal, eftersom vi vill kontrollera hur de olika 

tjänstepensionsavtalen påverkar pensionsinkomsten. Vi har inkluderat variabeln 

tjänstepensionsavtal, eftersom pensionsinkomsten baseras på tjänstepensionen, utöver den 

allmänna pensionen och eget sparande. Variabeln antal år i arbete är slumpad mellan 16–26 år 

för inrikes födda och 29–39 år för utrikesfödda, och inkluderades eftersom Kruse och Nyberg 

(2004) visar att sent inträde på arbetsmarknaden har en negativ inverkan på pensionsinkomsten. 

Slutligen inkluderade vi kontrollvariabeln inkomstintervall. Variabeln består av 43 stycken 

dummyvariabler, en för varje inkomstintervall. Referenspunkten är inkomstintervallet med 

individerna som helt saknar en arbetsinkomst, för att undersöka hur olika nivåer på 

arbetsinkomsten påverkar pensionsinkomsten jämfört med en individ som har noll kr i 

arbetsinkomst. Vi inkluderade variabeln inkomstintervall för att få en rättvis bild av variablerna 

arbetsinkomst och antal år i arbete. Utan variabeln inkomstintervall så blir resultaten 

missvisande eftersom individer som har låg eller ingen arbetsinkomst och noll år i arbete ändå 

får en pensionsinkomst i form av grundskydd.  

 

Vi valde att inte inkludera variablerna inflation, real fondavkastning och real tillväxt i 

regressionen, trots att man kan korrigera för värdena i typfallsmodellen. Därtill uteslöt vi också 

variablerna födelseår och åldern när individerna går i pension. Vi valde att utesluta variablerna 

eftersom observationerna för dessa variabler är samma för alla individer i urvalet och att det inte 

ingår i studiens syfte att undersöka för.  
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Vid samtliga skattningar använde vi robusta standardavvikelser för att undvika bias, då vi hade 

misstankar om att det förekom heteroskedasticitet i våra modeller. Misstankarna baseras på 

förekomsten av extremvärden i vårt datamaterial, som hittas i de höga inkomstintervallen med 

endast ett fåtal individer. Därtill har variablerna disponibel pensionsinkomst och arbetsinkomst 

logaritmerats eftersom variablerna inte kan antas vara normalfördelade. Det här beror återigen på 

att antalet individer i de höga inkomstintervallen är betydligt färre än antalet individer i de lägre 

inkomstintervallen. Att variablerna är normalfördelade är en förutsättning för att en linjär 

skattning ska kunna genomföras. Genom att skatta samtliga regressionerna med både 

logaritmerade variabler och robusta standardavvikelser så ökar precisionen i skattningarna och 

resultaten blir mer tillförlitliga. 

 

o Modell 1 undersöker hur marginalskatten påverkar den disponibla pensionsinkomsten, 

och skattades på följande sätt: ldisponibel pensionsinkomsti = β0 + β1marginalskatti + ei                

o Modell 2 inkluderar dummyvariabeln inkomstintervall till modell 1, för att som tidigare 

nämnt få en rättvis bild av variablerna arbetsinkomst och antal år i arbete. 

o Modell 3 inkluderar samtliga förklaringsvariabler och kontrollvariabler, utom variabeln 

tjänstepensionsavtal till modell 1.  

o Modell 4 är den fullständiga modellen där vi inkluderar samtliga förklaringsvariabler och 

kontrollvariabler utom variabeln höginkomsttagare. Modell 4 skattas på följande sätt: 

ldisponibel pensionsinkomsti = β0 + β1marginalskatti + β2larbetsinkomsti + β3antal år i 

arbetei + β4utrikesföddi + β5kvinnai + β6tjänstepensionsavtali +β7Inkomstintervalli + ei                                        

 

Utifrån modell 4 skattade vi ytterligare tre modeller där vi också inkluderade olika 

interaktionstermer, vilka användes för att kunna analysera studiens syfte; hur marginalskatten 

påverkar skillnaden i framtida pensionsinkomster mellan inrikes- och utrikesfödda män och 

kvinnor. 

 

o Modell 5 inkluderade interaktionstermen marginalskatti * utrikesföddi för att undersöka 

hur marginalskatten påverkar den disponibla pensionsinkomsten när man kontrollerar för 

om individen är inrikes- eller utrikesfödd. 
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o Modell 6 inkluderar interaktionstermen marginalskatti * kvinnai för att undersöka hur 

marginalskatten påverkar den disponibla pensionsinkomsten när man kontrollerar för om 

individen är man eller kvinna. 

o Modell 7 undersöker hur marginalskatten påverkar den disponibla pensionsinkomsten när 

man kontrollerar för om individen är höginkomsttagare. I modell 7 exkluderar vi dock 

kontrollvariabeln inkomstintervall för att undvika multikollinearitet mellan variabeln 

höginkomsttagare och de höga inkomstintervallen. Modell 7 skattades på följande sätt: 

ldisponibel pensionsinkomsti = β0 + + β1 marginalskatti + β2larbetsinkomsti + β3antal år 

i arbetei + β4utrikesföddi + β5kvinnai + β6ITP2i + β7PA03i + β8KAP-KLi + β9SAF-LOi + 

β10marginalskatti * hög.inki + ei                                  
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5. Resultat 
 
Som tidigare nämnt kommer en ändrad marginalskatt enbart påverka pensionsinkomsten 

indirekt, medan en ändrad marginalskatt påverkar arbetsinkomsten direkt. Genom skattningarna 

undersöker vi enbart den indirekta effekten. Däremot är alla tolkningar och resonemang baserade 

på att marginalskatten påverkar arbetsinkomsten, som i sin tur påverkar pensionsinkomsten.  

 

Modell 1 undersöker hur marginalskatten18 påverkar den disponibla pensionsinkomsten. 

Variabeln är signifikant och har som förväntat en negativ effekt på pensionsinkomsten. Modell 2 

kontrollerar dessutom för de olika inkomstintervallen och illustrerar att marginalskattens 

koefficient blir mer negativ. Förklaringsgraden ökar betydligt från modell 1 till modell 2, vilket 

indikerar att inkomstintervallen ska inkluderas. I modell 3 inkluderar vi även variablerna 

arbetsinkomst, antal år i arbete, kvinna och utrikesfödd och då blir marginalskattens påverkan på 

pensionsinkomsten marginellt lägre. Däremot illustrerar modell 3 att förklaringsgraden ökar19. 

Det här visar att modell 3 är mer välspecificerad och variablerna bör inkluderas. Modell 3 visar, i 

enlighet med Ekberg (2015) och Pensionsgruppen (2016), att utrikesfödda får lägre 

pensionsinkomster än inrikes födda. Ekberg och Lindh (2011) menar att skillnaden beror på att 

utrikesfödda har ett lägre deltagande på arbetsmarknaden och är missgynnade i 

pensionssystemet. Däremot hade skillnaderna i pensionsinkomster varit större om datamaterialet 

enbart hade inkluderat utrikesfödda från länder med låg eller medel HDI. Skillnaderna hade 

troligtvis varit ännu större om arbetsinkomsterna hade varit ackumulerade över alla inkomstår. 

I vår undersökning använde vi endast individernas arbetsinkomster under år 2017 i 

typfallsmodellen, vilket kan bli missvisande när pensionen grundas på individernas totala 

livsinkomster. Resultatet blir missvisande om individerna har haft en hög arbetsinkomst under 

2017 men betydligt lägre arbetsinkomst tidigare i livet. Resultatet blir även missvisande om det 

motsatta gäller, dvs att individerna har haft en låg arbetsinkomst under 2017 men höga 

arbetsinkomster tidigare i livet. En möjlig lösning är att använda ett genomsnitt av individernas 

samtliga årsinkomster i typfallsmodellen.  

                                                
18 Vi skattade även marginalskatt2 för att undersöka om marginalskatten är icke-linjär. Resultaten visade att 
variabeln inte är signifikant och därmed kan vi anta att marginalskatten är linjär. 
19 Notera att modell 3, 4, 5 och 6 har väldigt höga adjusted R2-värden, vilket kan indikera på multikolinjäritet hos 
variablerna. Tabell 7 i appendix illustrerar en korrelationsmatris av samtliga variabler. 



 

 
 

29 
 

 

Modell 3 illustrerar dessutom att variabeln kvinna inte är signifikant, därmed finns det ingen 

skillnad i framtida pensionsinkomster mellan könen. Resultatet från modell 3 visar även att en 

individs arbetsinkomst har en positiv inverkan på individens pensionsinkomst. Det här bekräftar 

pensionssystemets grundfunktion, att pensionsinkomsten baseras på de inkomster som individen 

har tjänat under sitt arbetsliv. Följaktligen är reformer på arbetsmarknaden avgörande för att på 

lång sikt minska skillnaden i pensionsinkomster mellan individer, vilket stämmer överens med 

Pensionsgruppens (2016) argument. Enligt Kruse och Nyberg (2004) har antalet år på 

arbetsmarknaden också betydelse för en individs framtida pensionsinkomst, vilket vår 

undersökning kan bekräfta eftersom variabeln antal år i arbete är positiv20. Variabeln antal år i 

arbete förklarar också varför utrikesfödda har lägre pensionsinkomster än inrikes födda, utöver 

att de har lägre arbetsinkomster enligt tabell 8. 

 

Modell 4 visar att marginalskatten påverkar pensionsinkomsten mindre när vi även kontrollerar 

för tjänstepensionsavtalen. Modellen illustrerar att variabeln kvinna
21 blir signifikant, vilket 

indikerar att kvinnor får lägre pensionsinkomster än män när vi inkluderar 

tjänstepensionsavtalen. Skillnaden i pensionsinkomster uppstår trots att tjänstepensionsavtalen 

slumpades oberoende av kön i vårt urval. Skillnaden beror sannolikt på att avsättningar till 

tjänstepensionen är högre vid höga inkomster, vilket gynnar män mest eftersom modell 4 visar 

att män har högre inkomster än kvinnor. Att samtliga tjänstepensionsavtal har en positiv inverkan 

på pensionsinkomsten var väntat. Däremot påverkar avtalen den disponibla inkomsten olika 

mycket. Trots att ITP 2 är förmånsbestämt, vilket i teorin ger lägst tjänstepension, är ITP 2 det 

tjänstepensionsavtal som har högst positiv inverkan på pensionsinkomsten. Det här kan bero på 

multikolinjäritet mellan ITP 2 och höga pensionsinkomster. Det motsatta gäller för SAF-LO som 

är premiebestämt, vilket i teorin ger högst tjänstepension. SAF-LO är dock det 

tjänstepensionsavtal som har minst positiv inverkan på pensionsinkomsten. Det här indikerar på 

multikolinjäritet mellan låga inkomster och SAF-LO. Det här beror sannolikt på att alla 

utrikesfödda som har tjänstepension antas ha avtalet SAF-LO, samtidigt som utrikesfödda har 

lägst inkomster i vårt urval.  

                                                
20 Notera att variabeln antal år i arbete enbart är positiv när vi har klustrat för de olika inkomstintervallen. 
21 Notera att variabeln kvinna enbart är positiv när vi har klustrat för de olika inkomstintervallen och inkluderat 
tjänstepensionsavtalen. 
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I enlighet med studiens syfte undersöker vi hur marginalskatten påverkar pensionsinkomsten, när 

vi kontrollerar för effekterna av födelseland och kön. Modell 5 visar att interaktionsvariabeln 

mellan utrikesfödd och marginalskatt är negativt signifikant på 5 procent. En höjd marginalskatt 

påverkar därmed pensionsinkomsten mer negativt för utrikesfödda än för inrikes födda, vilket i 

enlighet med vår hypotes indikerar att marginaleffekten är högre för utrikesfödda än för inrikes 

födda. Den högre marginaleffekten för utrikesfödda kan, utifrån Flood, Nordblom och 

Waldenström (2013), bero på att utrikesfödda i vårt urval har lägre inkomster än inrikes födda. 

Eftersom resultaten visar att en höjd marginalskatt påverkar utrikesföddas pensionsinkomster 

mer negativt än inrikes föddas, så skulle en sänkt marginalskatt kunna påverka utrikesföddas 

pensionsinkomster mer positivt än inrikes föddas. Vi tolkar därmed att en sänkt marginalskatt 

ökar arbetsutbudet för utrikesfödda mer än för inrikes födda. Det ökade arbetsutbudet beror 

sannolikt på att substitutionseffekten dominerar, vilket stämmer överens med Andersson m fl. 

(2003), Långtidsutredningen (2011), Saez, Slemrod och Giertz (2012), Lundberg (2016) och 

Selin och Simula (2017). Ett högre arbetsutbud för utrikesfödda indikerar att 

substitutionseffekten är starkare för utrikesfödda än för inrikes födda. Det högre arbetsutbudet 

kan också bero på att utrikesfödda påverkas både på den intensiva och den extensiva marginalen, 

medan inrikes födda inte påverkas lika mycket på den extensiva marginalen.   

Däremot visar både Lundberg (2016), Brådvik (2018) och Andersson m fl. (2003) att en sänkt 

marginalskatt endast skulle få en begränsad positiv effekt på arbetsutbudet. I våra skattningar kan 

vi som tidigare nämnt inte tolka magnituden av koefficienten för interaktionstermerna. Därmed 

är det inte möjligt att analysera hur stor påverkan den sänkta marginalskatten får på 

pensionsinkomsten. Det är möjligt att effekten är marginell och att ökningen i arbetsutbudet inte 

helt kompenserar för de minskade skatteintäkterna. Således skulle intäkterna i pensionssystemets 

grundskydd minska och utbetalningarna till individer med låga pensioner att bli lägre. Det är 

därför viktigt att analysera hur mycket arbetsutbudet ökar i relation till de minskade 

skatteintäkterna. Då kan man med större säkerhet konstatera om en sänkt marginalskatt skulle 

minska skillnaderna i pensionsinkomster. I framtida studier vore det därför intressant att 

undersöka magnituden för interaktionstermerna. Magnituden hade kunnat undersökas om man 

inte hade behövt korrigera för den genomsnittliga kommunalskatten. Det vore önskvärt med 
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möjligheten att välja kommun för individerna i typfallsmodellen, för att kunna tolka 

koefficienterna direkt.  

Till skillnad från våra resultat visar Brådvik (2018) att en sänkt marginalskatt skulle öka 

skillnaderna i arbetsinkomster. Följaktligen är det intressant att analysera om en höjd 

marginalskatt kan minska skillnaderna i pensionsinkomster i vårt urval. Modell 4 visar att en 

höjd marginalskatt minskar pensionsinkomsten både för inrikes- och utrikesfödda. En höjd  

marginalskatt kommer dock att påverka utrikesföddas pensionsinkomster mer negativt. Enbart 

om marginaleffekten för utrikesfödda blir lägre än vad den är i nuläget, är det möjligt att 

skillnaderna i pensionsinkomster minskar mellan inrikes- och utrikesfödda vid en höjd 

marginalskatt. Det här beror på att en lägre marginaleffekt för utrikesfödda leder till att deras 

arbetsutbud inte minskar lika mycket när skatten höjs. Således minskar behovet av bidrag bland 

utrikesfödda.  

 

Att man borde höja marginalskatten samtidigt som man sänker marginaleffekten för utrikesfödda 

är motsägelsefullt, eftersom en höjd marginalskatt leder till en höjd marginaleffekt. Vi menar 

dock att marginaleffekten för endast utrikesfödda måste sänkas för att hamna på en mer jämn 

nivå med marginaleffekten för inrikes födda. Enligt Långtidsutredningen (2011) kan man uppnå 

lägre marginaleffekter genom att införa fler begränsningar i anställningskontrakten för 

deltidsarbete. Det skulle försvåra möjligheterna att minska sitt arbetsutbud vid en höjd 

marginalskatt. Det här sänker troligtvis marginaleffekten för utrikesfödda i högre omfattning, 

eftersom Tibajev (2016) beskriver att utrikesfödda oftare arbetar deltid än inrikes födda. Ett 

annat sätt att minska utrikesföddas marginaleffekter är genom satsningar som förbättrar deras 

situation på arbetsmarknaden. Ett förslag är att man underlättar etableringen på arbetsmarknaden 

för utrikesfödda så att de snabbare kommer i arbete och nivån på arbetet bättre matchar deras 

kvalifikationsnivå. Det här skulle enligt Tibajev (2016) kunna ske genom att förbättra individens 

kontaktnät i Sverige. 

 

Som tidigare nämnt visar flertalet studier (Andersson m fl. 2003; Långtidsutredningen 2011; 

Saez, Slemrod & Giertz 2012; Lundberg 2016; Selin & Simula 2017) att substitutionseffekten 

dominerar vid en höjd marginalskatt. Därmed kommer arbetsutbudet att minska. Vi menar därför 
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att skattesystemet skulle bli mer effektivt om man minskar antalet marginalskatter. Istället anser 

vi att antalet skatter och avgifter som inte påverkar den sist intjänade kronan ska öka. Ett 

exempel är att sänka jobbskatteavdraget för alla arbetsinkomster istället för att höja 

kommunalskatten. Då skulle inkomsteffekten påverkas mer enligt Goolsbee, Levitt och Syverson 

(2013) och följaktligen skulle arbetsutbudet öka för samtliga inkomster. Det ökade arbetsutbudet 

kommer resultera i högre skatteintäkter. Skatteintäkterna kan utifrån Lundberg (2016) och Milasi 

och Waldmann (2018) användas för omfördelning mellan inrikes- och utrikesfödda. 

 

I modell 6 undersöker vi hur marginalskatten påverkar pensionsinkomsten när vi kontrollerar för 

individernas kön. I modellen blir interaktionstermen mellan kvinna och marginalskatt negativt 

signifikant på 5 procent. Det här betyder att en höjd marginalskatt påverkar pensionsinkomsten 

mer negativt om individen är kvinna än om individen är man. Det här är i enlighet med resultaten 

från Långtidsutredningen (2011), som visar att kvinnor har högre marginaleffekter än män. Det 

här betyder att en sänkt marginalskatt kan minska skillnaden i framtida pensionsinkomster 

mellan könen, eftersom kvinnor gynnas mer av en sänkt skatt än män. Den här reformen som 

minskar skillnaden i pensionsinkomster mellan könen är samma reform som var nödvändig för 

att minska skillnaden i pensionsinkomster mellan inrikes- och utrikesfödda. Dessutom kan 

skillnaderna i framtida pensionsinkomster minska mellan könen om man först sänker kvinnors 

marginaleffekter och därefter höjer marginalskatten. Marginaleffekten för kvinnor kan sänkas 

genom att förbättra deras situation på arbetsmarknaden. En viktig åtgärd utifrån 

Långtidsutredningen (2011) är att nå mer jämställda familjeförhållandena, så att kvinnor inte 

behöver ta lika stort ansvar för barnen i familjen. 

 

Resultatet från modell 7 visar att interaktionsvariabeln mellan höginkomsttagare och 

marginalskatt är positivt signifikant. Det här betyder att en höjd marginalskatt påverkar 

höginkomsttagares pensionsinkomster mindre negativt22 än icke-höginkomsttagare. Det här 

indikerar att höginkomsttagare har lägre marginaleffekter än icke-höginkomsttagare. Resultatet 

                                                
22 Tolkningen av interaktionstermen i modell 7 bör göras med försiktighet. Magnituden på interaktionstermen är 
2,141 det vill säga mer positiv än koefficienten för marginalskatten som är -0,968. Det här betyder att 
pensionsinkomsten skulle öka för höginkomsttagare om marginalskatten ökar, vilket är orimligt. Som tidigare sagt 
kan vi inte tolka koefficienterna för skatten utan enbart om den är positiv eller negativ. Trots att interaktionstermen 
är positiv så är magnituden sannolikt så liten att marginalskatten påverkar pensionsinkomsten negativt.  
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stämmer inte överens med resultaten av Lee och Gordon (2005), Myrdal (1973) och 

Långtidsutredningen (2011), som visar att höginkomsttagare har höga marginaleffekter. Att en 

höjd marginalskatt påverkar höginkomsttagare i vårt urval mindre negativt, beror enligt 

Lundberg (2016) och Saez, Slemrod och Giertz (2012) på att arbetsutbudet inte ändras lika 

mycket för höginkomsttagare som för icke höginkomsttagare. Enligt Lundberg (2016) kan det 

här bero på att effekter på den extensiva marginalen kan anses vara små för höginkomsttagare. 

Höginkomsttagare kommer därmed inte att sluta arbeta på grund av en höjd marginalskatt, de 

kommer minska antalet timmar de arbetar. Icke-höginkomsttagare kommer däremot att påverkas 

både på den intensiva- och den extensiva marginalen. Därmed är det sannolikt att deras 

arbetsutbud minskar i högre utsträckning när marginalskatt höjs för alla inkomster. En sänkt 

marginalskatt skulle då påverka höginkomsttagares pensionsinkomster mindre positivt än icke-

höginkomsttagare. Det här indikerar att en sänkt marginalskatt för samtliga individer kommer 

minska skillnaderna i pensionsinkomster mellan höginkomsttagare och icke-höginkomsttagare. 

Resultatet stämmer inte överens med Brådvik (2018), som menar att en sänkt kommunalskatt 

skulle öka ojämlikheten. Skattningarna från modell 5 och 6 visar som tidigare nämnt att 

marginalskatten borde sänkas för att kunna minska skillnaden i framtida pensionsinkomster 

mellan inrikes- och utrikesfödda och mellan kvinnor och män. Vårt urval visar att utrikesfödda 

och kvinnor har lägre inkomster än inrikes födda och män. Således är det rimligt att vi kommer 

fram till att marginalskatten borde sänkas enligt både modell 5,6 och 7. 

 

Utifrån modell 7 kan man tolka att den statliga inkomstskatten inte borde sänkas eller avskaffas 

om man vill minska skillnaden i pensionsinkomster, eftersom höginkomsttagare inte påverkas 

lika negativt av en höjd marginalskatt. Istället är det rimligt att anta att marginalskatten för 

höginkomsttagarna skulle kunna höjas ytterligare, utan att deras incitament till arbete påverkas 

negativt i hög utsträckning. Det här kan inte bekräfta teorin om optimal beskattning, som enligt 

Ericsson och Flood (2014) menar att marginalskatten för individer med högre inkomster måste 

vara relativt låga för att behålla incitamentet till att arbeta. Höginkomsttagarnas högre 

skatteinbetalningar kan öka bidragen till individer med de lägsta pensionsinkomsterna, som i vårt 

urval är kvinnor och utrikesfödda. Det här skulle minska skillnaden i framtida pensionsinkomster 

ytterligare. Att en ökning av den statliga inkomstskatten skulle minska skillnaden i framtida 

pensionsinkomster är i likhet med resultaten av Blum och Kalven (1973), Lundberg (2016), 
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Milasi och Waldmann (2018), Brådvik (2018) och Paulus och Peichl (2009). Inrikes födda och 

män har i högre utsträckning höga inkomster medan utrikes födda och kvinnor oftare har lägre 

inkomster. Resultatet stämmer inte överens med Lundberg (2016), som hävdar att ett 

avskaffande av den statliga skatten skulle vara självfinansierande. Det här kan bero på att 

höginkomsttagare har lägre marginaleffekter än icke-höginkomsttagare och därmed ökar inte 

höginkomsttagare sitt arbetsutbud i tillräckligt hög utsträckning.   
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Tabell 5. OLS-regression: disponibel pensionsinkomst som beroende variabel 
Oberoende 
variabler 

 
Modell 1 

 
Modell 2 

 
Modell 3 

 
Modell 4 

 

Marginalskatt  -0,651***  -0,778***  -0,757***  -0,754***  
  (0,125)  (0,044)  (0, 033)  (0, 023)  
Arbetsinkomst      0, 082***  0, 081***  
      (0, 009)  (0, 009)  
Antal år i arbete      0, 015***  0, 014***  
      (0, 000)  (0, 0001)  
Utrikesfödd      -0, 053***  -0,003*  
      (0,003)  (0,002)  
Kvinna        -0, 002  -0, 002**  
      (0,001)  (0,001)  
ITP 2        0,298***  
        (0,003)  
PA03        0, 248***  
        (0,003)  
KAP-KL        0, 238***  
        (0, 003)  
SAF-LO        0, 229***  
        (0,003)  
Inkomstintervall  Nej  Ja  Ja  Ja  
          
Justerad 
förklaringsgrad   0,001  0,88  0,93  0,97   
p <0,01 ***, p <0,05 **, p <0,1 * 
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    Tabell 6. OLS-regression: disponibel pensionsinkomst som beroende variabel 
Oberoende 
variabler 

 
Modell 5 

 
Modell 6 

 
Modell 7 

Marginalskatt  -0,752***  -0,751***  -0,968*** 
  (0,023)  (0,023)  (0,075) 
Arbetsinkomst  0,081***  0,081***  0,079*** 
  (0,009)  (0,009)  (0,001) 
Antal år i arbete  0,014***  0,014***  -0,014*** 
  (0,0001)  (0,0001)  (0,0004) 
Utrikesfödd    -0, 003*  -0,004 
    (0,002)  (0,003) 
Kvinna  -0,002**    -0,433*** 
  (0,001)    (0,006) 
ITP 2  0,298***  0,298***  0,15*** 
  (0,003)  (0,003)  (0,005) 
PA03  0,248***  0,248***  0,115*** 
  (0,003)  (0,003)  (0,005) 
KAP-KL  0,229***  0,238***  0,122*** 
  (0,003)  (0,003)  (0,007) 
SAF-LO  0,229***  0,229***  0,101*** 
  (0,003)  (0,003)  (0,005) 
Inkomstintervall  Ja  Ja  Nej 
       
Marginalskatt * 
Utrikesfödd 

 -0,011**  
(0,006) 

 
 

 
 

       
Marginalskatt * 
Kvinna 

 
 

 -0,006**  
(0,003) 

 
 

       
Marginalskatt * 
Höginkomsttagare 

 
 

 
 

 2,141*** 
(0,011) 

      
Adjusted R2    0,97   0,97  0,64 
p <0,01 ***, p <0,05 **, p <0,1 *   
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6. Slutsats 
 
Resultaten från vårt urval stämmer överens med tidigare studier, att utrikesfödda får lägre 

pensionsinkomster jämfört med inrikes födda och att kvinnor får lägre pensionsinkomster 

jämfört med män. Vår hypotes överensstämmer med våra resultat att utrikesfödda har högre 

marginaleffekter och att en höjd marginalskatt påverkar utrikesföddas pensionsinkomster mer 

negativt. Det här indikerar att en sänkt marginalskatt påverkar utrikesföddas pensionsinkomster 

mer positivt än för inrikes födda. För att en höjd marginalskatt ska kunna minska skillnaden 

mellan inrikes- och utrikesföddas framtida pensionsinkomster, så behöver marginaleffekten för 

utrikesfödda bli lägre än vad den är i nuläget. Resultaten indikerar också att marginaleffekten är 

högre för kvinnor än för män och att en höjd marginalskatt påverkar kvinnors pensionsinkomster 

mer negativt jämfört med männens. På liknande sätt som en sänkt marginalskatt kan minska 

skillnaderna i framtida pensionsinkomster mellan inrikes- och utrikesfödda, så kan en sänkt 

marginalskatt minska skillnaderna mellan könen. Skillnaderna i framtida pensionsinkomster 

mellan könen kan också minska vid en höjd marginalskatt om kvinnornas marginaleffekt blir 

lägre och hamnar på en nivå som är närmare männens marginaleffekter. 

 

Våra resultat visar att skillnaden i framtida pensionsinkomster mellan inrikes- och utrikesfödda 

män och kvinnor till stor del beror på en ojämlik arbetsmarknad. Därför anser vi att det krävs 

reformer på arbetsmarknaden för att på lång sikt uppnå mer jämlika pensioner. En möjlig åtgärd 

är att förbättra integrationen så att utrikesfödda fortare kommer in i arbete och att deras 

kunskaper utnyttjas på ett bättre sätt. För att förbättra kvinnornas situation på arbetsmarknaden 

behövs mer jämställda familjeförhållanden, så att kvinnor kan satsa på sina arbetskarriärer och 

därigenom öka sina arbetsinkomster. 

 

En viktig insikt utifrån resultaten är att utrikesfödda och kvinnor påverkas på liknande sätt av en 

ändrad marginalskatt. Insikten kan vara mycket viktig för policysättare. Resultaten visar att en 

lyckad skattereform som minskar ojämlikheten mellan män och kvinnor sannolikt också kommer 

att minska ojämlikheten mellan inrikes- och utrikesfödda. Med andra ord indikerar resultaten att 

det inte är nödvändigt med två olika reformer för att minska ojämlikheten mellan inrikes- och 

utrikesfödda män och kvinnor. Utifrån resultaten kan man även tolka att gruppen utrikesfödda 

kvinnor kommer att gynnas av samma skattereformer som kvinnor och utrikesfödda separat. 
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Dock krävs det sannolikt två parallella reformer för att marginaleffekten för utrikesfödda kvinnor 

ska närma sig samma nivå som marginaleffekten för inrikes födda män. Som tidigare nämnt 

behöver dels integrationen bli bättre för att underlätta utrikesföddas etablering på 

arbetsmarknaden, dels behöver familjeförhållandena bli mer jämställda. Vi menar därför att 

policysättare behöver investera mer i åtgärder för att minska marginaleffekten för utrikesfödda 

kvinnor. 

 

Därtill visar resultaten att höginkomsttagares pensionsinkomster påverkas mindre negativt av en 

höjd marginalskatt än icke-höginkomsttagare, således har höginkomsttagare lägre 

marginaleffekter. En höjd marginalskatt kommer därmed leda till att pensionsinkomsterna inte 

minskar lika mycket för höginkomsttagare som för icke-höginkomsttagare. Det här indikerar att 

en sänkt marginalskatt för samtliga individer kommer minska skillnaderna i pensionsinkomster 

mellan höginkomsttagare och icke-höginkomsttagare, vilket med andra ord minskar skillnaderna 

i pensionsinkomster mellan inrikes- och utrikesfödda män och kvinnor. Vidare argumenterar vi 

för att den statliga inkomstskatten för höginkomsttagare borde höjas ytterligare för att 

skillnaderna i framtida pensionsinkomster ska minska i större omfattning. Alternativt kan man 

återinföra förmögenhetsskatten, som ökar progressiviteten eller överväga att beskatta 

kapitalinkomster mer progressivt.  

 

Den här studien möjliggör enbart en tolkning av resultaten på kort sikt. I verkligheten kan det 

dröja innan individerna reagerar på en förändrad marginalskatt, eftersom de måste anpassa sig till 

den nya situationen. Följaktligen skulle det vara intressant vid framtida studier att undersöka 

individernas reaktion på skatten efter några år. Det här för att uppnå en mer utförlig utvärdering 

av marginalskattens påverkan på individerna. 
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8. Appendix 
8.1 Pensionssystemets uppbyggnad 
Enligt Lowén, Norrby & Settergren (2016) är pensionssystemet baserat på livsinkomstprincipen, 

vilket betyder att de inkomster som en individ har tjänat under sitt arbetsliv ger det 

pensionskapital som betalas ut under åren som pensionär. Det svenska pensionssystemet delas 

vanligtvis upp i tre delar: allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande. Den 

allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension och administreras av 

Pensionsmyndigheten, medan arbetsgivaren står för tjänstepensionen. Lowén, Norrby & 

Settergren (2016) beskriver att avsättningarna till den allmänna pensionen är 18,5 procent för 

arbetsinkomster upp till en inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp. För inkomster över 7,5 

inkomstbasbelopp görs inga avsättningar till den allmänna pensionen. För tjänstepensionsavtal 

som regleras via kollektivavtal beror avsättningarna på arbetsinkomsten. För tjänstepensionsavtal 

som är förmånsbestämda gäller följande: 

• För arbetsinkomster under 7,5 inkomstbasbelopp avsätts 4,5 procent av arbetsinkomsten 

till tjänstepensionen.  

• För arbetsinkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts 30 procent av 

arbetsinkomsten till tjänstepensionen. 

 

Individer som har haft låg eller ingen inkomst, och därmed inte får tillräckligt i pension för att 

det ska anses som tillräckligt för att uppnå en skälig levnadsnivå, omfattas av 

grundskyddssystemet (Pensionsmyndigheten 2018). Grundskyddssystemet består av fyra delar: 

garantipension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och efterlevandepension. 
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Tabell 7. Korrelationsmatris av samtliga variabler 
 

 P. Ink. M. Skatt 
Arb. 
Ink. Ant. år 

Utr. 
född Kvinna ITP2 PA03 

KAP-
KL SAF-LO Högink. 

Pensionsinkomst 1 -0,023 0,880 0,366 -0,339 -0,006 0,186 0,117 0,062 -0,051 0,753 

Marginalskatt -0,023 1 0,008 -0,002 0,003 0,003 -0,001 0,003 -0,006 0,001 0,004 

Arbets-inkomst 0,880 0,008 1 0,304 -0,187 -0,002 0,066 0,059 0,038 -0,007 0,615 

Antal år i arbete 0,366 -0,002 0,304 1 -0,623 -0,010 0,215 0,189 0,111 -0,054 0,145 

Utrikesfödd -0,339 0,003 -0,187 -0,623 1 0,010 -0,266 -0,238 -0,138 0,311 -0,144 

Kvinna -0,006 0,003 -0,002 -0,010 0,010 1 -0,002 -0,002 -0,002 0,003 -0,001 

ITP2 0,186 -0,001 0,066 0,215 -0,266 -0,002 1 -0,258 -0,149 -0,392 0,112 

PA03 0,117 0,003 0,059 0,189 -0,238 -0,002 -0,258 1 -0,134 -0,351 0,063 

KAP-KL 0,062 -0,006 0,038 0,111 -0,138 -0,002 -0,149 -0,134 1 -0,203 0,024 

SAF-LO -0,051 0,001 -0,007 -0,054 0,311 0,003 -0,392 -0,351 -0,203 1 -0,034 

Höginkomsttagare 0,753 0,004 0,615 0,145 -0,144 -0,001 0,112 0,063 0,024 -0,034 1 
 


