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u N D E R L A G S R A p p o R T

optimal beskattning  
och  informationsbrist 
Grundläggande insikter från ekonomisk teori1

T h o m A S  A R o N S S o N  &  S Ö R E N  B L o m q u I S T

I takt med att den offentliga sektorn vuxit och in-
komstomfördelningen blivit mer omfattande har skattesystemets 
utformning kommit alltmer i fokus. En viktig anledning är natur-
ligtvis att skatter kan snedvrida de ekonomiska incitamenten och 
därmed ge upphov till effektivitetsförluster. Optimal beskattning 
handlar i grund och botten om att omfördela, och att generera skat-
teintäkter för andra ändamål än omfördelning, med så små effekti-
vitetsförluster som möjligt. Tre grundläggande frågor kommer att 
diskuteras: 1. Varför baseras omfördelning på snedvridande skatter 
istället för på (icke-snedvridande) klumpsummeskatter? 2. Vilka 
faktorer bestämmer den optimala skatteskalans utseende? 3. Kan 
man utifrån modern forskning säga något om hur den optimala 
skatteskalan ser ut?

Det finns idag en mycket omfattande ekonomisk-teoretisk litte-

1. Vi vill tacka Spencer Bastani för arbete med modellsimuleringar och synpunk-
ter på kapitlets innehåll, Elon Strömbäck för hjälp med figurer, samt Lennart Flood, 
Camilo von Greiff, Karl-Gustaf Löfgren, Katarina Nordblom, Tomas Sjögren, 
 Daniel Waldenström och Magnus Wikström för kommentarer på kapitlets innehåll.
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ratur om optimal beskattning. Tidigare studier skiljer sig åt till ex-
empel vad gäller vilka skatter som studeras och vilka informations-
antaganden som görs, det vill säga vilken information om skattesub-
jekten man tänker sig att beslutsfattaren har. Ett grundläggande an-
tagande är att beslutsfattaren har ofullständig information, vilket i 
sin tur begränsar möjligheten att omfördela mellan olika individer. 
Den modell som presenteras i nästa avsnitt bygger på antagandet 
att den ekonomisk-politiska beslutsfattaren – i fortsättningen kal-
lad »regeringen« – kan observera inkomster på individnivå, samti-
digt som individuell produktivitet (den inneboende förmågan att 
generera inkomster) är privat information och därför inte kan ob-
serveras av regeringen. Informationen om produktivitet är därför 
asymmetrisk: även om varje enskild individ känner till sin egen pro-
duktivitet råder det informationsbrist ur regeringens synvinkel. Ka-
pitlet handlar framför allt om optimal inkomstbeskattning, det vill 
säga hur inkomstskatter i kombination med inkomsttransferering-
ar kan användas för att omfördela inkomster på ett så effektivt sätt 
som möjligt. Men även optimal varubeskattning kommer att stude-
ras, och särskilt hur varuskatter bör utformas i kombination med en 
optimal inkomstskatt. Dessutom diskuteras optimal beskattning av 
kapitalinkomster; också med tonvikt på dess roll som komplement 
till en optimal arbetsinkomstskatt.

Varför är det intressant att koppla ihop optimal inkomst- och 
varubeskattning med den typ av informationsbrist som diskutera-
des ovan? För det första utgör informationsbrist en viktig restriktion 
som begränsar möjligheten att uppnå ekonomisk-politiska målsätt-
ningar: den nödvändiggör nämligen att omfördelning baseras på 
inkomst (som är observerbar men påverkas av individens beteende) 
istället för på produktivitet (som inte kan observeras). Utan infor-
mationsbrist skulle det vara möjligt att omfördela med klumpsum-
meskatter baserade på produktivitet, som inte ger upphov till ef-
fektivitetsförluster. För det andra utgör kombinationen av inkomst-
skatter och varuskatter en rimligt realistisk beskrivning av kärnan i 
många länders skattesystem.

Svaren på frågorna 2–3 ovan beror naturligtvis i stor utsträck-
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ning på hur man tänker sig att samhällsekonomin fungerar. De 
standardmodeller för optimal beskattning som ofta används ger en 
ganska stiliserad bild av samhällsekonomins funktionssätt. Stan-
dardantaganden är till exempel att (i) arbetsmarknaden är en kon-
kurrensmarknad där alla som vill arbeta för den lön som erbjuds 
också kan göra det, (ii) individens välfärd bestäms av hans/hennes 
egen konsumtion men inte av hur mycket andra konsumerar, och 
(iii) den offentliga sektorn består av endast en beslutsnivå. Dessa 
antaganden kan, men behöver inte nödvändigtvis, utgöra allvarli-
ga begränsningar i analysen. Det är ändå viktigt att lyfta diskussio-
nen bortom standardmodellen genom att studera vad som händer 
om de här antagandena släpps. Resultaten visar bland annat att om 
människor inte bara erhåller nytta av sin egen absoluta konsumtion 
av varor, tjänster och fritid, utan också av hur mycket mer än andra 
de konsumerar, kan den optimala skatteskalan komma att föränd-
ras dramatiskt jämfört med den som följer av mer traditionella mo-
deller. Vidare diskuteras effekter av ofrivillig arbetslöshet liksom 
problem som följer när olika nivåer i den offentliga sektorn inte ko-
ordinerar sina skatteuttag.

I de två följande avsnitten presenterar vi en grundmodell av den 
typ som mycket av litteraturen bygger på och analyserar skatteska-
lans bestämningsfaktorer och utseende på basis av denna. Därefter 
presenteras de utvidgningar som diskuterades ovan. Kapitlet avslu-
tas med en kort sammanfattning och slutsatser.

Grundmodellen 
Den moderna teorin för optimal inkomstbeskattning bygger på en 
studie av Mirrlees (1971), där människor skiljer sig åt med avseende 
på produktivitet, det vill säga latent förmåga att generera inkomst. I 
modellen används timlönen som ett mått på produktivitet. Produk-
tivitet i sig antas vara privat information i den bemärkelsen att det 
bara är individen själv som vet hur produktiv han/hon faktiskt är, 
medan regeringen enbart kan observera inkomsten – det vill säga 
produkten av timlönen och antalet arbetade timmar – när den fat-
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tar beslut om omfördelning. Regeringen måste därför basera sin 
fördelningspolitik på observerbar inkomst istället för på produktivi-
tet. Den måste med andra ord använda en inkomstskatt istället för 
produktivitetsbaserade klumpsummeskatter.

För att börja diskussionen på ett någorlunda enkelt sätt antas 
inledningsvis att varje individ bara konsumerar en vara. Analysen 
bortser också från sparande. I en sådan modell är konsumtion syno-
nymt med disponibel inkomst. Vi kommer nedan att utvidga ana-
lysen till en modell med flera varor för att studera hur inkomst- och 
varuskatter kan användas simultant, liksom till en flerperiodsmo-
dell för att studera beskattning av kapitalinkomster. Varje individ 
antas ha preferenser för konsumtion och fritid. Preferenserna re-
presenteras av en nyttofunktion där nyttan, u, är en växande funk-
tion av individens konsumtion, c, och fritid, l, på följande sätt:

 u = u (c,l). (1)

Hur preferenserna för konsumtion och fritid ser ut illustreras ofta av 
indifferenskurvor, där varje kurva visar vilka kombinationer av kon-
sumtion och fritid som ger samma nytta för individen. Detta visas i 
a-delen av figur 1.

Tre olika indifferenskurvor visas i figuren. Som nämndes är en 

figur 1 Indifferenskurvor. 
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indifferenskurva konstruerad så att alla punkter på kurvan ger indi-
viden samma nytta. Varje kurva representerar med andra ord olika 
kombinationer av konsumtion och fritid för vilka individen är indif-
ferent. Ju högre upp i figuren en indifferenskurva ligger, desto hö-
gre nytta representerar den. Av de utritade kurvorna representerar 
därför I2 högre nytta än I1 och I3 högre nytta än I2. Figurens b-del ut-
trycker samma indifferenskurvor i en annan dimension; nämligen 
som de kombinationer av konsumtion och arbetsinkomst som ger 
samma nytta för individen givet att timlönen hålls konstant. Den 
omskrivningen är bekväm med tanke på att arbetsinkomst och dis-
ponibel inkomst (vilket i den här modellen är detsamma som kon-
sumtion) är observerbara variabler medan effektiv arbetstid i all-
mänhet inte kan observeras. Logiken i omformuleringen följer en-
kelt om man noterar att fritid, l, kan skrivas som skillnaden mellan 
den totala tid individen har till sitt förfogande, l

_
, och arbetstiden, 

h, så att l = l
_

– h, medan arbetsinkomsten, y, utgörs av produkten av 
timlönen, w, och arbetstiden, det vill säga y = w · h. Ekvation (1) kan 
då skrivas om så att

 u = u(c,l) = u(c,l
_

– y
w

). (2)

I figurens b-del är därför tolkningen analog: ju högre upp i figuren 
indifferenskurvan ligger, desto högre nytta representerar den. Att 
indifferenskurvorna har positiv lutning i figurens b-del beror natur-
ligtvis på att arbetstid och fritid är varandras spegelbilder (ökar ar-
betstiden så minskar fritiden och vice versa). Notera ännu en gång 
att den här figuren avser en viss individ för vilken timlönen hålls 
konstant. Skulle timlönen förändras kommer indifferenskurvorna 
i b-delen (men inte i a-delen) att ändra lutning. Vi kommer sena-
re att utnyttja just detta för att studera produktivitetsskillnader mel-
lan olika individer.

Notera slutligen att individens budget för privat konsumtion be-
stäms som skillnaden mellan arbetsinkomsten och den skatt netto 
efter transfereringar som han/hon betalar, T. Budgetrestriktionen 
kan därför skrivas c = y – T.
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Optimal inkomstbeskattning 
För att på ett så enkelt sätt som möjligt relatera användningen av 
snedvridande skatter till informationsbrist följer vi Stiglitz (1982) 
och börjar med att studera en enkel ekonomi bestående av endast 
två typer av individer, där den ena antas ha låg produktivitet och 
den andra hög.2 Detta antagande släpps senare när skatteskalans ut-
formning diskuteras mer generellt. De båda individtyperna antas 
ha samma preferenser; det enda som skiljer dem åt är att den hög-
produktiva har en högre timlön än den lågproduktiva. Det innebär 
att indifferenskurvorna i a-delen i figur 1 inte skiljer sig åt mellan in-
dividtyperna. I figurens b-del däremot kommer de att skilja sig åt, ef-
tersom en lågproduktiv person måste avstå mer fritid än en högpro-
duktiv person för att uppnå en given inkomstökning. Det betyder i 
sin tur att om arbetsinkomsten ökar med en krona (på grund av yt-
terligare arbete), så kräver en lågproduktiv person större kompensa-
tion i form av ökad konsumtion för att nyttan ska förbli oförändrad. 
I normalfallet kommer därför en högproduktiv individ att ha flack-
are indifferenskurvor än en lågproduktiv, när indifferenskurvorna 
uttrycks i termer av konsumtion och arbetsinkomst. Detta visas i fi-

2. Delar av vår framställning nedan bygger på Blomquist (2009) och Aronsson, 
Bastani och Blomquist (2010).  

figur 2 produktivitetsskillnader och indifferenskurvor.
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gur 2 där IH representerar en indifferenskurva för en högproduktiv 
individ och IL för en lågproduktiv.

Individer med olika produktivitet kommer därför att välja olika 
kombinationer av konsumtion och arbetsinkomst även om de har 
samma preferenser. Detta diskuteras mer utförligt nedan.

Ett optimalt skatte- och transfereringssystem återspeglar ett väl-
färdsmål som visar hur olika individers nyttor vägs samman. Detta 
kallas samhällelig välfärdsfunktion. Optimala skatteproblem kan 
därför formuleras som att omfördela inkomster med hjälp av skatter 
och transfereringar (i kombination med intäktskrav också för andra 
ändamål) för att maximera den samhälleliga välfärdsfunktionen. 
Även om välfärdsmål kan se ut på olika sätt är det framför allt två va-
rianter som återkommer i litteraturen. Den ena kal las utilitaristisk 
välfärdsfunktion och innebär att alla individuella nyttor ges samma 
vikt. Regeringen antas då utforma skatte- och transfereringssyste-
met för att maximera nyttosumman över alla individer. Den andra 
kallas Rawlsiansk välfärdsfunktion (uppkallad efter John Rawls), 
där syftet istället är att maximera välfärden för den som har lägst 
nytta. Här ges övriga individers nyttor ingen vikt alls. Men man kan 
också tänka sig andra (och kanske mer realistiska) formuleringar, 
exempelvis att alla individers nyttor visserligen påverkar den sam-
hälleliga välfärdsfunktionen men att de ges olika vikt beroende på 
var i inkomstfördelningen individen befinner sig. Vi återkommer 
till valet av samhällelig välfärdsfunktion nedan i samband med nu-
meriska beräkningar av den optimala skatteskalan.

Många ekonomisk-teoretiska studier kring optimal beskattning 
(särskilt studier baserade på modeller med två produktivitetstyper) 
bygger dock på ett något annorlunda angreppssätt. Istället för att 
anta hur den samhälleliga välfärdsfunktionen ser ut (och därmed 
begränsa analysen), studeras hur skatte- och transfereringssystemet 
kan utformas för att uppnå en Paretoeffektiv resursallokering. Det 
innebär i det tvåtypsexempel som diskuteras här att man konstant-
håller nyttan för den ena produktivitetstypen och att den ekonomis-
ka politiken sedan utformas för att maximera nyttan för den andra. 
Nedanstående diskussion bygger på detta: här antas att skatte- och 
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transfereringssystemet utformas i syfte att maximera nyttan för den 
lågproduktiva individtypen, samtidigt som den högproduktiva indi-
vidtypens nytta hålls konstant på en i förväg bestämd nivå. Det kva-
litativa resonemanget kan därför tillämpas oavsett på vilken nivå 
den högproduktivas nytta fixeras.3 Regeringen antas känna till pro-
duktivitetsfördelningen i ekonomin som helhet (hur många som är 
hög- respektive lågproduktiva) liksom konsumenternas preferen-
ser, men kan inte observera produktivitet på individnivå. Diskussio-
nen baseras på figur 3, som är hämtad från Blomquist (2009).

Låt oss börja med att studera varför omfördelning baserad en-
bart på klumpsummeskatter och klumpsummetransfereringar inte 
fungerar när individuell produktivitet är privat information. Exem-
plet i figuren avser ett rent omfördelningssystem, där inkomst om-
fördelas från högproduktiva till lågproduktiva individer. Vidare an-
tas att ekonomin består av lika många individer av respektive typ 
(det sistnämnda är inte viktigt men förenklar den grafiska presen-

3. Det spelar ingen roll för de kvalitativa resultat som diskuteras nedan om vi max-
imerar nyttan för den högproduktiva eller lågproduktiva individtypen, förutsatt att 
nyttan hålls konstant för den andra individtypen. Exempelvis väljer Stiglitz (1982) 
den alternativa formuleringen där nyttan maximeras för den högproduktiva indi-
vidtypen.

figur 3 Näst-bästa lösning i tvåtypsmodellen.
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tationen). I figur 3 representerar 45-graderslinjen budgeten för re-
spektive individtyp i frånvaro av skatter och transfereringar (som 
innebär att konsumtion är lika med arbetsinkomst), indifferenskur-
van I

_
H den nyttonivå som fixeras för den högproduktiva individty-

pen, medan I0
L och I 1

L är två indifferenskurvor för den lågproduktiva. 
För att kunna maximera nyttan för den lågproduktiva individtypen 
måste man ta ut så stor skatteintäkt som möjligt av den högprodukti-
va individtypen, givet att denne befinner sig på I

_
H. I figuren bestäms 

därför skatteintäkten som avståndet (mätt i termer av konsumtion) 
mellan 45-graderslinjen och punkten A där indifferenskurvan I

_
H 

har samma lutning som 45-graderslinjen. Anta nu att skatteintäkten 
ges som en transferering till den lågproduktiva individtypen, vilket 
innebär att denne kommer att befinna sig längs den streckade lin-
jen i figuren. Figuren visar att den lågproduktiva individtypens nyt-
ta kommer att vara störst i punkten B, där den streckade linjen tang-
erar indifferenskurvan I 1

L. Punkterna A (för den högproduktiva) och 
B (för den lågproduktiva) utgör därför tillsammans den bästa tänk-
bara allokeringen i det här exemplet.

Den allokering som representeras av punkterna A och B är dock 
inte möjlig att implementera i den här modellen. Anledningen är 
att en högproduktiv individ skulle föredra punkten B framför den al-
lokering som är avsedd för honom/henne (punkt A). En förflyttning 
från A till B skulle öka nyttan för en högproduktiv individ, och den 
nyttoökningen kan i sin tur åstadkommas genom att härma den låg-
produktiva individtypen, det vill säga genom att arbeta mindre och 
redovisa samma arbetsinkomst som en lågproduktiv individ. Efter-
som analysen bygger på antagandet att regeringen kan observera in-
komst men inte produktivitet på individnivå är detta härmningsbete-
ende möjligt och skulle naturligtvis underminera förutsättningarna 
för att omfördela från de som är högproduktiva till de som är lågpro-
duktiva. I forskningslitteraturen brukar den som utför detta härm-
ningsbeteende kallas »härmare« (från engelskans mimicker). Här är 
därför härmaren en högproduktiv person som låtsas vara lågproduk-
tiv. För att undvika härmningsbeteende måste man därför införa yt-
terligare en restriktion, nämligen en så kallad självselektionsrestrik-
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tion. Den innebär i det här exemplet – där omfördelningen går från 
hög- till lågproduktiva individer – att en högproduktiv individ själv 
måste föredra (åtminstone svagt föredra) den allokering som är av-
sedd för honom/henne framför den allokering som är avsedd för den 
lågproduktiva individtypen. Effekten av självselektionsrestriktionen 
är därför att ändra den kombination av arbetsinkomst och konsum-
tion som är avsedd för den lågproduktiva individtypen, så att den al-
lokeringen blir oattraktiv för högproduktiva individer. Det innebär 
i figur 3 att punkt C (istället för punkt B) kommer att representera 
den lågproduktiva individtypens kombination av arbetsinkomst och 
konsumtion. En högproduktiv individ kan då inte längre öka sin nyt-
ta genom att låtsas vara lågproduktiv. Den allokering som represen-
teras av punkterna A och C kan kallas »nästbästa lösning«, det vill 
säga den bästa lösning som kan åstadkommas givet att både regering-
ens budget och självselektionsrestriktionen är uppfyllda.

Figuren visar att självselektionsrestriktionen begränsar möjlig-
heten att omfördela mellan individerna. I punkt C är den lågpro-
duktives nytta lägre än i punkt B. För att förmå en lågproduktiv in-
divid att själv välja punkt C (istället för punkt B som han/hon skulle 
ha valt om omfördelningen sker på ren klumpsummebasis) måste 
vi vrida dennes budgetlinje så att den tangerar indifferenskurvan I0

L 
i punkt C. Detta görs med hjälp av en marginalskatt på den lågpro-
duktiva individtypens arbetsinkomst. Syftet är att göra härmnings-
beteende oat traktivt, vilket i sin tur är en grundläggande förutsätt-
ning för omfördelning. För den högproduktiva individtypen behö-
ver man däremot inte snedvrida arbetsutbudet därför att högpro-
duktiva individer i det här exemplet inte löper någon risk att bli här-
made. Marginalskatten sätts därför till noll för dem. Detta kan ver-
ka kontraintuitivt när inkomster omfördelas från de med hög pro-
duktivitet till de med låg produktivitet, men kom ihåg att de högpro-
duktiva individerna beskattas i exemplet medan de lågproduktiva 
istället erhåller en nettotransferering. För att kunna åstadkomma 
den omfördelningen under informationsbrist måste härmningsbe-
teende undvikas, och det är därför de lågproduktivas arbetsinkoms-
ter beskattas på marginalen.
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Skattesystem med flera instrument 
Inkomstskatter och differentierade varuskatter
För att kunna inkorporera varuskatter i analysen måste modellen 
modifieras till att innefatta flera olika varor. I övrigt är modellen 
densamma som tidigare: individerna antas ha samma preferen-
ser men skilja sig åt med avseende på produktivitet. När regering-
en både har tillgång till inkomst- och varuskatter, utgör varuskat-
ter ytterligare instrument för att motverka det härmningsbeteende 
som diskuterades ovan.4 Det enklaste sättet att inse detta är att ock-
så här bygga diskussionen på exemplet med två produktivitetstyper. 
I den modellen är den potentiella härmaren en högproduktiv indi-
vid som låtsas vara lågproduktiv (för att vinna på omfördelningen). 
Härmaren genererar därför samma inkomst före skatt som den låg-
produktiva individtypen. Därmed kommer härmaren också att be-
tala lika mycket i inkomstskatt och erhålla samma disponibla in-
komst som en lågproduktiv person. Trots detta kommer en härma-
re inte med nödvändighet att välja samma konsumtionsmönster, 
det vill säga samma kvantitet av respektive vara, som en lågproduk-
tiv individ. Anledningen är att härmaren och den lågproduktiva in-
dividtypen inte har lika mycket fritid till sitt förfogande. Mer speci-
fikt åtnjuter härmaren mer fritid, eftersom härmaren når den låg-
produktiva individtypens inkomst med en mindre arbetsinsats än 
de lågproduktiva individerna själva.

Om det finns ett direkt samband mellan fritid (eller arbetstid) 
och konsumtionsmönster, för en given disponibel inkomst, resul-
terar detta därför i en enkel regel för differentierad varubeskattning 
som går ut på att hårdare beskatta de varor en härmare väljer. En 
något förenklad tolkning är att härmningsbeteende kan motverkas 
genom att hårdare beskatta varor som är komplement till fritid, me-
dan varor som är substitut till fritid på motsvarande sätt beskattas läg-

4. Studier av Atkinson och Stiglitz (1976), Christiansen (1984), Edwards, Keen 
och Tuomala (1994) och Naito (1999) utgör viktiga byggstenar i teorin för hur 
inkomst- och varuskatter kan användas simultant under informationsbrist (det vill 
säga det som på engelska brukar kallas optimal mixed taxation).
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re. Detta lättar i sin tur upp självselektionsrestriktionen och medger 
därför mer omfördelning via inkomstbeskattning och transferering-
ar (se till exempel Edwards, Keen och Tuomala 1994). Men om pre-
ferenserna är sådana att skillnader i fritid i sig inte påverkar konsum-
tionsmönstret (det vill säga om detta bara bestäms av den disponibla 
inkomsten och varornas konsumentpriser), kan varuskatter natur-
ligtvis inte längre användas för att lätta upp självselektionsrestriktio-
nen på det sätt som beskrivs ovan. Differentierad varubeskattning 
har i det fallet ingen funktion i en ekonomi där inkomstskatten är 
optimalt vald, vilket visades av Atkinson och Stiglitz (1976). Härma-
ren och den lågproduktiva individtypen väljer då samma konsum-
tionsmönster i modellen.

Offentligt tillhandhållna varor som barnomsorg och äldreom-
sorg kan liksom varuskatter användas för att avskräcka härmnings-
beteende. Detta har studerats av bland andra Blomquist och Cris-
tiansen (1995) och Boadway och Marchand (1995).   En implika-
tion av detta är att skatter och offentliga utgifter bör utformas simul-
tant. Ett resultat från denna litteratur är även att man inte kan avgö-
ra hur snedvridande en skatt på arbetsinkomst är genom att bara tit-
ta på den formella marginalskattens nivå. Blomquist, Christiansen 
och Micheletto (2010), som studerar interaktionen mellan offent-
ligt tillhandahållen barnomsorg och skatter, visar att en del av mar-
ginalskatten, nämligen den del som finansierar barnomsorgen, kan 
ses som icke snedvridande. Detta innebär att skattesystemet i ett 
land med formellt sett högre marginalskatter kan vara mindre sned-
vridande än skattesystemet i ett land med formellt sett lägre margi-
nalskatter. Man kan inte bedöma hur snedvridande ett skattesystem 
är utan att ta hänsyn till vad skatterna används till.

Arbetsinkomstbeskattning och  
kapitalinkomstbeskattning 
Principer för personlig kapitalinkomstbeskattning har studerats i 
en omfattande litteratur. Delar av litteraturen fokuserar uteslutan-
de på ekonomisk effektivitet och bortser från problematiken kring 
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icke-observerbar heterogenitet. Exempelvis visar Chamely (1986) 
i en klassisk artikel att kapitalinkomstskattesatsen på lång sikt (när 
ekonomin når ett stationärt tillstånd) ska vara noll, så att alla intäk-
ter samlas in med hjälp av andra skatteinstrument. Det finns också 
en forskningsinriktning med fokus på heterogenitet och informa-
tionsbrist. Simultan användning av arbetsinkomst- och kapitalin-
komstskatter för att omfördela inkomster när individuell produkti-
vitet inte kan observeras av regeringen har analyseras i ett flertal ar-
tiklar med utgångspunkt i en studie av Ordover och Phelps (1979). 
Vi kommer nedan att kortfattat redogöra för huvudinsikterna från 
den forskningen.

För att kunna studera hur arbetsinkomst- och kapitalinkomst-
beskattning kan användas simultant måste den modell som presen-
terades ovan utvidgas till flera perioder. Antag för enkelhetens skull 
att ekonomin (ännu en gång) består av två produktivitetstyper men 
att båda produktivitetstyperna nu lever i två perioder, de arbetar i 
den första och är pensionärer i den andra. Varje individ fattar ock-
så ett sparbeslut när han/hon är ung, och avkastningen på det spa-
randet kan beskattas med en kapitalinkomstskatt. I övrigt är mo-
dellen densamma som tidigare. Regeringen antas kunna observe-
ra både arbets- och kapitalinkomst på individnivå men produktivi-
tet antas vara privat information. Principerna för arbetsinkomstbe-
skattning är desamma som i det enklare tvåtypsexempel som pre-
senterades ovan. Huvudfrågan här är om regeringen – när man kan 
beskatta arbetsinkomster – också väljer att beskatta kapitalinkoms-
ter och i så fall varför.

I den här modellen måste en högproduktiv härmare både gene-
rera samma arbetsinkomst och kapitalinkomst som den lågproduk-
tiva individtypen. Det värde härmaren tillmäter konsumtion i den 
första perioden i förhållande till konsumtion i den andra perioden 
kan ändå skilja sig åt från motsvarande värdering av den lågproduk-
tiva individtypen, därför att härmaren konsumerar mer fritid. Ordo-
ver och Phelps (1979) visade att om preferenserna är sådana att den 
mängd fritid en individ har till sitt förfogande inte påverkar sparbe-
slutet annat än indirekt via den disponibla inkoms ten, kommer den 
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optimala marginalskatten på kapitalinkomster att vara noll. Det-
ta är naturligtvis helt analogt med resultatet om när differentiera-
de varuskatter inte fyller någon funktion som presenterades ovan. 
Men om den mängd fritid individen har till sitt förfogande direkt 
påverkar hur konsumtion idag värderas i förhållande till konsum-
tion i framtiden blir situationen en annan, vilket har visats av bland 
andra Brett (1997) och Pirttilä och Tuomala (2001). Policyregeln är 
återigen enkel och intuitiv. Den lågproduktiva individtypens kapi-
talinkomst ska beskattas på marginalen om ökad fritid gör framti-
da konsumtion (och därmed sparande) mer attraktivt i förhållande 
till konsumtion idag, och den lågproduktiva individtypens kapital-
inkomster ska subventioneras på marginalen om ökad fritid istäl-
let gör framtida konsumtion mindre attraktivt. I båda fallen inne-
bär nämligen policyregeln att härmningsbeteende blir mindre att-
raktivt. För högproduktiva individer beskattas inte kapitalinkom-
ster, också i det här fallet därför att de högproduktiva inte riskerar 
att bli härmade.5

Under något mer realistiska informationsantaganden kan ka-
pitalinkomstskatter vara användbara också av andra skäl än de som 
nämnts ovan. Boadway, Marchand och Pestieu (2000) studerar en 
modell där inte bara arbetsproduktivitet utan också ärvd förmögen-
het är privat information. I likhet med Orvoder och Phelps (1979) 
antar de dessutom att preferenserna är sådana att individens avväg-
ning mellan konsumtion idag respektive i framtiden inte direkt på-
verkas av fritidsvalet. De finner ändå att den optimala kapitalin-
komstskatten är positiv, helt enkelt därför att kapitalinkomstskatter 
är ett instrument – om än bristfälligt – för att omfördela förmögen-
het. Skatten på arbetsinkomster räcker i det här fallet inte till därför 
att modellen innehåller två källor till informationsbrist.6

5. Detta argument för att inte beskatta den högproduktiva individtypens kapi-
talinkomst håller dock inte fullt ut i en mer generell allmän jämviktsmodell med 
endogena faktorpriser, vilket har visats av Pirttilä och Tuomala (2001).

6. Se också Tenhunen och Tuomala (2010), som studerar optimal kapitalin-
komstbeskattning under antagandet att varken individuell produktivitet eller tids-
preferensränta (det vill säga den ränta med vilken individen diskonterar framtida 
nytta) kan observeras av regeringen.
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Blomquist och Micheletto (2003, 2008) studerar optimala skat-
ter i en modell där individer arbetar i såväl den första som den andra 
perioden. Individerna fattar i den första perioden beslut om sitt spa-
rande under osäkerhet om hur produktiva de kommer att vara i den 
andra perioden. I denna modell kommer härmare och härmad att 
ha olika sparande och därmed olika konsumtionskorgar även om 
fritid är separabelt från konsumtion. Detta gör att en skatt på kapi-
talinkomst är ett verkningsfullt instrument för att avskräcka härm-
ningsbeteende.

Hur ser den optimala  
skatteskalan ut i grundmodellen? 
Diskussionen har hittills fokuserat på frågan om varför en regering 
väljer att använda snedvridande skatter istället för att omfördela 
med klumpsummeskatter och visat att detta har med informations-
brist och göra. Teorin bygger på antagandet att regeringen kan ob-
servera inkomst men inte produktivitet på individnivå. Tvåtypsmo-
dellen utgör här en enkel pedagogisk ram. Däremot är tvåtypsmo-
dellen naturligtvis inte lika användbar om vi vill karakterisera skat-
teskalan som helhet.

En modell med många produktivitetstyper är mer tekniskt kom-
plicerad än tvåtypsmodellen. Flera tidigare studier har därför valt 
att komplettera den teoretiska analysen med numeriska simulering-
ar för att därigenom få en uppfattning om hur skatteskalan ser ut un-
der olika förutsättningar. Vi kommer här att diskutera detta. Syftet 
är dock inte att presentera en detaljerad genomgång av litteraturen, 
vilket skulle vara mycket tids- och utrymmeskrävande, utan istället 
att försöka förmedla den allmänna bild som litteraturen ger.

De viktigaste bestämningsfaktorerna bakom den optimala skat-
teskalans utseende är det samhälleliga fördelningsmålet (represen-
terat av den samhälleliga välfärdsfunktionen), skatternas effekter 
på människors ekonomiska beteende och produktivitetsfördelning-
en i ekonomin. Dessutom har det naturligtvis betydelse hur myck-
et intäkter som tas ut för andra ändamål än inkomstfördelning (till 
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exempel för att finansiera offentlig konsumtion). Figur 4 visar for-
men på två typiska skatteskalor i litteraturen uttryckta som samban-
det mellan marginalskatt och arbetsinkomst. Eftersom omfördel-
ning innefattar både beskattning och transfereringar, tolkas mar-
ginalskatt här som totala marginaleffekter, det vill säga summan av 
de marginaleffekter som ges av skatte- och transfereringssy stemet. 
Detta kan också kallas effektiva marginalskatter, och det är dessa 
som mäter de marginaleffekter olika individer faktiskt möter.

De två skatteskalorna i figuren baseras inte på verkliga data utan 
är ritade på fri hand för att visa två typiska mönster, nämligen att 
marginalskatten är hög på låga inkomster och därefter faller med 
inkomsten som i figurens a-del, och att skatteskalan är U-formad 
som i figurens b-del. Det är dessa mönster som är intressanta här, 
inte att försöka relatera kurvorna till faktiska nivåer för marginal-
skatten. Några sådana har därför inte heller ritats in. Vi kommer 
nedan att diskutera resultat från simuleringar som genererar såväl 
skatteskalor med fallande marginalskatter som U-formade skatte-
skalor.

För att tolka figurerna är det viktigt att komma ihåg att det skat-
te- och transfereringssystem som studeras här syftar till att omförde-
la från de som är mer produktiva (har högre förmåga att generera 
inkomst) till dem som är mindre produktiva (har lägre förmåga att 

figur 4 Några exempel på skatteskalor. 
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generera inkomst). För att åstadkomma detta måste genomsnitts-
skatterna vara relativt sett höga för de med höga inkomster, samti-
digt som vi inte vill snedvrida arbetsutbudet allt för mycket i dessa 
inkomstintervall. En tolkning av figuren är att omfördelning sker 
via en transferering till de som inte arbetar, det vill säga en garan-
terad inkomst, som sedan beskattas bort i snabb takt när arbetsin-
komsten ökar. När arbetsinkomsten är så hög att individen bidrar 
netto till skatteintäkterna sjunker därför marginalskatten. Detta för-
klarar varför marginalskatten är hög på de låga inkomsterna för att 
därefter falla när inkomsten ökar. Huruvida marginalskatten sedan 
planar ut eller fortsätter att falla som i figurens a-del, eller ökar när 
vi kommer högre upp i inkomstfördelningen som i figurens b-del, 
beror bland annat på hur produktivitetsfördelningen ser ut. Note-
ra också att figurens b-del påminner om de skatteskalor som ofta ob-
serveras i verkligheten när marginaleffekter av transfereringssyste-
met också tas med. Kravet på nettoskatteintäkt för andra ändamål 
än omfördelning tenderar att höja genomsnittsskatterna. En möj-
lig effekt av detta är därför att ett högre intäktskrav leder till högre 
marginalskatter i inkomstfördelningens nedre delar därför att detta 
genererar högre skatteintäkter från medel- och höginkomsttagare.

För att ytterligare tolka de mönster som skatteskalorna i figur 4 il-
lustrerar, används en formel som visar hur marginalskatten vid var-
je produktivitetsnivå beror på de bestämningsfaktorer som diskute-
rades ovan. Diskussionen bygger på Diamond (1998) och Tuomala 
(2006).7 Något förenklat kan deras resultat tolkas som att marginal-
skatten, ti, för vilken som helst produktivitetstyp i bestäms av pro-
dukten av tre bestämningsfaktorer, som här kallas ai

1, a
i
2 och ai

3 enligt 
följande uttryck:

 
−
t

t1

i

i
= ai

1 · a
i
2 · a

i
3  (3)

7. Liknande resonemang förs också i mer översiktliga texter, se till exempel 
Salanie (2011) och Picketty och Saez (2012).
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Den första komponenten, ai
1, återspeglar i vilken utsträckning skat-

ter snedvrider beteendet hos individer av produktivitetstyp i, i detta 
fall arbetsutbudet. Diamond (1998) använder en modell där ökad 
timlön inte ger upphov till några inkomsteffekter på arbetsutbudet. 
Ökad marginalbeskattning leder då till att arbetsutbudet minskar.8 
Baserat på hans modell kan man därför visa att ai

1 bestäms av arbets-
utbudets kompenserade löneelasticitet: om denna ökar så minskar 
ai

1 och vice versa. Tolkningen är att en större kompenserad löneelas-
ticitet innebär en större effektivitetsförlust till följd av beskattning. 
Denna löneelasticitet kan, men behöver inte, variera mellan oli-
ka grupper av individer. Med andra ord verkar den här komponen-
ten för en lägre marginalskatt i de inkomstgrupper där effektivitets-
förlusten till följd av beskattning är stor och vice versa. En liknan-
de tolkning följer i det mer generella fallet med inkomsteffekter.

Betydelsen av den andra komponenten, ai
2, illustreras enklast 

med hjälp av en formel,

 ai
2 = 

N
w n

i

i i , (4)

där ni är antalet individer av produktivitetstyp i, wi timlönen före 
skatt för produktivitetstyp i, medan Ni är antalet individer i ekono-
min med högre produktivitet (och därmed också högre inkomst 
i modellen) än produktivitetstyp i. Den här komponenten spelar 
stor roll för skatteskalans principiella utseende. Kom ihåg att ökad 
marginalbeskattning av i, allt annat lika, leder till högre genom-
snittsskatt för alla Ni personer som har högre inkomst än i. För dessa 
grupper kommer den ökade skattebelastningen att fungera som en 
klumpsummeskatt. Komponenten ai

2 återspeglar därför avvägning-

8. Effekten på arbetsutbudet av att timlönen efter skatt ökar kan delas in en in-
komsteffekt och en substitutionseffekt. Inkomsteffekten innebär att individen blivit 
rikare till följd av den högre timlönen och därför kan öka sin konsumtion, inklusive 
konsumtion av fritid. Inkomsteffekten på arbetsutbudet är därför negativ under re-
alistiska antaganden. Substitutionseffekten, som också brukar kallas den kompense-
rade effekten, har att göra med att en ökning i timlönen efter skatt gör det relativt sett 
mer lönsamt att arbeta jämfört med att konsumera fritid. Den effekten är därför posi-
tiv.
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en mellan att ta ut ytterligare skatt av de Ni personer som har hög-
re inkomst än i och den effektivitetsförlust som följer av att snedvri-
da arbetsutbudet för i. Ju fler individer som har högre inkomst än i 
(ju större täljaren är), och ju färre personer av produktivitetstyp i re-
spektive ju lägre timlön i har (ju mindre nämnaren är), desto stör-
re är ai

2, och desto högre är också den optimala marginalskatten för 
produktivitetstyp i, allt annat givet. Detta förklarar varför tidigare 
studier ofta funnit att marginalskatten är hög på låga inkomster. 
Men ju högre upp i inkomstfördelningen produktivitetstyp i åter-
finns, desto mindre ytterligare intäkter kan naturligtvis erhållas ge-
nom att marginalbeskatta just i, vilket verkar för lägre marginalskatt 
högre upp i fördelningen (via täljaren i uttrycket för ai

2). Samtidigt 
spelar också antalet personer av en viss produktivitetstyp roll. Har 
man till exempel en topp i fördelningen av produktivitet ökar näm-
naren i uttrycket för ai

2 upp till den toppen; därefter kan (men behö-
ver inte) nämnaren minska. Slutsatsen är därför att ai

2 antingen kan 
öka eller minska när vi rör oss uppåt i produktivitetsfördelningen, 
vilket gör att marginalskatten antingen kan öka eller minska med 
inkomsten högre upp i fördelningen. Detta bidrar i sin tur till att 
förklara skillnaden mellan a-delen och b-delen i figur 4.

Komponenten ai
3, slutligen, har att göra med hur fördelningsmå-

len ser ut. Tuomala (2006) tolkar ai
3 som samhällets välfärdsvinst av att 

marginalbeskatta produktivitetstyp i:s arbetsinkomst, vilket genere-
rar skatteintäkter högre upp i inkomstfördelningen som sedan trans-
fereras till de med lägre produktivitet än i. Hur ai

3 påverkar skatteska-
lans utseende beror därför på den samhälleliga välfärdsfunktionen. 
Men man kan också koppla ihop den här komponenten med den 
självselektionsrestriktion som diskuterades tidigare: ai

3 skulle nämli-
gen vara noll om regeringen kunde observera individuell produk-
tivitet, det vill säga om informationsbrist inte föreligger. I det fallet 
skulle regeringen kunna omfördela med klumpsummeskatter ba-
serade på produktivitet, och det finns då naturligtvis ingen välfärds-
vinst av att på marginalen omfördela ytterligare genom att införa en 
snedvridande skatt på produktivitetstyp i.

Något som också väckt stort intresse är frågan om man kan ha oli-
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ka skatteskalor för olika grupper av personer. Inspirationen till den-
na litteratur kommer från Akerlof (1978) som påpekade att om skat-
tesystemet kunde differentieras mellan individer enligt någon ka-
rakteristika som är korrelerad med produktivitet finns en potenti-
al att minska konflikten mellan effektivitet och omfördelning. I lit-
teraturen finns förslag om »tagging« baserat på kön, ras, längd samt 
ålder. Många anser att den enda av dessa karakteristika som det vore 
politiskt möjligt att genomföra är en åldersberoende inkomstskatt. 
Eftersom det i många länder finns en stark korrelation mellan ålder 
och produktivitet uppfyller ålder ett grundkrav för en eventuell vinst 
med en åldersrelaterad skatt. Eftersom alla individer även genom-
går de olika åldrarna där olika skatteskalor skulle tillämpas är det för-
modligen även politiskt möjligt att använda sig av en åldersrelate-
rad skatt. En sådan skatt har diskuterats av Kremer (2001) och Blom-
quist och Micheletto (2008). Numeriska simuleringar redovisade i 
Weinzierl (2011) och Bastani et al (2013) tyder på att välfärdsvinster-
na av åldersdifferentierade skatter kan vara betydande.

Skatteskalan simulerad på basis av svenska data 
Som nämndes ovan finns ett flertal studier som beräknar samban-
det mellan marginalskatt och arbetsinkomst genom att använda nu-
meriska modeller. De flesta av dessa studier bygger dock inte på 
verkliga produktivitetsdata utan syftar framför allt till att komplet-
tera den ekonomisk-teoretiska analysen med olika räkneexempel 
för att på så sätt få en kvalitativ bild av hur de olika bestämningsfak-
torer som diskuterades ovan bidrar till den optimala skatteskalans 
utseende. Ett viktigt undantag är Saez (2001), som beräknar skatte-
skalan i en Mirrlees-modell baserad på en produktivitetsfördelning 
som matchar den amerikanska. Analysen görs både för en utilita-
ristisk och en Rawlsiansk välfärdsfunktion. Hans resultat visar (för 
båda välfärdsfunktionerna) en skatteskala med samma principiel-
la utseende som figur 4 b ovan, det vill säga en U-formad skatteska-
la, och att marginalskatterna är högre för den Rawlsianska varianten 
av modellen. Aronsson, Bastani och Blomquist (2010) presenterar 
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resultat av simuleringar på basis av svenska produktivitetsdata som 
också visar en U-formad skatteskala men begränsar analysen till en 
utilitaristisk välfärdsfunktion.9

Vi kommer nedan att presentera resultat som bygger på svenska 
produktivitetsdata genom att jämföra den optimala skatteskala som 
följer av en utilitaristisk välfärdsfunktion med den som följer av en 
Rawlsiansk. Konsumenternas underliggande preferenser respekti-
ve produktivitetsfördelningen antas vara desamma i båda fallen. 
Skatteskalan är beräknad utifrån en numerisk modell för optimal 
beskattning under informationsbrist som har utvecklats av Spen-
cer Bastani vid Uppsala universitet.10 Modellen bygger på en pro-
duktivitetsfördelning som skattats på inkomstdata för svenska män 
i åldrarna 25−65 år, och grunddata är hämtade från databasen lin-
da för åren 2001−2005. Konsumenternas preferenser representeras 
(liksom tidigare) av en nyttofunktion som är densamma för alla. Ar-
betsutbudets löneelasticitet antas vara 0,125 (vilket återspeglar em-
piriska resultat kring arbetsutbudet för män i Sverige), och nettoin-
täktskravet för andra ändamål än omfördelning är 15 procent av den 
totala produktionen. Resultaten presenteras i figur 5, där arbetsin-
komsten är uttryckt i kronor i 2003 års penningvärde.

Även om figuren bygger på verkliga data är det viktigt att den tol-
kas med försiktighet: figuren illustrerar resultaten av två räkneex-
empel som visar hur skatteskalan ser ut under ett antal mycket spe-

9. Ett alternativt sätt att närma sig optimal beskattning presenteras av Ericson och 
Flood (2012). Deras studie bygger på en mikrosimuleringsmodell på hushålls  nivå 
där såväl arbetstimmar (för de som arbetar) som ett antal diskreta variabler relater-
ade till arbetsmarknadsutfall (arbetslöshet, sjukfrånvaro, pensionering med mera) 
är endogena. Ekvationer för de endogena variablerna estimeras, och modellen an-
vänds sedan för att simulera ett stort antal reformer av det svenska skatte- och trans-
fereringssystemet samt utvärdera dessa i termer av samhällelig välfärd; både baserat 
på en utilitaristisk välfärdsfunktion och välfärdsfunktioner som lägger större vikt på 
inkomstfördelningens botten. Resultaten visar att budgetneutrala reformer som in-
nebär mindre progressiv beskattning i kombination med ökade inkomstberoende 
transfereringar och »in-work tax credits« (olika typer av skattelättnader för de som ar-
betar) ofta är välfärdsförbättrande jämfört med 2006 års skatte- och transfereringssy-
stem (som utgör referensfall).   

10. Se Bastani (2013).
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cifika förutsättningar. Exempelvis baseras lönefördelningen bara 
på data för män och arbetsutbudets löneelasticitet antas dessutom 
vara densamma för alla. För kvinnor vore det rimligt (sett utifrån 
empiriska studier) att välja en högre elasticitet. Vi återkommer till 
betydelsen av arbetsutbudets löneelasticitet nedan. Dessutom är 
den underliggande ekonomiska modellen (som påminner om den 
grundmodell som studerades tidigare) en starkt förenklad beskriv-
ning av verkligheten, bland annat av skäl som diskuteras mer utför-
ligt nedan. Notera också att kurvorna inte är jämna, vilket beror på 
att de beräkningar som ligger bakom dessa kurvor resulterar i diskre-
ta kombinationer av marginalskatt och arbetsinkomst som bundits 
samman. Det intressanta är skatteskalans allmänna karaktär sett ut-
ifrån den diskussion som förts tidigare.

Den övre kurvan i figuren bygger på en Rawlsiansk välfärdsfunk-
tion medan den undre bygger på en utilitaristisk. För den utilita-
ristiska välfärdsfunktionen ser vi att skatteskalan har en u-form och 
liknar i det avseendet den som beräknades av Saez (2001) på ameri-
kanska data. Marginalskatten är relativt sett hög vid låga inkomster 
för att sedan falla till en lägre nivå i de inkomstintervall där många 
befinner sig. Därefter, när inkomsten ökar ytterligare, ökar också 
marginalskatten. Vidare framgår att marginalskatten under ett gan-
ska stort inkomstintervall ligger mellan strax under 50 procent och 

figur 5 Skatteskalor baserade på svenska data. 
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strax över 60 procent. För mycket höga inkomster tenderar margi-
nalskatten på nytt att falla med inkomsten.

I det Rawlsianska fallet är resultaten annorlunda. Kom ihåg att 
den Rawlsianska funktionen återspeglar en ganska extrem prefe-
rens för omfördelning, eftersom all vikt läggs vid den sämst ställde 
individen. Om denne inte arbetar skulle detta vara detsamma som 
att maximera skatteintäkterna för att generera så stor transferering 
som möjligt till de som inte arbetar. Även om alla arbetar i den mo-
dell som ligger bakom beräkningarna, kan resultaten tolkas i ter-
mer av behovet att generera mycket skatteintäkter. Marginalskat-
ten är därför väldigt hög (över 90 procent) på de lägsta inkomsterna, 
vilket resulterar i stora skatteintäkter från dem med högre inkom-
ster. När inkomsten ökar faller marginalskatten och ligger därefter 
på en nivå mellan 70 och 80 procent för ett ganska stort inkomstin-
tervall.11 Jämfört med de resultat Saez fann på amerikanska data är 
den viktigaste skillnaden att den skatteskala som presenteras i figur 
5 inte har någon tydlig U-form i det Rawlsianska fallet.

Motsvarande simulering har också gjorts för en högre arbets-
utbudselasticitet, 0,33 istället för 0,125, under i övrigt samma anta-
ganden. I detta fall är marginalskatterna betydligt lägre. I övrigt har 
skatteskalorna samma principiella utseende som de i figur 5.12

11. Ännu högre upp i inkomstfördelningen – än vad som visas i figuren – tenderar 
marginalskatten att falla med ökad inkomst både i det utilitaristiska och Rawlsianska 
fallet. Här är dock resultaten mer osäkra eftersom ganska få individer befinner sig i 
de intervallen.

12. Skatteskalan skulle naturligtvis modifieras om inkomstskillnader också drivs 
av andra för individen exogena faktorer. Ett intressant exempel ges av Varian (1980) 
som studerar optimal inkomstbeskattning i en modell där skillnader i inkomst 
drivs av en slumpterm (vars realiseringar kan tolkas som skillnader i tur) istället för 
produktivitetsskillnader. Det optimala skattesystemet återspeglar då en avvägning 
mellan försäkring och incitament. Varians resultat pekar i riktning mot högre 
marginalbeskattning av höga inkomster än vad som följer av den typ av modeller som 
studeras här. Vi nämner detta därför att inkomster kan innehålla ett element av tur. 
Exempelvis visar Roine och Waldenström (2012) att de högsta inkomsterna i Sverige 
varje år till stor del härrör från försäljningsvinster på aktie- och husmarknaderna, 
vilka många gånger är produkten av tur snarare än skicklighet. Ett annat exempel är 
inkomstökningar som uppstår på grund av yttre faktorer, exempelvis globaliseringen 
eller it-revolutionen, som förändrar avkastningen på humankapital.
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Bortom grundmodellen: några exempel 
Hittills har resonemanget baserats på den typ av modeller som do-
minerar litteraturen om optimal beskattning. Det valet kan natur-
ligtvis ha betydelse för resultaten. Det är därför viktigt att försöka gå 
ett steg längre. Som nämndes tidigare bygger analysen i grundmo-
dellen på att de som inte arbetar har valt det själva, utifrån de in-
citament som skatte- och transfereringssystemen skapar. Den byg-
ger också på antagandet att individens välfärd inte direkt påverkas 
av hur mycket andra konsumerar, vilket helt klart strider mot forsk-
ningsresultaten inom området beteendeekonomi. Vidare har dis-
kussionen bortsett från den eventuella brist på koordinering (med 
åtföljande effektivitetsförluster) som följer av att skatteuttag vanli-
gen inte görs av en »enhetlig regering« som i grundmodellen, utan 
av flera olika nivåer i den offentliga sektorn. Syftet med detta av-
snitt är att kortfattat diskutera vad som händer om dessa antagan-
den släpps.

Ofullständig konkurrens och jämviktsarbetslöshet 
I grundmodellen ovan är arbetsmarknaden en konkurrensmark-
nad: alla som vill arbeta för den timlön som erbjuds har därför ock-
så möjlighet att göra detta. Att vissa individer (i botten av produktivi-
tetsfördelningen) kanske ändå inte arbetar beror på att de själva väl-
jer noll arbetstimmar baserat på de incitament de möter. Men även 
om arbetsutbudsbeteende naturligtvis har stor betydelse för opti-
mal beskattning, är det ändå rimligt att undersöka implikationer-
na av att släppa antagandet om konkurrens på arbetsmarknaden, 
inte minst därför att arbetslöshet är ett stort problem i många län-
der. Frågan om hur beskattning kan användas för att motverka detta 
är därför viktig. För att besvara frågan måste man ha en uppfattning 
om varför (ofrivillig) jämviktsarbetslöshet uppstår. Tidigare studier 
kring beskattning och arbetslöshet har ofta tagit fasta på att fackför-
eningar traditionellt spelat en viktig roll på arbetsmarknaden i euro-
peiska ekonomier. Nedanstående diskussion bygger på detta.

Det finns en mycket omfattande litteratur om lönebildning 
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som analyserar de incitament fackföreningar möter, och hur dessa 
i sin tur påverkar arbetsmarknadsutfall i termer av lön och syssel-
sättning.13 Resultaten pekar på att fackföreningar har incitament 
att utnyttja sin marknadsmakt och att lönen därför kommer att sät-
tas hög re än konkurrenslönen med jämviktsarbetslöshet som följd. 
Varför är detta intressant sett utifrån optimal beskattning? Anled-
ningen är, enkelt uttryckt, att om ekonomin kännetecknas av jäm-
vikt med ofrivillig arbetslöshet kommer samhällets välfärd under 
rimliga antaganden att öka om arbetslösheten minskar. Ett skäl till 
detta är den välfärdsförbättring som följer för de som då övergår från 
arbetslöshet till sysselsättning. Ett annat är att skatteintäkter frigörs 
och kan användas för andra ändamål än transfereringar till de som 
saknar arbete. Skattesystemet utgör i sin tur ett instrument för att på-
verka sysselsättningen. Den kanske viktigaste bakomliggande me-
kanismen är att beskattning påverkar den lön före inkomstskatt som 
bestäms i förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivarsi-
dan. Men även ett arbetsdelningsargument har presenterats, det 
vill säga att man kan öka antalet anställda genom att via beskattning 
reducera de sysselsattas arbetsutbud.

Studier kring hur skatter påverkar fackföreningars incitament 
att agera i löneförhandlingar bygger ofta på modeller där fackför-
eningen både värderar medlemmarnas levnadsstandard (i form av 
konsumtion) och hur stor andel av medlemmarna som är sysselsat-
ta. Det finns dessutom en målkonflikt här i så måtto att om lönen 
före skatt ökar, så minskar efterfrågan på arbetskraft och därmed 
också antalet sysselsatta. Antag till att börja med att alla sysselsat-
ta är lika produktiva och därför möter samma timlön. Om margi-
nalskatten ökar samtidigt som genomsnittskatten hålls konstant (så 
att de sysselsattas konsumtion i utgångsläget är oförändrad), skul-
le det krävas en större löneökning före skatt − med åtföljande hög-
re arbetslöshet − än tidigare för att åstadkomma en given ökning i 
de sysselsattas konsumtion. Sett ur fackföreningens synvinkel kan 
detta tolkas som att priset för en löneökning i termer av förlorad sys-

13. En översikt ges av Holmlund, Löfgren och Engström (1989).
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selsättning nu är högre än tidigare, vilket innebär att fackförening-
en har incitament att i löneförhandlingar verka för lägre lön före 
skatt än innan marginalskatten ökade. Därmed ökar också syssel-
sättningen. Argumentet för att via skattesystemet öka sysselsättning-
en med hjälp av arbetsdelning bygger på antagandet att personer 
och arbetstimmar per sysselsatt är substitut i produktionen så att ar-
betstimmar per person kan ersättas med ytterligare anställda (dock 
inte med nödvändighet perfekta substitut), samtidigt som varje en-
skild sysselsatt väljer sitt arbetsutbud utifrån sina egna preferenser 
och restriktioner. Arbetsutbudsbeslutet är då behäftat med en ex-
tern effekt, eftersom den enskilde i sitt val av arbetstid inte tar hän-
syn till att detta också påverkar andra människors utfall i termer av 
sysselsättning. Genom ökad marginalbeskattning, så att varje syssel-
satt väljer färre antal arbetstimmar än vad han/hon annars skulle ha 
gjort, internaliseras den externa effekten.

Det finns också ekonomisk-teoretiska studier som integrerar 
de mekanismer som beskrivits ovan i modeller för optimal omför-
delande beskattning.14 Resultaten pekar på att ofullständig kon-
kurrens på arbetsmarknaden under vissa förutsättningar motive-
rar mer progressiv beskattning av arbetsinkomster. Dessa förutsätt-
ningar har bland annat att göra med vilka övriga skatteinstrument 
man tänker sig att regeringen har till sitt förfogande för omfördel-
ning, samt hur antalet arbetstimmar per sysselsatt bestäms. Søren-
sen (1999) visar med hjälp av numeriska simuleringar att ofullstän-
dig konkurrens på arbetsmarknaden motiverar progressiv inkomst-
beskattning. Hans studie bygger inte bara på den typ av modell med 
löneförhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare som dis-
kuteras här, utan också på andra modeller som resulterar i jämvikts-
arbetslöshet.

Men även om resultaten i flera studier pekar i riktning mot att 
ofrivillig arbetslöshet i sig kan motivera mer progressiva inkomst-
skatter, så är steget fortfarande långt till praktisk tillämpning. För 
det första har tidigare studier ofta bortsett från det informations-

14. Se till exempel Fuest och Huber (1997) och Aronsson och Sjögren (2004).
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problem som är kärnan i den grundmodell för optimal beskattning 
som diskuterades tidigare. Alternativt har de fokuserat på modeller 
med bara två produktivitetstyper. Huvudsyftet med dessa studier 
har därför varit att kartlägga de policyincitament som tillkommer 
till följd av ofullständig konkurrens på arbetsmarknaden, inte att 
analysera skatteskalan som helhet. Det är därför inte helt enkelt att 
översätta resultaten i termer av de optimala skatteskalor som visa-
des tidigare. För att förstå hur jämviktsarbetslöshet påverkar skatte-
skalan och för att få en bild av storleksordningen på de effekter som 
är inblandade behövs därför fler studier baserade på numeriska mo-
deller. Detta är utan tvekan ett angeläget område för framtida forsk-
ning kring optimal beskattning. 

För det andra ger den empiriska litteraturen kring skatter och lö-
nebildning ingen entydig bild av hur beskattning av arbetsinkoms-
ter påverkar lönesättningen, eller för vilka segment av arbetsmark-
naden »fackföreningsmodeller« beskriver lönebildning på ett bra 
sätt.15 Den kunskapen är i sin tur avgörande för att på ett adekvat sätt 
integrera de mekanismer som beskrivits ovan i analyser av skatteska-
lans utseende. Även här behövs därför mer forskning.

Relativ konsumtion 
I de modeller som ligger till grund för optimal beskattning beskrivs 
ofta konsumenternas preferenser på samma sätt som i grundläg-
gande läroböcker: den enskilde individen erhåller nytta av sin egen 

15. Flera studier som genomfördes på 1990-talet pekar på en lönedämpande effekt 
av ökad skatteprogressivitet, vilket ligger i linje med den »fackföreningsmodell« som 
diskuteras här; se till exempel Lockwood och Manning (1993) för resultat på brittiska 
data och Holmlund och Kolm (1995) på svenska data. Flera studier som genomförts 
senare erhåller (åtminstone delvis) andra resultat. Exempelvis pekar resultaten i 
Lockwood, Slök och Traenes (2000) på att ökad skatteprogressivitet antingen kan 
leda till press nedåt eller uppåt på lönerna. För medelinkomsttagare finner de att 
ökad skatteprogressivitet har en modererande effekt på lönen, medan de finner 
det omvända för höginkomsttagare (vilket talar för att deras arbetsmarknad bättre 
beskrivs av en konkurrensmodell). För låginkomsttagare, slutligen, finner de inget 
signifikant samband mellan lön och skatteprogressivitet.
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konsumtion och användning av fritid, oavsett vad andra männi-
skor gör. Även om detta förenklar analysen innebär det samtidigt 
att man bortser från möjligheten att människor delvis använder sin 
konsumtion för att signalera status och därför också jämför sin egen 
konsumtion med andras. 

Med utgångspunkt i Veblens (1899) klassiska verk The Theory 
of the Leisure Class och ett tidigt arbete kring konsumtionsbeteen-
de av Duesenberry (1949) har det under det senaste decenniet vux-
it fram en omfattande litteratur som handlar om just detta. Ett av 
huvudsyftena har varit att mäta i vilken utsträckning individens nyt-
ta av konsumtion beror på hans/hennes absoluta konsumtion (som 
i ekonomiska standardmodeller) respektive relativa konsumtion i 
jämförelse med andras. Det finns idag starka empiriska belägg för 
tanken att individer förvärvar nytta av både sin absoluta och relativa 
konsumtion.16 Parallellt med detta har det också vuxit fram en litte-
ratur kring hur preferenser för relativ konsumtion modifierar prin-
ciperna för beskattning och annan ekonomisk politik.17 Som visas 
nedan kan effekterna vara betydande både för marginalskatternas 
nivå och skatteskalans principiella utseende.

För att illustrera hur preferenser för relativ konsumtion kan mo-
delleras ersätts den nyttofunktion som presenterades i ekvation (1) 
med följade funktion:

 u = u(c,l,c – c
_
) (5)

där c mäter individens konsumtion och l individens fritid (som tidi-
gare), medan c

_
 mäter den genomsnittliga konsumtionen i den re-

ferensgrupp med vilken individen jämför sig. De första två kompo-
nenterna till höger om likhetstecknet är därför desamma som ti-

16. Se till exempel Johansson-Stenman m.fl. (2002), Blanchflower och Oswald 
(2004), Luttmer (2005), Solnick och Hemenway (2005), Carlsson m.fl. (2007) och 
Clark och Senik (2010).

17. Se till exempel Boskin och Sheshinski (1978), Oswald (1983), Tuomala (1990), 
Frank (2008), Aronsson och Johansson-Stenman (2008, 2010) och Kanbur och 
Tuomala (2010).
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digare medan den tredje, c – c
_

, är ny och mäter individens relati-
va konsumtion, det vill säga hur mycket mer han/hon konsumerar 
jämfört med andra personer i referensgruppen.18 Man kan säga att 
den första effekten av c på höger sida om likhetstecknet mäter nyt-
tan för individen av hans/hennes absoluta konsumtion (utan jäm-
förelser med andra), medan den andra effekten av c (den som ingår 
i c – c

_
) mäter individens nytta av relativ konsumtion. Baserat på hur 

stora dessa två effekter är i förhållande till varandra kan man mäta 
hur stor del av nyttoökningen av ytterligare en kronas konsumtion 
som är att hänföra till ökad relativ konsumtion. Detta brukar kallas 
graden av positionalitet. Om graden av positionalitet är noll (som 
i grundmodellen) spelar relativ konsumtion ingen roll för nyttan. 
Om graden av positionalitet istället är ett är det bara ökad relativ 
konsumtion (inte ökad absolut konsumtion) som spelar roll för nyt-
toökningen. Den empiriska litteraturen kring relativ konsumtion 
har funnit att både absolut och relativ konsumtion spelar roll för in-
dividens välfärd, och att graden av positionalitet dessutom kan vara 
ganska hög. Exempelvis presenterar Alpizar med flera (2005) och 
Carlsson med flera (2007) estimat i storleksordningen 0,4−0,5 (för 
inkomst) utifrån experimentbaserade studier.

Vilka är implikationerna för optimal beskattning? Preferenser 
för relativ konsumtion av den typ som diskuteras här innebär att 
människor direkt interagerar med varandra. Om exempelvis indi-
vid A ökar sin konsumtion, allt annat lika, innebär det i sin tur lägre 
relativ konsumtion för alla andra personer som ingår i samma refe-
rensgrupp som A. Med andra ord genererar varje individs konsum-
tion en negativ extern effekt i form av nyttoförluster för andra. Den 
nyttoförlust varje individ orsakar andra skulle naturligtvis minska 
om varje individ minskar sin konsumtion. Det finns därför ett korri-
gerande motiv för beskattning.

För att illustrera detta på ett enkelt sätt antas att alla individer 

18. Istället för att definiera individens relativa konsumtion som skillnaden mellan 
individens konsumtion och den genomsnittliga konsumtionen i referensgruppen 
kan man mäta den relativa konsumtionen som kvoten dem emellan. Vilket av dessa 
mått som väljs har dock ingen betydelse för den kvalitativa diskussion som förs här.
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jämför sin egen konsumtion med genomsnittskonsumtionen i sam-
hället som helhet, och att alla individer är lika positionella. Gra-
den av positionalitet betecknas med a

_
. Om a

_ 
är 0,5 innebär detta 

därför att halva nyttoökningen för individen av ytterligare en kro-
nas konsumtion beror på ökad relativ konsumtion (och andra hal-
van på ökad absolut konsumtion). Utan den informationsbrist som 
diskuterades ovan, det vill säga om regeringen kan omfördela med 
klumpsummeinstrument, innebär det här exemplet ett korrigeran-
de motiv att sätta marginalskatten till a

_
 för alla individer, helt enkelt 

därför att a
_ 

mäter den externa effekten per konsumtionsenhet. Det-
ta exemplifierar därför en Pigouviansk skatt.19 För a

_ 
= 0,5 eller där i 

närheten resulterar detta därför i en ganska hög marginalskatt, vars 
enda syfte är att internalisera den externa effekt som relativa kon-
sumtionsjämförelser implicerar.20

Om skattesystemet dessutom utformas med hänsyn till informa-
tionsbrist (sett ur regeringens synvinkel) om individuell produktivi-
tet, som analysen i tidigare delar av kapitlet bygger på, visar Arons-
son och Johansson-Stenman (2008) i en modell med två produktivi-
tetstyper att marginalskatten för produktivitetstyp i består av två de-
lar på följande sätt:

 ti = ri + (1 – ri) · a
_
 (6)

I ekvation (6) betecknar ri den del av marginalskatten som inte har 
att göra med korrigering för den externa effekten. Det innebär att 
r i

 återspeglar det motiv för marginalbeskattning som följer av in-
formationsbrist och som diskuterades utförligt tidigare, även om 
dess storlek naturligtvis inte är oberoende av preferenserna för rela-
tiv konsumtion. Den andra delen har att göra med det korrigeran-
de motiv för beskattning som relativa konsumtionsjämförelser ger 

19. Begreppet syftar på skatter som utformas för att internalisera externa effekter. 
Pigouvianska skatter är uppkallade efter den brittiske nationalekonomen A. C. 
Pigou (1877–1959), även om han faktiskt inte var den förste att skriva om beskattning 
som ett instrument för att korrigera marknadsmisslyckanden.

20. Se till exempel Persson (1995) och Dupor och Liu (2003).
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upphov till och motiverar i exemplet högre marginalskatter för alla 
produktivitetstyper. I jämförelse med den enkla Pigouvianska skatt 
som diskuterades ovan visar ekvation (6) att den korrigerande de-
len, det vill säga effekten av a

_
, »viktas ned«, eftersom den del av en 

inkomstökning som redan beskattats bort av andra anledningar inte 
ger upphov till några externa effekter. Det innebär att den korrige-
rande skattekomponent som tillkommer blir mindre ju mer indivi-
den betalar i marginalskatt av andra anledningar än att hans/hen-
nes konsumtion ger upphov till externa effekter. 

Låt oss slutligen illustrera hur den optimala skatteskalan kan 
komma att förändras till följd av preferenser för relativ konsumtion. 
Siffrorna i tabell 1 nedan är hämtade från Kanbur och Tuomala 
(2010). Liksom tidigare bör man inte fästa alltför stor uppmärksam-
het vid marginalskatternas nivåer, utan istället på hur skatteskalan 
förändras till följd av preferenser för relativ konsumtion liksom av 
styrkan i dessa preferenser.

I tabellen presenteras marginalskatter (mtr) för olika delar av 
produktivitetsfördelningen (10:e, 50:e, 90:e respektive 99:e percen-
tilen). Beräkningarna bygger på antagandet att alla individer jäm-
för sin egen konsumtion med den genomsnittliga konsumtionen i 
ekonomin som helhet, samt att alla individer har samma preferen-
ser för relativ konsumtion i den bemärkelsen att de är lika positio-
nella. Vidare antas att samhällets välfärdsfunktion är utilitaristisk. 
För att kunna studera vilka effekter preferenser för relativ konsum-

tabell 1 marginalskatter och relativ konsumtion.

 a
_
 = 0 a

_
 = 0,5 a

_
 = 0,75 

Percentil MTR MTR MTR

10 30 58 78
50 29 60 79
90 26 61 80
99 23 60 81

Källa: Kanbur och Tuomala (2010) samt egna beräkningar a– utifrån deras modell.
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tion har på den optimala skatteskalan måste naturligtvis skatteska-
lan också beräknas för en standardmodell av den typ som analyse-
rades tidigare, där individernas nytta inte påverkas av relativ kon-
sumtion. Detta görs i kolumn 1. I kolumnerna 2 och 3 presenteras 
motsvarande punkter på skatteskalan när graden av positionalitet är 
0,5 respektive 0,75. Resultaten ligger i linje med den kvalitativa dis-
kussion som fördes ovan. För det första visar tabellen att preferen-
ser för relativ konsumtion leder till högre marginalskatter. Ju högre 
graden av positionalitet (a

_
) är, allt annat lika, desto högre är också 

marginalskatterna. För det andra framgår att det mönster där mar-
ginalskatten faller med inkomsten som presenteras i den första ko-
lumnen tenderar att försvinna när individerna antas ha preferenser 
för relativ konsumtion. En möjlig tolkning i det här exemplet är att 
den optimala skatteskalan blir mer progressiv mätt i termer av sam-
bandet mellan marginalskatt och arbetsinkomst.

Det är viktigt att inte övertolka resultaten, eftersom analysen 
bygger på ett antal ganska extrema förutsättningar, bland annat att 
alla individer jämför sin egen konsumtion med den genomsnittliga 
konsumtionen i samhället som helhet. Om man istället tänker sig 
att det framför allt är konsumtionen bland höginkomsttagare som 
utgör referenspunkt (vilket är i linje med Veblen 1899 och för vilket 
det finns visst empiriskt belägg) skulle naturligtvis resultaten bli an-
norlunda. I det fallet skulle korrigering för externa effekter av relativ 
konsumtion motivera högre marginalskatter för de högproduktiva 
individer med vilka andra jämför sig men inte högre marginalskat-
ter för de med lägre produktivitet. Det är ju bara de högproduktiva 
som då genererar externa effekter. Om konsumtionen bland högin-
komsttagare utgör referenspunkt stärks därför argumentet för mer 
progressiv beskattning jämfört med grundmodellens skatteskala.

Beskattning och den offentliga sektorns organisation
Grundmodellen för optimal beskattning bygger på antagandet att 
alla beslut om skatteuttag fattas av en enda myndighet (»regering-
en«). I verklighetens ekonomier fattas beslut om skatteuttag på fle-
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ra olika nivåer i den offentliga sektorn, och dessa olika nivåer använ-
der dessutom ofta samma skattebas. I Sverige fattar staten, lands-
tingen och kommunerna separata beslut om inkomstskatt, och lik-
nande exempel kan också ges från andra länder. I det här avsnittet 
diskuteras kortfattat vilka konsekvenser detta får för ekonomisk ef-
fektivitet.

Varför kan välfärdsförluster uppstå till följd av att flera nivåer i 
den offentliga sektorn använder samma skattebas? Svaret är externa 
effekter. Även om varje beslutsnivå beaktar sin egen budgetrestrik-
tion och därmed tar hänsyn till hur dess skatteuttag påverkar den 
egna skattebasen, så har man inte med nödvändighet incitament att 
också ta hänsyn till effekten på den andra nivåns (eller de andra ni-
våernas) skatteintäkter. Exempelvis påverkar kommunernas skatte-
uttag inte bara den egna skattebasen utan också landstingens och 
statens skattebaser. Denna direkta påverkan på andra nivåers skatte-
baser kallas vertikala externa effekter, eftersom de orsakas av en nivå 
men skadar eller gynnar en annan (beroende på om den externa ef-
fekten är positiv eller negativ). I fallet med samma arbetsinkomst-
skattebas är det rimligt att tro att dessa externa effekter är negativa. 
Om arbetsutbudet minskar till följd av ökad marginalbeskattning,21 
så leder ökad marginalbeskattning på en nivå till minskade skatte-
intäkter för andra nivåer. Genom att inte beakta hur det egna skat-
teuttaget påverkar de andra beslutsnivåernas intäkter tenderar man 
därför att underskatta den samhälleliga marginalkostnaden för att 
generera skatteintäkter, se till exempel Hansson och Stuart (1987) 
och Johnson (1988).22 En trolig konsekvens är därför att skatteutta-
get blir högre än vad som skulle ha varit fallet om alla beslut om be-
skattning istället fattades av en enda beslutsnivå, allt annat lika.

21. Det finns en hel del empiriska belägg för detta, även om effekten kan variera 
högst avsevärt mellan olika grupper; se till exempel Blomquist (1983), Blomquist och 
Hansson-Brusewitz (1990) och Flood, Hansen och Wahlberg (2004).

22. Den samhälleliga marginalkostnaden för att ta ut skatteintäkter är en fri 
översättning av begreppet »marginal cost of public funds«, som både återspeglar den 
direkta kostnaden i termer av minskad privat konsumtion och den extra kostnad som 
följer av att intäkter tas ut via en skatt som snedvrider beteendet (i det här exemplet 
arbetsutbudet).
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Frågan om hur detta koordineringsproblem kan lösas i prakti-
ken har analyserats i ett flertal studier som bygger på antagandet 
att centralregeringen agerar »strategisk ledare« gentemot de lokala 
och/eller regionala ekonomisk-politiska beslutsfattarna. Med det-
ta menas att centralregeringen agerar först och dessutom tar hän-
syn till hur dess beslut kommer att påverka de ekonomisk-politiska 
beslut som därefter fattas på lokal/regional nivå, medan lokala/re-
gionala beslutsfattare betraktar centralregeringens skatte- och ut-
giftsbeslut som exogena.23 Ett sätt att internalisera den vertikala ex-
terna effekten − som diskuteras av Boadway och Keen (1996) − är 
att allt skatteuttag görs på en av beslutsnivåerna, samtidigt som cen-
tralregeringen fördelar intäkterna mellan olika nivåer via ett omför-
delningssystem inom den offentliga sektorn. I det fallet internalise-
ras den externa effekten just därför att allt skatteuttag bara sker på 
en nivå. Ett annat alternativ är att centralregeringen utformar om-
fördelningssystemet inom den offentliga sektorn så att de transfere-
ringar (positiva eller negativa) som utbetalas till den lokala respek-
tive regionala nivån görs beroende av den externa effekt de orsakar. 
Centralregeringen kan därigenom korrigera de ekonomisk-politis-
ka incitamenten på lokal och regional nivå samtidigt som alla nivå-
er har kvar sin beskattningsrätt. Olika varianter av detta har studerats 
av till exempel Dahlby (1996) och Aronsson och Wikström (2001).24

Vilka är slutsatserna för optimal beskattning? Den kanske vikti-
gaste slutsatsen rent praktiskt är att skattesystemets utformning bör 
bygga på ett helhetsperspektiv som innefattar inte bara centralre-
geringens skattepolitik utan också incitamenten för skatteuttag och 
utgiftsbeslut på lokal/regional nivå. Statsbidrag liksom annan om-
fördelning inom den offentliga sektorn spelar en viktig roll för de 

23. Problemets lösning förutsätter att centralregeringen agerar först: om alla 
nivåer agerar samtidigt och betraktar varandras skatte- och utgiftsbeslut som exogena 
kvarstår den fiskala externa effekten.

24. Se också Aronsson och Blomquist (2008) som integrerar analysen av om-
fördelande beskattning under informationsbrist i en modellekonomi med två be-
slutsnivåer, och finner att centralregeringen i den modellmiljön kan använda sin egen 
inkomstskatt i kombination med ett statsbidragssystem både för att omfördela (mellan 
individer och mellan lokala regeringar) och internalisera den fiskala externa effekten. 



o p T I m A L  B E S K A T T N I N G  o c h  I N F o R m A T I o N S B R I S T

183

incitament lokala och regionala ekonomisk-politiska beslutsfattare 
möter. Detta talar för att skattesystem och system för statsbidrag och 
annan omfördelning inom den offentliga sektorn bör utformas si-
multant. Hur det kan göras på bästa sätt är inte självklart, och steget 
från den ekonomisk-teoretiska diskussion som förts ovan till prak-
tisk tillämpning är fortfarande långt. Empiriska studier visar att de 
olika nivåerna i den offentliga sektorn påverkar varandras skattepo-
litik, liksom att resursallokeringen inte är optimal just på grund av 
vertikala externa effekter.25 Ett intressant nästa steg vore att försöka 
kvantifiera hur brist på koordinering mellan de olika nivåerna fak-
tiskt påverkar skatteuttag och skattesatser. Detta skulle också ge vik-
tig kunskap inför kommande översyner av skattepolitiken.

Slutord 
En kort översikt om optimal beskattning är med nödvändighet se-
lektiv, helt enkelt därför att litteraturen på området är mycket om-
fattande. Det här kapitlet handlar om modern teori för optimal om-
fördelande beskattning med tonvikt på konsekvenserna av informa-
tionsbrist. De viktigaste resultaten sammanfattas nedan:

(i)  Användning av snedvridande skatter är en konsekvens av in-
formationsbrist. Regeringen antas kunna observera inkomst 
men inte produktivitet på individnivå, vilket gör att omfördel-
ning måste bygga på observerbar inkomst istället för på icke 
observerbar produktivitet. Detta begränsar möjligheten till 
omfördelning eftersom en person med hög produktivitet kan 
härma en person med lägre produktivitet genom att arbeta 
mindre och redovisa samma inkomst som den lågproduktiva 
personen. Genom att via beskattning snedvrida arbetsutbu-
det för de produktivitetstyper som löper risk att bli härmade 
kan incitamentet bakom härmningsbeteende motverkas.

25. Se till exempel Goodspeed (2000) och Andersson, Aronsson och Wikström 
(2004).
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(ii)  Under optimal inkomstbeskattning används differentierade 
varuskatter som kompletterande skatteinstrument om de kan 
bidra till att motverka härmningsbeteende och därmed skapa 
större utrymme för omfördelning. En enkel policyregel pre-
senteras: allt annat lika bör vi välja relativt höga skatter på va-
ror som är komplementära med fritid. Intuitionen är att det 
enda i modellen som skiljer en potentiell härmare från den 
lågproduktiva individtyp som blir härmad, är att härmaren 
(som är mer produktiv) konsumerar mer fritid. En liknande 
policyregel presenteras dessutom för hur kapitalinkomstskat-
ter kan användas som komplement till skatten på arbetsin-
komster; här är det dock korrelationen mellan fritid och spa-
rande som spelar roll.

(iii)  När det gäller skatteskalans utseende är två typiska resultat i 
litteraturen att marginalskatten faller med inkomsten respek-
tive att skatteskalan är U-formad. Vidare presenterades någ-
ra simuleringar baserade på svenska produktivitetsdata. För 
en utilitaristisk välfärdsfunktion visar resultaten en U-formad 
optimal skatteskala inom de inkomstintervall där de flesta be-
finner sig. För en Rawlsiansk välfärdsfunktion faller margi-
nalskatten istället med inkomsten. Dessa resultat bör dock 
tolkas med stor försiktighet.

(iv)  Ofrivillig arbetslöshet till följd av ofullständig konkurrens på 
arbetsmarknaden motiverar troligen mer progressiv beskatt-
ning. Intuitionen är att ökad skatteprogressivitet sätter press 
nedåt på lönen, vilket i sin tur leder till ökad sysselsättning. 
Här finns dock betydande kunskapsluckor både när det gäl-
ler effekter av att integrera ofrivillig arbetslöshet i modeller 
för omfördelande beskattning, och när det gäller hur löne-
bildning och sysselsättning på olika segment av arbetsmark-
naden påverkas av beskattning.

(v)  Den grundmodell som mycket av litteraturen om optimal 
beskattning bygger på antar att individens välfärd endast be-
stäms av hans/hennes egen konsumtion och fritid men inte 
av hur mycket andra konsumerar. Detta antagande kan dock 
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på goda grunder ifrågasättas, eftersom det finns en hel del 
empiriska belägg för att relativ konsumtion (i jämförelse med 
andra) också spelar roll för individens välfärd. En möjlig tolk-
ning är att relativ konsumtion signalerar status. Preferenser 
för relativ konsumtion kan ha dramatiska effekter på skatte-
skalan. Här tillkommer ett korrigerande motiv för beskatt-
ning, vilket motiverar högre marginalskatter än vad som föl-
jer av grundmodellen. Dessutom pekar resultaten på att pre-
ferenser för relativ konsumtion kan leda till mer progressiv 
beskattning.

(vi)  Grundmodellen bygger på att alla ekonomisk-politiska be-
slut fattas av en enda regering. I verklighetens ekonomier fat-
tas beslut om skatteuttag på flera olika nivåer i den offentliga 
sektorn, och dessa olika nivåer använder dessutom ofta sam-
ma skattebas. Det har betydelse för skattepolitiken så tillvida 
att varje enskild nivå inte med nödvändighet tar hänsyn till 
att dess skatteuttag också påverkar de andra nivåernas skatte-
baser. Detta leder till externa effekter, som centralregering-
en kan internalisera exempelvis genom att korrigera de loka-
la och regionala ekonomisk-politiska incitamenten via sys-
temet för statsbidrag. Skattesystemets utformning bör där-
för bygga på ett helhetsperspektiv, som innefattar inte bara 
centralregeringens skattepolitik utan också incitamenten för 
skatteuttag och utgiftsbeslut på lokal/regional nivå. Det inne-
bär att skattesystem och system för statsbidrag och annan om-
fördelning inom den offentliga sektorn kompletterar varand-
ra och därför bör utformas simultant.

Genom att lägga ganska stor vikt på frågor om varför snedvridande 
skatter över huvud taget används och hur den optimala skatteska-
lan ser ut i grundmodellen, har vi medvetet bortsett från andra om-
råden eller bara behandlat dem kortfattat. Hit hör den begynnan-
de litteraturen kring beteendeekonomi och dess implikationer för 
ekonomisk politik. Även om relativ konsumtion brukar hänföras till 
detta område, och vars betydelse för optimal beskattning har ana-
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lyserats i det här kapitlet, är gränssnittet mellan beteendeekonomi 
och offentlig ekonomi (det som på engelska brukar kallas behavio-
ral public economics) betydligt större än så. Exempelvis kan näm-
nas en omfattande (i huvudsak experimentell) litteratur som pekar 
på att vissa människor troligen lider av självkontrollproblem och 
därför tenderar att fatta intertemporala beslut som inte är rationella 
för dem själva på längre sikt. Detta utgör i sin tur ett paternalistiskt 
motiv för ekonomisk politik, som analyseras i en relativt ny littera-
tur och som det troligen finns anledning att återkomma till i framti-
da översikter. Två utmärkta artiklar inom detta område har skrivits 
av Gruber och Köszegi (2004) och O’Donoghue och Rabin (2006). 
Vi har också bortsett från miljöekonomiska aspekter på skattesyste-
mets utformning, därför att litteraturen kring miljöbeskattning är så 
omfattande att den i princip kräver en egen översiktsartikel. Istället 
hänvisar vi här till Sandmo (2000), som både diskuterar principer 
för miljömotiverad beskattning och hur miljöbeskattning interage-
rar med andra delar av skattesystemet.
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