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DEN SVÅRA VÄGEN NEDÅT. Skattetrycket är på väg ned och inte ens Socialde-
mokraterna vill höja det. Det ställer krav på politiken.

 ”Vi ser inget som helst behov av att
höja skatteuttaget”, sa Socialdemo-
kraternas partiledare Håkan Juholt
 redan på sin första presskonferens.
Tommy Waidelich, den nya ekonomis-
ka talespersonen, har också förklarat
att han inte ser höjda skatter framför
sig: ”Vi är inte ute efter att höja skat-
tetrycket”.

Svenskarna har vant sig vid lägre
skatter och tycks uppskatta både att ha
mer i plånboken efter lön och att kun-
na göra egna val, till exempel att köpa
rot- och ruttjänster vitt utan att bli rui-
nerade. Att Tommy Waidelich själv har
använt både rot och rut och verkar
tycka att rutavdragen snarast borde va-
ra större för att matcha de svarta pri-
serna talar för att avdragen kan överle-
va även den utlovade socialdemokra-
tiska omprövningen av skattepolitiken. 

De frågor som ställs om höjda skat-
ter har blivit mer oroliga än förvän-
tansfulla. Det är ingen valvinnare att
tala om höjda skatter längre. Det har
skett en betydelsefull vändning i
svensk politik. Man behöver bara gå
tillbaka till 2002; då var det omöjligt
att vinna valet på de moderata löftena
om sänkta skatter – och då var ändå
skattetrycket betydligt högre än i dag.

Fram till 1960 hade Sverige ett lågt
skattetryck. Sedan höjdes det kraftigt.
Svenskt skattetryck är fortfarande
högt i internationell jämförelse, men 
i svensk jämförelse är det tillbaka på
1974–1975 års nivå. Man kan se det
som att ungefär 30 års missgrepp i den
ekonomiska politiken har rullats till-
baka. En god spiral av hög tillväxt och
strategiskt sänkta skatter har satts 
i gång. Sverige är i dag betydligt bätt-
re skickat att klara ekonomiska kriser
än i mitten av 1970-talet. 

Har man lärt något av den tid som
Håkan Juholt nostalgiskt blickade till-
baka på i sitt installationstal, så är man
försiktig i hanteringen av både skatter
och socialförsäkringar. Systemen bör

vara begripliga och ge en rimlig trygg-
het till ett rimligt pris. Tiden för kon-
traproduktiva regler borde vara förbi.

Att Håkan Juholts största utspel på
partikongressen gällde att göra pen-
sionssystemet till valfråga visade på
sällsynt dåligt omdöme alternativt
bristande insikt i de senaste 25 årens
politiska historia. Att han raskt back-
ade från alltihop tyder på det sist-
nämnda. Det som gör pensionssyste-
met starkt och beundrat i världen är
att det är samhällsekonomiskt håll-
bart och dessutom politiskt hållbart
eftersom det vilar på en fempartiupp-
görelse där inget får ändras utan att al-
la fem partierna är överens. 

Motsvarande enighet i socialförsäk-
ringsutredningen är inte lika nödvän-
dig men skulle vara bra för trovärdig-
het och långsiktighet.

Den största kända utmaning som
Sverige har framför sig handlar om en
åldrande befolkning. Ska färre kunna
både försörja och vårda allt fler så finns
det egentligen bara ett sätt: fler måste
jobba mer. Ungdomar och invandrare
måste komma ut i arbetslivet tidigare
och de som orkar måste fortsätta att
 arbeta längre. Hur det ska uppnås
måste finnas med i alla överväganden
om ändringar i skattesystemet.

Sverige har fortfarande mycket hög
skatt på arbete. När finansminister
Anders Borg talar brukar han ofta an-
vända måttet 63 öre av varje inarbetad
krona. Kombinationen inkomstskatt
och arbetsgivaravgifter väger tungt.
Det är ingen tvekan om vem som vin-
ner mest på att svenskarna arbetar. 

Inkomstskatten på låga inkomster
har sänkts betydligt; arbetsgivaravgif-
terna har också sänkts för grupper
som bedöms ha svagare anknytning
till arbetsmarknaden. 

Men på höga   inkomster är skatter-
na fortfarande högst i världen. En
marginalskatt på nära 60 procent och
fulla arbetsgivaravgifter, långt över de
tak som sätter gräns för sjukförsäk-
ring, a-kassa och pension, innebär en
kraftig omfördelning. En löneökning
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på 1 000 kronor ger ungefär 400 kro-
nor till den som arbetar och mer än
dubbelt så mycket, 900 kronor, till
stat, kommun och landsting. Här be-
tyder varje arbetad timme oerhört
mycket mer för samhället än för den
som står i valet mellan arbete och fritid.

Globaliseringen handlar för Sveri-
ges del inte om låglönejobb – den
 stora utflyttningen av fabriksjobb gick
härifrån på 1970-talet.  Nu handlar det
om var de kvalificerade arbetsuppgif-
terna ska utföras. Ska forskning och
utveckling hamna här eller i Kina  eller
någon annanstans i världen? 

Att vi inte ska konkurrera med låga
löner utan med utbildning är ett ofta
upprepat mantra. För att verkligen
 betyda något måste det omsättas 
i konkret politik. Det betyder hög kva-
litet på utbildningen – från förskola
till forskarutbildning – och konkur-
renskraftiga villkor både för de kvalifi-
cerade verksamheter som Sverige ska
konkurrera om och för de välutbildade
personer som ska arbeta där.

”Man kan se det
som att 30 års
missgrepp i
den ekonomiska
politiken har
rullats tillbaka.
En god spiral
av hög tillväxt
och strategiskt
sänkta skatter
har satts i gång.”

Källa: Ekonomifakta

Tillbaka på 1974 års nivå
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procent av BNP
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Tänk att ingen längre
vill höja skattetrycket

”Pensions-
systemet är till 
för att ge 
bra pensioner
inom ramen 
för  samhälls -
ekonomin – inte
för att gynna 
aktörer på finans-
marknaden.”

 I dag möts Pensionsgruppen än en
gång för att diskutera vad som ska
 göras åt massbytena i PPM-systemet.
Pensionsmyndigheten lade fram två
förslag för drygt två veckor sedan. Det
enklaste är att lagstifta mot PPM-
 förvaltarnas massbyten. Det kan
 synas drastiskt mot en ny bransch,
men det är inte orimligt att Pensions-
myndigheten kräver e-legitimation
eller undertecknad blankett för fond-
byte. Att massbyten inte är för sparar-
nas bästa är tydligt.

Problemet är trefalt. Massbyten för
med sig kostnader som drabbar alla
sparare i systemet. Stora plötsliga in-
och utflöden har fått några av de mest
populära fonderna att hota med att
lämna PPM. 

Inte ens de 500 000–700 000 kö-
parna av de dyra omplaceringstjäns-

terna tjänar säkert på  affären. De stora
förvaltarna är duktiga på försäljning
men inte på förvaltning, som Daniel
Barr, tidigare chefsekonom på PPM,
uttryckte det på ett SNS-seminarium.

För att inte de bästa fonderna ska
lämna systemet krävs åtgärder. Lik-
som för att upprätthålla förtroendet
för premiepensionen och pensions-
systemet och av omsorg om spararna.
Pensionssystemet är till för att ge bra
pensioner inom ramen för samhälls-
ekonomin – inte för att gynna aktörer
på finansmarknaden. Det måste vara
grunden för Pensionsgruppens beslut. 

Pensionsmyndighetens förslag att
tillåta fond-i-fond som ersättning för
förvaltartjänsterna applåderades av
Fondbolagens förening, men kritise-
rades av pensionsexperten Mikael Ny-
man i Pensionsnyheterna för att kun-
na dölja höga avgifter inne i fond-i-
fonden. Det borde dock kunna avhjäl-
pas med krav på transparent redovis-

ning. Sådana färdiga  paket, där inne-
hållet ändras efter vad som händer i
världen, borde vara ett bra alternativ
för fondförvaltarnas kunder. Det skul-
le också ha fördelen att de förvaltare
som vill vara med i kampen om PPM-
spararna måste underkasta sig sam-
ma regler som andra.

Stora valmöjligheter och hård pris-
press på fondernas avgifter är fördelar
i systemet. I nästa vecka får spararna
2,3 miljarder kronor i återbäring på
fondavgifter som myndigheten har
förhandlat sig till. Nackdelarna är att
många uppfattar det som svårt och att
alla inte placerar så bra. Sämst har det,
enligt forskaren Magnus Dahlquist på
Handelshögskolan, gått för dem som
har valt en gång och sedan aldrig pla-
cerat om. De behöver hjälp och det
borde Pensionsmyndigheten ge dem.
Med spararnas bästa för ögonen kan
mycket göras bättre.

EVA-LENA AHLQVIST

PPM är inte till för förvaltarna


