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Vi har sedan 1995 ett bestående inkomstgap mellan kvinnor och män i Sverige om 26
procent. Män har mer av alla typer av inkomst, men starkast bidragande till gapet är de
rikaste männens stora kapitalinkomster.[1] Skattessystemet kan spela en avgörande roll i
att minska gapet, dels genom omfördelning, dels genom incitament. Det senare kan
påverka de val kvinnor och män gör och på så sätt främja jämställdhet. Ett progressivt och
omfördelande skattesystem gynnar kvinnor eftersom kvinnor har lägre inkomster. Länder
med mer progressiva skattesystem har dessutom fler kvinnor i arbetskraften.[2]
Välfärdstjänster såsom subventionerad barnomsorg och betald föräldraledighet är
grundpelare i ett jämställt samhälle. De möjliggör för kvinnor att ha ett betalt arbete, och
signalerar att samhället värdesätter såväl lönearbete som andra delar av människors liv. En
välutbyggd välfärd är avgörande för kvinnors frihet. Perspektivet i denna rapport är därför
att det behövs tillräckliga skatteintäkter för att förstärka och bygga ut välfärden i hela
landet. Att satsa på välfärden innebär också att satsa på kvinnors arbetsvillkor, då flera av
välfärdens stora yrken är starkt kvinnodominerade. 

Kvinnor tenderar att fungera som krockkuddar i lågkonjunkturer – de utför mer av det
obetalda hem- och omsorgsarbetet när stödsystem försvinner, de ansvarar för de
nödvändiga inköpen till familjen, och det är främst kvinnors arbetsvillkor som försämras
vid nedskärningar inom offentlig sektor. Kvinnor med små marginaler drabbas särskilt hårt
av inflation. I tuffa ekonomiska tider behövs satsningar som gynnar kvinnor, inte
besparingar på deras bekostnad.

Det är oundvikligt att också beröra transfereringar vid en jämställdhetsanalys av
skattesystemet. De flertalet transfereringar såsom barnbidrag och bostadsbidrag som
under många år tillåtits halka efter är avgörande för att kompensera för kvinnors obetalda
arbete. Hade dessa tillåtits halka efter om de omfattade män? Ersättning från a-kassorna är
tillsammans med arbetsmarknadsstöd den enda transfereringen som går till män i högre
utsträckning än kvinnor. År 2021 fick män tre miljarder mer än kvinnor från a-kassorna. Att
höjningen av a-kassan prioriteras trots att det är kvinnor som drabbas hårdast av
ekonomiska svackor är ett symtom på den könsblindhet som förkläs i ordet neutralitet.
Varför tycks det vara politiskt möjligt att höja a-kassan men inte bostadsbidraget?
Män arbetar mer betalt och kvinnor mer obetalt. På grund av att kvinnor i genomsnitt har
lägre lön än män, tar mer ansvar för det obetalda hemarbetet, mår dåligt i högre
utsträckning och är gravida, föder och tar hand om barn, så påverkar skatter och
transfereringar kvinnor och män på olika sätt. Det finns länder där kvinnor är
skattegynnade baserat på sitt kön, något vi inte förordar i denna rapport.[3] Det vi strävar
efter är ett skattesystem som jämnar ut förutsättningarna mellan kvinnor och män och tar
hänsyn till kvinnors livsvillkor. Vårt ekonomiska system är ett verktyg för att förbättra
människors liv och öka jämställdheten. Låt oss använda det! 

Inledning

[1] SOU 2022:4. Minska gapet – Åtgärder för jämställda livsinkomster, 2022.
[2] Maria Coelho, Aieshwarya Davis, Alexander Klemm & Carolina Buitron Osorio, 2022. “Gendered Taxes: The Interaction of
Tax Policy with Gender Equality,” IMF Working Paper No.22/26.
[3]OECD. The Impact of Tax and Transfer Systems on Gender Equality. 8 juni 2022.3
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Bakgrund

Mäns högre inkomster från lägre beskattat kapital
Minskad utjämning via skatter och transfereringar

De två främsta anledningarna till att inkomstgapet mellan kvinnor och män inte minskar är 
1.
2.

Inkomster från kapital, som fler män har och har mer av, beskattas lägre än inkomst på
arbete. Till exempel finns det fördelaktiga regler för vissa företagare att ta inkomst som
kapitalutdelning istället för lön, vilket framförallt kommer män till del. Samtidigt har skatter
som tidigare fungerade omfördelande mellan kvinnor och män försvunnit, så som till
exempel värnskatten. Idag har kvinnor 74 procent av mäns inkomster innan skatt och 78
procent efter skatt.[4]

Kvinnor har lägre inkomster av alla inkomstslag förutom transfereringar (exklusive
pensioner).[5] Män har mer inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital. Mäns högre
inkomst från tjänst beror både på att de har högre lön och att de jobbar fler timmar. Vilket
i sin tur beror på att kvinnor tar större ansvar för hem och barn genom att vara mer
föräldralediga och jobba mer deltid, att män får mer betalt för samma jobb, samt att yrken
som fler kvinnor jobbar i är sämre betalda och erbjuder heltid i lägre utsträckning. År 2020
var det vanligaste yrket bland kvinnor undersköterska inom hemtjänst, hemsjukvård och
äldreboende. Det vanligaste yrket bland män var mjukvaru- och systemutvecklare.
Kvinnors vanligaste yrke har en genomsnittslön på 29 500 kronor i månaden, medan mäns
vanligaste yrke har en genomsnittlig lön på 46 500 kr i månaden. Den strukturella
löneskillnaden uppskattades år 2015 till 76 miljarder årligen.[6]

Kvinnor är också företagare i lägre utsträckning än män. Detta beror på normer och
förväntningar, men också på att såväl offentliga som privata investeringar i företagande i
hög utsträckning går till män. Slutligen äger kvinnor mindre av alla typer av kapital med
undantag för bostadsrätter. Att skillnaden i ägande inte är utjämnad trots att tidigare
juridiska hinder för kvinnors ägande är undanröjda beror till stor del på att kvinnor har
lägre inkomster och står för en större andel av hushållets löpande utgifter, till exempel
barnens konsumtion.[7] Detta medför att det finns mindre pengar över till att införskaffa
kapital. 
Utöver att mäns inkomster är större än kvinnors generellt så skiljer sig även
inkomststrukturen åt. Det vill säga, varifrån kvinnor och män får sina inkomster varierar
mellan könen. Skillnaden i inkomststorlek och inkomststruktur är anledningen till att
skattenivåer och transfereringar har så stor påverkan på den ekonomiska jämställdheten. I
diagrammet nedan redovisas kvinnors och mäns totalinkomster efter skatt. 

Inkomsgapet

[4] SOU 2022:4.
[5] Inklusive pensioner har män mer inkomst från transfereringar också. 
[6]Lönelotsarna. Prislappen för den strukturella löneskillnaden. 2017.
[7]Charlotte Nyman. Mine, yours or ours? Sharing in Swedish couples. Doktorsavhandling, Umeå universitet 2002 4

https://static1.squarespace.com/static/57bd44a0197aeab07f381350/t/5c4c7deeb91c910b63cd8fbc/1548516850302/76+miljarder+-+Prislappen+f%C3%B6r+den+strukturella+l%C3%B6neskillnaden.pdf
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En av de viktigaste reformerna för ekonomisk jämställdhet i Sverige genomfördes år 1971.
Då avskaffades sambeskattningen och individuell beskattning infördes. Detta stärkte de
ekonomiska incitamenten för kvinnor att arbeta, vilket har lett till att Sverige idag är ett av
de länder i världen som har högst arbetskraftsdeltagande bland kvinnor. Den individuella
beskattningen är en grundbult i kvinnors ekonomiska frihet. 
Skatter är politik på två olika sätt: genom att finnas eller inte finnas. När en skatt finns är
den en intäkt för staten som sedan går till hela eller delar av befolkningen, till exempel
barnbidrag. När en skatt inte finns eller är nedsatt från sin ”vanliga” nivå innebär det en
subvention från staten riktad mot hela eller delar av befolkningen, till exempel nedsatt
moms på mat. Resurser kommer alltså befolkningen till del genom att staten ökar
utgifterna eller minskar intäkterna.[8]

Diagram 1

Skatterna

[8] Skr. 2021/22:98 Redovisning av skatteutgifter 2022.

Diagram 2

Källa: ESV, SCB och egna beräkningar

5

Källa: SCB och egna beräkningar



[9] Promemoria Komm2021/00077/A 2020:01-1. Delredovisning av kommissionen för jämställda livsinkomster. 2021.
[10] Ingrid Osika, Women's and Men's Health care utilisation from a cost perspective. Doktorsavhandling, Göteborgs
universitet 2018. 
[11] Prop. 2017/18:1 Bilaga 3, Ekonomisk jämställdhet. 2017.
[12] Se bl a Jämställdhetsmyndigheten. Ekonomisk Jämställdhet. Rapport 2022:2 och Prop. 2021/22:1 Bilaga 3, Ekonomisk
jämställdhet. 2021.

I diagram 1 ovan ser vi att majoriteten av skatteintäkterna i Sverige kommer från skatt på arbete.
Näst störst är de två typerna av skatter på konsumtion. Skatt på kapitalinkomster utgör en liten del
av de totala skatteintäkterna. Olika nivåer på beskattning av inkomster från arbete och inkomster
från kapital kallas för ett dualt skattesystem, något vi tillämpar i Sverige. Detta i sig innebär ett
avsteg från principen om likformighet i skattesystemet, men utöver det finns också många avsteg
inom beskattningen av kapital. Att det ser ut så gynnar främst män, vilket vi beskriver längre fram i
denna rapport. 
Skatteintäkterna finansierar bland annat vård, omsorg och utbildning. Män betalar in mer till
skattesystemet än kvinnor eftersom de har mer betalt arbete och högre lön. Eftersom
inkomstskatten är progressiv betalar de inte bara en större del av den totala skattebasen utan även
en genomsnittligt större andel av sin beskattningsbara inkomst.[9] Kvinnor nyttjar välfärdstjänster i
högre utsträckning än män, till exempel använder kvinnor i genomsnitt 20 procent mer vård under
en livstid.[10] Detta beror bland annat på att kvinnor föder barn. Sammantaget betalar män in mer
till de offentliga finanserna, och kvinnor får ut mer i form av välfärdstjänster. På så sätt fungerar
skattesystemet omfördelande mellan kvinnor och män och kompenserar för kvinnors obetalda
arbete. Men denna omfördelning har minskat över tid. 

Att omfördela inkomster och utgifter för att främja jämställdhet är en del av arbetet med
jämställdhetsbudgetering, en strategi regeringen tillämpat sedan 2004.[11] Genom transfereringar
såsom föräldrapenning kan staten kompensera för det obetalda bidrag till samhällsekonomin som
kvinnor står för. Men skatter och transfereringar bidrar i allt mindre utsträckning till en utjämning
av inkomst mellan kvinnor och män.[12] I diagrammet nedan baserat på Jämställdhetsbilagan till
budgeten för 2022 ser vi hur den lila delen, som representerar skatter, utgör en allt mindre negativ
kraft i inkomstgapet för befolkningen i arbetsför ålder. Samtidigt ökar den orangea delen som
representerar kapital. Skatt väger alltså för lätt i förhållande till kapital för att minska inkomstgapet.

Diagram 3

Källa: baserat på diagram 3:2 i Prop. 2022/23:1 Bilaga 3
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I takt med att kvinnor fått högre inkomster från arbete så har män gagnats av 2000-talets många
kapitalvänliga skatteförändringar, till exempel utökade 3:12 regler.[13] Parallellt har skatter och
transfereringars omfördelande effekt minskat.[14] Framstegen för den ekonomiska jämställdheten
som skapas av kvinnor äts alltså upp av ett skattesystem som i allt högre utsträckning främjar
mäns livsinkomster. Sammantaget innebär detta att skattesystemet de senaste decennierna
långsamt blivit mer ojämställt, en utveckling som skett i tysthet utan att ha debatterats i samhället.

För att förstå varför kvinnor och män påverkas olika av skatter behöver vi förstå kvinnors och mäns
inkomstfördelning. En skatt kan anses vara neutral men i själva verket beröra kvinnor och män i
olika utsträckning på grund av gruppernas olika inkomst och ägande. I diagrammet nedan ser vi
hur kvinnor och män fördelas i de olika inkomstdecilerna i Sverige. I den tiondel av befolkningen
med lägst inkomst finns en svag övervikt av kvinnor. Denna inkomstgrupp har ingen eller liten
inkomst och får majoriteten av inkomsterna från transfereringar.

I inkomstdecilerna två och tre återfinns en majoritet kvinnor, 65 procent av dessa grupper.
Inkomsterna här utgörs i hög grad av pensioner och olika typer av bostadsstöd. 

[13] Prop. 2021/22:1 Bilaga 3. Ekonomisk jämställdhet. 2021.
[14] Prop. 2022/23:1 Bilaga 3. Ekonomisk jämställdhet. 2022.
[15] I diagrammet redovisas disponibel inkomst: sammanlagd inkomst från arbete, kapital, näringsverksamhet och
positiva transfereringar såsom studielån minus negativa transfereringar såsom skatt, betalt underhållsbidrag och
återbetalda studielån. 
[16] Prop. 2022/23:1.

Diagram 4 [15] 

Om vi istället jämför gruppen kvinnor med gruppen män hittas de största inkomstskillnaderna i
den tionde decilen. Den rikaste gruppen män är mycket rikare än den rikaste gruppen kvinnor.
Inkomstgapet i den här gruppen är dubbelt så stort som i decil 3–9. Att gapet är som störst i decil
10 beror på skillnaderna i kapitalinkomster.[16]
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Ensamstående kvinnor med barn
En grupp vi särskilt tar hänsyn till i denna rapport är ensamstående kvinnor med barn. Detta är den
ekonomiskt mest utsatta gruppen i Sverige, och de har fått det allt svårare. År 1991 hade 12,5
procent av de ensamstående mammorna en låg ekonomisk standard. 2020 var det 37,5 procent.
[17] Det innebär att de har under 60 procent av medianen i Sverige. För den här gruppen är
marginalerna alltid små. Drygt 15 procent av denna grupp får ekonomiskt bistånd – den högsta
andelen av alla hushållstyper.[18] Samma grupp har en lägre boendestandard än andra men
betalar en högre andel av sin disponibla inkomst för just boendet. [19] De flesta i denna grupp bor
i hyresrätt. Ensamstående mammors inkomster utgörs till en väsentligt högre grad av bidrag
såsom bostadsbidrag och föräldrapenning än andra hushållstyper. År 2021 var 211 488 kvinnor
ensamstående med barn under 24 år. Det är cirka tre gånger fler än ensamstående män med barn.
Det handlar alltså om en stor grupp vars intressen särskilt behöver beaktas i utformandet av en
jämställd ekonomisk politik.

[17] SCB. Andel personer med låg ekonomisk standard efter hushållstyp och ålder 1991–2020. 2022.
[18] SCB. Hushåll med ekonomiskt bistånd efter hushållstyp. 2021.
[19] SCB. Boendeutgift per hushåll efter hushållstyp, år, upplåtelseform. 2021.
[20] SCB, 2020. 
[21] Andreas Fagereng, Martin B. Holm & Gisle J. Natvik. 2021. "MPC Heterogeneity and Household Balance Sheets."
American Economic Journal: Macroeconomics, 13(4):1-54.

Avdrag eller bidrag?
Två viktiga delar i skattepolitiken som har stor påverkan på den ekonomiska jämställdheten är olika
typer av avdrag och transfereringar. Det som i vardagligt tal kallas avdrag är egentligen två sorters
nedsatt skatt: reduktioner och avdrag. Avdragen görs på totalinkomsten medan reduktionerna
dras av från slutlig skatt. För de med högre inkomster innebär detta en möjlighet att öka sin
disponibla inkomst, exempelvis genom att med avdrag falla under brytgränsen för statlig
inkomstskatt och använda de extra pengarna till att investera i tillgångar som fastigheter eller
aktier. Avdrag och skattereduktioner syftar till att stimulera ett visst ekonomiskt beteende, till
exempel att arbeta eller installera förnybar energi, och är inte inriktade på olika inkomstgrupper
utan på olika typer av ekonomisk aktivitet. Exempel på skattereduktioner är jobbskatte- rut- och
rotavdraget. Exempel på avdrag är resor till och från arbetet. Som vi kommer att se är den typ av
ekonomisk aktivitet som stimuleras genom avdrag ofta koncentrerad till vissa inkomstgrupper och
ojämnt fördelad mellan kvinnor och män.

Transfereringar är till skillnad från avdrag tillskott som ibland är skattepliktiga. Delar av
transfereringssystemet utgörs av bidrag som ska gå till dem med störst behov, så som
bostadsbidrag. Men det finns också bidrag som inte är behovsprövade, till exempel barnbidraget
som går till alla med barn oavsett egen förmåga att försörja barnet. Barnbidraget och
bostadsbidraget är också exempel på transfereringar som inte är skattepliktiga. En transferering
som ingår i socialförsäkringssystemet och är skattepliktigt är föräldrapenningen, där kvinnor tar ut
70 procent av alla dagar.[20]

Både avdrag och bidrag är en typ av privatekonomisk förstärkning, men då de är utformade på
olika sätt får de olika effekt. Bidrag går oftare till ekonomiskt svaga hushåll, medan avdrag oftare
går till ekonomiskt starka hushåll. Empiriska studier visar att ekonomiskt svaga hushåll i högre
utsträckning använder ekonomiska tillskott till konsumtion av basvaror såsom mat och kläder.
Hushåll med högre inkomster ökar inte sin konsumtion i samma utsträckning, då tillskottet spelar
mindre roll för den totala konsumtionsförmågan.[21]
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Istället kanske pengarna går till sparande eller investeringar, vilket i sin tur kan bidra till att företag
växer vilket i förlängningen skapar jobb och tillväxt. Det råder inte enighet bland
nationalekonomer i frågan om samhällsekonomin gynnas mer av ekonomiska förstärkningar
riktade till företag eller stöd riktade till hushåll och därför föredras olika strategier kring avdrag och
bidrag till företag eller hushåll av olika politiska riktningar vid olika tidpunkter. 
Det är däremot obestridligt att skattereduktioner i betydligt högre utsträckning går till män och att
transfereringar i betydligt högre utsträckning går till kvinnor, vilket framkommer av nedanstående
tabell. Eftersom avdrag dras av från inkomst och skattereduktioner dras av på skatt är dessa inte
jämförbara storleksmässigt. Vi har därför valt att utesluta avdrag från beräkningen nedan och
endast ta med skattereduktioner.

[22] Beräkningarna gäller för kvinnor och män 20 år och äldre i Sverige. Det finns något fler kvinnor än män i denna
åldersgrupp. Som transfereringar har räknats: sjuk- och aktivitetsersättning, sjukpenning, föräldrapenning,
arbetsmarknadsstöd, övriga skattepliktiga transfereringar, barnbidrag, studiestöd inklusive studielån, bostadsbidrag,
ekonomiskt bistånd, övriga skattefria transfereringar. Pensioner är inte inräknade. För mer om pensioner, se Sveriges
Kvinnoorganisationers kommande rapport A Nordic model for gender equal pensions? (2023). Bland de 11 ingående
skattereduktionerna återfinns bland annat jobbskattesavdraget, underskott av kapital och RUT och ROT.
[23] Uppgifter från Skatteverket.
[24] Försäkringskassan. Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande befolkning i åldern
20–69 år, Socialförsäkringsrapport 2020:8.
[25] Prop. 2021/22:100 Bilaga 2. Fördelningspolitisk redogörelse. 2021.

Tabell 1. Totala avdrag och transfereringar 2020[22]

Män fick år 2020 alltså cirka 26,5 miljarder mer i reducerad skatt årligen än kvinnor. Avdrag, som
inte finns med i sammanställningen ovan, är också ojämnt fördelade mellan kvinnor och män. 2021
stod männen för 56 procent av all inkomst från tjänst men för 61 procent av avdragen inom
inkomstslaget.[23] Största delen av avdragen gjordes för resor till och från arbetet, se mer under
reseavdrag. 

Kvinnor får istället 45,6 miljarder mer än män av olika typer av transfereringar. Kvinnors större
andel transfereringar kan härledas till att kvinnor emottar 10 miljarder mer i föräldrapenning och
ytterligare 4,5 miljarder till att fler kvinnor emottar barnbidrag. Ytterligare 10 miljarder kan
härledas till att kvinnor emottar mer sjukpenning på grund av högre sjukskrivningstal. En del av
denna sjukskrivning kan kopplas till graviditet, men kvinnor löper också 41 procent högre risk att
bli sjukskrivna på grund av stressrelaterade sjukdomar, vilket i sin tur också kan härledas till den
belastning som det obetalda hem- och omsorgsarbetet innebär samt att kvinnodominerade yrken
har en sämre arbetsmiljö.[24] Övriga transfereringar som kvinnor får mer av är kopplade till att ha
en svag ekonomi, såsom bostadsbidrag, men kvinnor studerar också i högre utsträckning och får
mer studiebidrag. Den enda transfereringen män får mer av är arbetsmarknadsstöd, 4,4 miljarder
mer år 2020. Män får alltså mer hjälp att komma i arbete och öka sin inkomst på egen hand. 

Det offentligfinansiella systemet kompenserar alltså för det ojämställda samhället men bara till viss
del och allt mindre över tid. Inkomster från kapital, företagande eller anställning har ökat betydligt
mer än inkomster från transfereringar sedan 1990-talet.[25]
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De lägre nivåerna på sjukpenning, bostadsbidrag och föräldrapenning, vilka utgör en procentuellt
större andel av kvinnors inkomster, släpar efter och bidrar till att kvinnor aldrig kommer ikapp män
ekonomiskt. Kvinnor emottog år 2020 69 procent av bostadsbidraget, 63 procent av
föräldrapenningen (men tog ut 70 procent av dagarna) och 62 procent av sjukpenningen.[26]
Kvinnor straffas på så sätt i det offentligfinansiella systemet just för att de är gravida, föder och tar
hand om barn. 

Varken bostadsbidraget eller barnbidraget, två för kvinnor viktiga omfördelande transfereringar, är
indexerade. Detta innebär att de höjs ”manuellt”, vid enskilda tillfällen efter politiska beslut. I tider
med stora pris- eller löneökningar halkar dessa bidrag snabbt efter. Särskilt bostadsbidraget är
viktigt för den ekonomiskt utsatta gruppen ensamstående kvinnor med barn och bör räknas upp
med prisbasbeloppet. Att så inte sker idag innebär i dessa inflationstider att gruppen får en allt
sämre ekonomi med utbredd kvinno- och barnfattigdom som följd.

Föräldrapenningen är indexerad till prisbasbeloppet och har därmed hängt med i
prisutvecklingen. Däremot har inte föräldraförsäkringen hängt med i relation till löneutvecklingen i
samhället. [27] Detta drabbar kvinnor ekonomiskt då de fortfarande tar ut majoriteten av
föräldraledigheten. När kvinnor är föräldralediga fortsätter männen att hänga med i
löneutvecklingen och kvinnorna halkar efter. Syftet med föräldraförsäkringen skiljer sig från
exempelvis försörjningsstöd då föräldraledighet inte är något vi med politiska medel vill undvika,
utan grunden för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle där tillräckligt med barn föds och
där både kvinnor och män lönearbetar, är ekonomiskt självständiga och har makten över sina egna
liv. För att åstadkomma detta fullt ut bör föräldraförsäkringen individualiseras. 

Också sjukförsäkringen är indexerad till prisbasbeloppet. De maximala ersättningarna i sjuk- och
föräldraförsäkringen har dock inte ändrats, så i takt med att lönerna ökat har allt fler fått en
inkomst som överstiger taket. Då kvinnor är sjukskrivna mer än män utgör sjukpenningen en större
andel av kvinnors inkomst än mäns. Sammantaget förlorar kvinnor idag mer ekonomiskt på att bli
sjuka eller vara föräldralediga än vad kvinnor gjorde förr.

Sammanfattningsvis får män i högre utsträckning ekonomiskt stöd att öka sina egna inkomster
medan kvinnor får transfereringar som kompenserar för inkomstbortfall vid bland annat sjukdom
och obetalt arbete, framförallt omsorg om barn. Det långsiktiga målet ur ett samhällsperspektiv
bör vara att kvinnor och män utför en lika stor andel av det obetalda arbetet och har samma
förutsättningar att öka sina arbetsinkomster. Socialförsäkringarna och skattesystemet bör
utformas på ett sätt som stödjer en sådan utveckling, istället för att som idag i hög grad
vidmakthålla ojämställda mönster. Hur transfereringar och avdrag utformas har betydelse för
fördelningen mellan kvinnor och män, och vi kommer att återkomma till några av avdragen längre
fram i denna rapport.

[26] SCB och egna beräkningar och Försäkringskassan. Socialförsäkringen i siffror 2021, 2021, samt
Jämställdhetsmyndigheten 2022:2.
[27] Inspektionen för Socialförsäkringen. Utvecklingen av socialförsäkringsförmåner sedan 1990-talet. Rapport 2014:4. 10
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Kvinnor utgör 48 procent av de drygt fem miljoner förvärvsarbetande i Sverige.[28] Alla som
arbetar och får lön betalar inte inkomstskatt. För att bli skatteskyldig måste man under året tjäna
mer än gränsbeloppet, 20 400 kr för 2022. Arbetsinkomster över grundbeloppet beskattas med
kommunal inkomstskatt, i genomsnitt 32 procent. Alla som har en förvärvsinkomst får ett
grundavdrag som ökar upp till inkomster om 12 600 kronor i månaden och sedan minskar och
planar ut för inkomster över 32 000 kronor i månaden. Grundavdraget utgör alltså en större andel
av inkomsten för låga inkomster och en mindre andel för höga. Avdraget gäller för inkomster från
arbete, men även från exempelvis sjukpenning och föräldrapenning. Grundavdraget utgjorde år
2020 9 procent av mäns totala förvärvsinkomster och 13 procent av kvinnors. Grundavdragets
konstruktion är alltså gynnsam för kvinnor eftersom de har lägre genomsnittliga inkomster och
större inkomster från exempelvis sjuk- och föräldrapenning. 

[28] SCB. Antal förvärvsarbetande ökade med 2,6 procent. 2022. 
[29] Ekonomifakta. Jobbskatteavdraget. 2022. 
[30] Se bl a, Nada Eissa & Jeffrey B. Liebman 1996. “Labor Supply Response to the Earned Income Tax Credit,” Quarterly
Journal of Economics, 111 (1996), 605–637, Blomqvist, Niklas. Skatta eller gråta. Om marginalskatternas betydelse för
arbetsutbudet. Rapport nr 9. Tankesmedjan Tiden, 2020 och Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU38. 

Jobbskatteavdraget infördes 2007 som ett ekonomiskt incitament för människor att arbeta mer.
Trots att det heter jobbskatteavdrag är det tekniskt sett en skattereduktion. Kostnaden för
avdraget uppgick 2022 till 128 miljarder kronor, varav 46 procent gick till kvinnor.
Jobbskatteavdraget fasas ut runt inkomster på 54 500 kronor i månaden och utgår helt vid
inkomster över 150 000 kronor i månaden.[29]

Procentuellt sett fungerar jobbskatteavdraget till viss del utjämnande - kvinnor har 78 procent av
mäns inkomster men 85 procent av mäns jobbskatteavdrag. Men i absoluta tal går en större andel
av kakan till män eftersom män har både mer betald arbetstid och får mer betalt för sitt arbete.
Detta beror på att jobbskatteavdraget riktas mot alla löntagare och inte specifikt mot
låginkomsttagare där kvinnor återfinns i högre utsträckning vilket även minskar avdragets
träffsäkerhet (se resonemang om extensiva marginalen nedan). Kvinnors arbetar också mer
obetalt. Med jobbskatteavdraget sker därför en viss omfördelning av ekonomiska resurser från
kvinnor till män och inkomstgapet ökar.

Empiriska sammanställningar av hur marginalskatter påverkar arbetskraftsutbudet visar att
förändringarna på den intensiva marginalen är mycket små.[30] Det vill säga, människor jobbar
inte fler timmar och anstränger sig mer på jobbet som en direkt följd av sänkt skatt på den senast
intjänade kronan. Teorin om påverkan på den intensiva marginalen utelämnar dessutom att den
vanligaste anledningen till deltidsarbete är att heltid inte erbjuds av arbetsgivaren. Detta gäller i
synnerhet i kvinnodominerade branscher såsom vård och omsorg där arbetet ofta organiseras
utifrån en deltidsnorm. Därmed är många kvinnor inte fria att välja att gå upp i arbetstid så som
modellen förutspår. Däremot visar flera sammanställningar att storleken på skatter och bidrag har
betydelse för personer som står utanför arbetskraften. Detta kallas för den extensiva marginalen.
Effekten är särskilt stor för kvinnor som har en partner som arbetar men som inte arbetar själva.
Effekten kan jämföras med den stora ökningen av kvinnor på arbetsmarknaden till följd av
införandet av individuell beskattning i Sverige 1971.
 

Jobbskatteavdraget
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Reformen gjorde det betydligt mer lönsamt för kvinnor att arbeta och ökade därmed
arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor. Det finns dock studier som indikerar att den här effekten
avtar ju högre kvinnors arbetsmarknadsdeltagande blir. Kvinnors ekonomiska beteende blir då mer
och mer likt mäns, det vill säga låg arbetsutbudselasticitet.[31] Sammanfattningsvis spelar alltså
relativt lägre skatter på arbete roll för kvinnor som står utanför arbetsmarknaden idag, men
effekten uppstår inte för kvinnor som redan arbetar och är tveksamma i sin helhet på lång sikt.
Därför bör skattereduktioner för arbete riktas till hushåll med låga inkomster för att vara effektiva.
[32]

I flera av de länder som ofta anförs som exempel på att kvinnor går från bidrag till egen försörjning
genom ett jobbskatteavdrag så riktas bidraget till ensamstående med barn, varav lejonparten är
kvinnor. Detta upplägg skulle innebära ett mer träffsäkert sätt att uppmuntra till egenförsörjning
och nå kvinnor i högre utsträckning än ett generellt jobbskatteavdrag.

Nyare forskning pekar också på betydelsen av människors kunskap om och förståelse för
skattesystemet.[33] Till exempel visade en undersökning två år efter jobbaskatteavdragets
införande att endast 40 procent kände till att avdraget existerade.[34] Människor anpassar inte sitt
arbetsmarknadsdeltagande efter skatter och regler de inte känner till, och tilltron till
skattesänkningar på arbete som incitament syns därmed vara väl stor. 

Diskussionen om optimal beskattning utgår till stor del från antaganden om den intensiva
marginalen. Den vedertagna ekonomiska modellen för optimal beskattning visar att statens
intäkter skulle minska vid en beskattning över ett särskilt jämviktsmått, eftersom detta skulle
medföra att individer arbetar färre timmar och anstränger sig mindre på jobbet. Denna teori utgår
från en idé om att beslutsfattande gällande att jobba och anstränga sig baseras på hur mycket
pengar på fickan ansträngningen genererar. I verkligheten är denna utgångspunkt tveksam i
förhållande till de förutsättningar som råder för kvinnodominerade välfärdsyrken i Sverige. Enligt
ekonomisk teori finns inga begränsningar för hur mycket individen tillåts jobba. Ekonomiska
modeller kan inte heller förklara varför vårdpersonal accepterar sämre arbetsvillkor och lägre lön
då det finns andra yrken som kräver jämförbara kvalifikationer, ger bättre lön och har bättre
arbetsvillkor. Det är lätt att se att andra parametrar spelar roll här, så som till exempel normer och
värderingar. Även känslan av meningsfullhet på jobbet har stor betydelse.[35]

Det finns inte heller något klarlagt empiriskt samband mellan länder som har en beskattning
närmare den modellenliga optimala nivån och ett högre arbetskraftsutbud. Det finns däremot ett
empiriskt samband mellan hur väl utbyggd och subventionerad offentlig barn- och äldreomsorg
är. Det vill säga, det finns en svag faktiskt koppling mellan en progressiv inkomstskatt och minskat
arbetskraftsdeltagande men en tydlig korrelation mellan utbyggd barn- och äldreomsorg och
högre arbetskraftsdeltagande.[36]

[31] Blau, Francine D., och Lawrence M. Kahn, “Changes in the Labor Supply Behavior of Married Women: 1980– 2000,”
Journal of Labor Economics, 25 (2007), 393–438.
[32] Coelho, Davis, Klemm & Buitron Osorio 2022.
[33] Stefanie Stancheva. “Understanding Tax Policy: How Do People Reason?*” The Quarterly Journal of Economics
(2021), 2309–2369.
[34] Riksrevisionen. Jobbskatteavdraget. Granskningsrapport 2009:20.
[35] Vanessa Burbano, Olle Folke, Stephan Meier & Johanna Rickne (eds) (2022), “DP17634 The Gender Gap in
Meaningful Work: Explanations and Implications”, CEPR Press Discussion Paper No. 17634. 
[36] Henrik Jacobsen Kleven. 2014. How Can Scandinavians Tax So Much?, Journal of Economic Perspectives, 28(4):77-
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Utöver den kommunala inkomstskatten tillkommer en statlig inkomstskatt vid en viss inkomstnivå.
För 2023 gäller detta arbetsinkomster över 51 200 kronor i månaden. Fram till 2020 fanns en andra
nivå för statlig inkomstskatt med en beskattning om ytterligare 5 procent över brytgränsen, som
då låg på 59 000 kronor men skulle varit betydligt högre 2023. Den här skatten kallades för
värnskatt.

Totalinkomsterna har under 2000-talet framförallt ökat i de högsta inkomstskikten. I decil 9 i
befolkningen är kvinnor nästintill ikapp män i medellön: 43 900 kronor i månaden jämfört med 45
400. Det finns dock betydligt fler män i denna grupp, vilket gör den totala löneinkomstskillnaden
större. I decil 10 är skillnaden dock betydligt större. Bland de rikaste 10 procenten har män en
genomsnittlig inkomst om 102 000 kronor i månaden varav 71 000 var lön och kvinnor 85 000
kronor i månaden varav 63 000 i lön. Och antalet män i denna decil är mer än dubbelt så stort
som antalet kvinnor. Detta gör mäns totala löneinkomster 2,3 större än kvinnors. I diagrammet
nedan redovisas inkomster från lön 20–64 år, omräknat till 2020 års nivåer. 

Det går också att fundera på varför dessa vedertagna ekonomiska modeller, som vi dock ser bör
ifrågasättas, aldrig appliceras åt andra hållet. Detta skulle till exempel kunna innebära att överväga
kraftigt höjda marginalskatter för att skapa incitament för män att öka sitt obetalda hemarbete. Ett
annat alternativ är sänkta inkomstskatter för vissa kvinnodominerade och samhällsviktiga yrken.
Tyvärr verkar det i studier som att mäns arbetsutbudselasticitet vad gäller obetalt arbete är låg och
att det är särskilt svårt att påverka höginkomsttagande mäns obetalda arbete med ekonomiska
styrmedel.[37]

Sammantaget är tilltron till jobbskatteavdragets effektivitet för hög och teorierna avdraget baseras
på könsblinda. Ett alternativt till en skattereduktion på arbetsinkomster är en reduktion som
omfattar även inkomster från vissa transfereringar. Bland de 20 procent med lägst inkomster utgör
arbetsinkomster endast en femtedel av den disponibla inkomsten. Dessa gynnas därför minimalt
av jobbskatteavdraget i sin nuvarande konstruktion. Sjuk- och föräldrapenning, bostadsstöd,
barnbidrag och studiemedel utgör en stor andel av inkomsterna i denna grupp. Den här typen av
inkomster har delvis inkluderats i det bredare förvärvsavdraget som i perioder ersatt
jobbskatteavdraget. Kvinnor är i högre grad mottagare av alla dessa transfereringar, till exempel
tar kvinnor ut cirka 70 procent av föräldrapenningen. Följaktligen innebär ett avdrag som inte
omfattar föräldra- och sjukpenning att kvinnors ekonomi missgynnas och är som vi beskriver ovan
inte heller effektivt. Jobbskatteavdraget behöver därför ersättas med ett avdrag för arbete som
inkluderar sjuk- och föräldraersättningarna och riktar sig specifikt till låginkomsttagare: ett
förvärvsavdrag som trappas av i snabbare takt än nuvarande avdrag. Detta skulle också vara ett
sätt att förbättra ersättningsnivåerna för dessa transfereringar. 

[37] Andrea Ichino, Martin Olsson, Barbara Petrongolo & Peter Skogman Thoursie. Hur påverkar ekonomiska incitament
och könsnormer fördelningen av barnomsorg mellan föräldrar?. IFAU Rapport 2019:13 & OECD, 2022.
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Diagram 5

Källa: SCB och egna beräkningar

Eftersom betydligt fler män befann sig över brytpunkten bidrog avskaffandet av värnskatten till
ökad ekonomisk ojämställdhet. Det rörde sig om 253 000 män som i genomsnitt fick en
skattesänkning om 19 000 kronor per år, och 92 000 kvinnor vars skatt i genomsnitt sänktes med 14
300 kronor per år.[38] Den totala skattesänkningen blev 6,1 miljarder kronor varav 79 procent tillföll
män. De som argumenterade för att avskaffa värnskatten anförde att skatteintäkterna inte skulle
minska eftersom förändringen skulle få positiva marginaleffekter (se förklaring om extensiva och
intensiva marginalen ovan). Detta har dock ifrågasatts och ännu finns inga bevis för att så blir fallet.
[39]

Redan innan borttagandet av värnskatten hade dock den successiva förändringen i skiktgränserna
för den första nivån av statlig inkomstskatt haft stor påverkan på beskattningen av kvinnor och mäns
inkomster. Trots att inkomstgapet mellan kvinnor och män varit konstant sedan 1990-talet så har
antalet kvinnor som betalar statlig inkomstskatt ökat med 25 000 sedan år 2000 samtidigt som 243
000 färre män betalar statlig inkomstskatt. Kvinnor utgör därmed idag en större andel av gruppen
som betalar statlig inkomstskatt. Detta beror delvis på att kvinnor ökat sina inkomster från arbete
under samma tid - från 68 procent av mäns inkomster år 2000 till 77 procent år 2020 och delvis på
att män omvandlat en del av sina löneinkomster till kapitalinkomster, se mer i avsnittet om
fåmansbolag.  

[38] Finansdepartementet, Skatte- och tullavdelningen. Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt).
Promemoria Fi2019/02421/S1. 2019.
[39]  Se bl a Niklas Blomkvist. Skatta eller gråta. Tankesmedjan Tiden, 2020. 
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I diagrammet ovan ser vi att andelen kvinnor som betalar statlig inkomstskatt legat stabilt runt 9
procent, medan andelen män sjunkit från 29 procent år 2000 till 17 procent år 2020 (höger axel).
Detta innebär att antalet män som betalar statlig inkomstskatt har minskat med 243 000 sedan år
2000 samtidigt som antalet kvinnor ökat med 25 000. Den genomsnittliga summan som kvinnor
betalar i statlig inkomstskatt har fördubblats under perioden: från 1600 kronor år 2000 till 3300
kronor år 2020. Den genomsnittliga summan för män har rört sig betydligt mindre: från 8300
kronor till 8900 kronor för samma period. Skiktgränsen har samtidigt justerats uppåt (vänster
axel).

I diagrammet ovan ser vi tydligt hur andelen som betalar inkomstskatt sjunker 2009 och 2019.
Detta sammanfaller med politiskt beslutade höjningar av skiktgränsen, och för 2019 även med
borttagandet av värnskatten. Män utgör nästan 70 procent av dem som betalar statlig
inkomstskatt och är därmed de som gynnas mest när skiktgränsen justeras uppåt och en stor
grupp hamnar under brytgränsen. Att höja taket innebär i praktiken en skattesänkning för
framförallt män med höga inkomster. Både antalet över skiktgränsen och totalbeloppet över
gränsen minskar. Kvinnors högre inkomster från arbete i kombination med förändringar i
skiktgränsen för statlig inkomstskatt har alltså resulterat i att andelen kvinnor som betalar statlig
inkomstskatt varit konstant över tid samtidigt som allt färre män betalar inkomstskatt, en
utveckling som tilltog vid avskaffandet av värnskatten. 

För att återställa skattesystemets omfördelande funktion och öka den ekonomiska jämställdheten
bör en andra skiktgräns för statlig inkomstskatt återinföras. Om värnskatten hade funnits kvar och
uppräkningen skett på samma sätt som för den lägre skiktgränsen hade denna år 2022 berört
inkomster över 64 000 kronor i månaden. Som vi har sett beror den ekonomiska ojämställdheten
och ojämlikheten till stor del på gapet mellan de allra rikaste männen och alla andra. Därför bör en
andra skiktgräns ligga runt inkomster om 80 000 kr månaden och innebära en 10 procent högre
skatt på inkomster över brytgränsen. 

Detta skulle generera cirka 7,4 miljarder i nya skatteintäkter. En så pass hög skiktgräns berör bara
individer med de allra högsta inkomsterna, några få procent kvinnor och några fler män. En sådan
skiktgränshar större legitimitet och skapar större skatteintäkter än en lägre skiktgräns som
omfattar fler i en lägre procentsats.  

Vad gäller den lägre skiktgränsen bör denna följa löneutvecklingen i samhället med målet att
beröra femtedelen av befolkningen med högst inkomster från arbete. Tillsammans med förslaget
om att rikta ett förvärvsavdrag mot låginkomsttagare är detta också väl avvägt vad gäller minimal
påverkan på arbetskraftutbudet med utgångspunkt i den varierande elasticiteten i arbetsutbudet
hos hög- respektive låginkomsttagande kvinnor och män. 

Diagram 6

Källa: SCB och egna beräkningar
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Inom skattessystemet finns möjligheter för arbetsgivare att göra avdrag på anställdas bruttolön i
utbyte mot skattereducerade förmåner såsom pensionssparande, privata sjukförsäkringar,
tjänstebil och friskvårdsbidrag. Det finns ingen statistik på vilka, kvinnor eller män, som får sådana
löneförmåner eftersom arbetsgivarna inte har någon sådan rapporteringsskyldighet. Men för att
det ska vara förmånligt att löneväxla till pension, det vill säga att en del av bruttolönen beskattas
lägre än lön och avsätts direkt till tjänstepensionen, så behöver man generellt tjäna över taket för
den allmänna pensionen. 2022 ligger denna gräns runt 48 000 kronor månaden och av de cirka
850 000 personer som tjänar mer än så är 27 procent kvinnor och 73 procent män. 

Av dessa uppskattas uppemot 150 000 personer använda sig av löneväxling idag.[40] Löneväxling
är alltså en skatteförmån som omfattar män i högre utsträckning, och som skapar en minskad
progressivitet i beskattningen. Tjänstepensionen är den del av den totala pensionen som skapar
det största gapet mellan kvinnor och män, 48 procent av pensionsgapet.[41] Det är svårt att se
några skäl till att höginkomsttagares pensionssparande ska vara skattegynnat relativt låg- och
medelinkomsttagare, särskilt som tjänstepensionen bidrar mycket negativt till den ekonomiska
jämställdheten mellan äldre kvinnor och män. Då systemet med bruttolöneavdrag är konstruerat
så att det alltid blir mer lönsamt för personer med inkomster över brytgränsen för statlig
inkomstskatt, den stora majoriteten män, är det inte möjligt att göra förändringar i befintliga regler
för att göra systemet mer jämställt. Möjligheten till löneväxling bör därför avskaffas helt och
ersättas med ett skattesubventionerat/befriat privat pensionssparande, läs mer under ”privat
pensionssparande”. 

Bruttolönavdrag

Reseavdraget är det förvärvsavdrag som nyttjas mest ojämställt och är ett av de områden som
pekats ut av Skatteverket som viktigast att skattesystemet ska bli mer jämställt.[42] Avdraget är
konstruerat på ett sådant sätt att det i högre grad främjar mäns resor till och från arbetet. Personer
som tjänar över brytgränsen för statlig inkomstskatt är de som tjänar mest på avdraget genom att
minska sina inkomster över brytgränsen och därmed sin skatt. 2022 var brytgränsen för statlig
inkomstskatt 48 000 kronor. Av de som tjänar mer än så är 73 procent män. Det är dessutom fler
män som nyttjar reseavdraget och de gör generellt större avdrag. Det är också här de största felen
i skattedeklarationerna återfinns, med en stor mängd så kallade ”chanstagare”, i högre
utsträckning män, som gör större avdrag än de har rätt till. År 2020 gjordes reseavdrag för över 12
miljarder kronor varav 63 procent gick till män 37 procent till kvinnor. Det här innebär att män fick
3,2 miljarder kronor mer än kvinnor 2020. 

Fram till hösten 2022 fanns förslag om förändringar i reseavdraget. Dessa planerades att införas 1
januari 2023 och beräknades ha effekten att fler kvinnor kunde ta del av den nya
skattereduktionen då den jämnade ut skillnaderna i ersättning mellan kollektiva färdmedel och
egen bil. Dessutom skulle avdraget göras om till en skattereduktion, vilket skulle gynna kvinnor.
Men till följd av nya beslut kommer istället det befintliga reseavdraget att utökas med en höjd
ersättning för drivmedel från och med 1 januari 2023. Detta kommer att öka på den ojämställda
fördelningen av skattesubventionen då män kör mer bil och åker längre sträckor, medan kvinnor i
högre utsträckning åker kollektivt. Istället för ett steg i riktningen mot ett mer jämställt
skattesystem går utvecklingen nu åt motsatt håll. Det tidigare förslaget om en färdmedelsneutral
skattereduktion med förändrad beräkningsordning skulle ha gynnat kvinnor och bör införas så
snart som möjligt. 

Reseavdrag

[40] Inspektionen för Socialförsäkringen. Löneväxling till tjänstepension. Rapport 2022:3 och Löneväxling – ett
pensionssparande för män. Länsförsäkringar, 2022.
[41] Jenny Andersson. A Nordic model for gender equal pensions? Sveriges Kvinnoorganisationer, kommande (2023). 
[42] Skatteverket. Enklare skatter för ökad jämställdhet? Beskattningen och de jämställdhetspolitiska målen. Rapport
2007:2. 
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Kapital är ett brett begrepp som innefattar tillgångar såsom aktier, fonder, obligationer, pengar på
sparkonto och fastigheter. Värdet på kapital beskattas i allmänhet inte idag (undantaget skatter
relaterade till fastigheter), utan det är avkastningen på kapital som beskattas på lite olika sätt.
Skatten på kapital är 30 procent, men det finns en rad undantag från denna regel. Bland annat kan
skatten på utdelningar från fåmansbolag vara så låg som 20 procent. Kapitalskatten är densamma
oavsett storleken på inkomsten, till skillnad från skatt på arbete. För den som gör kapitalförluster
utgår en skattereduktion med 30 procent av beloppet upp till 100 000 kronor och 21 procent på
summor över detta. Vinster och förluster kvittas mot varandra. Skatten betalas in till staten.

Skatt på hushållens kapitalvinster utgör 4,6 procent av de samlade skatteintäkterna.[43]
Börsutvecklingen och kapitaltillväxten har varit stark sedan 1990-talet, och det är framförallt den
enskilda procent med högst inkomster som tjänat på tillväxten. Faktum är att det bibehållna
inkomstgapet mellan kvinnor och män till stor del kan förklaras av de rikaste männens starka
kapitalinkomstutveckling. I resten av befolkningen stängs gapet i långsam takt men i den tionde
decilen har gapet mellan kvinnor och män ökat.[44] En viktig förklaring till utvecklingen är de
successivt mer gynnsamma villkoren för att äga och få avkastning på kapital. 

Skatt på  kapital

[43] SCB, ESV. Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. 2022:20 samt egna beräkningar.
[44] Prop. 2022/23:1 Bilaga 3
[45] SCB. Svenskarnas kapitalinkomster ojämnt fördelade. 2022. 
[46] Ownershift, Ägande i nöd och lust, 2022.

Diagram 7

Källa: Finansdepartementet och beräkningar från Prop 2021/22:100 Bilaga 3

Inkomstskillnaden mellan kvinnor och män har varit konstant sedan mitten av 1990-talet. Under
samma period har fördelningen av kapitalinkomster legat still: kvinnor har mindre än hälften av
mäns kapitalinkomster. Dock har ungefär lika många kvinnor som män någon typ av inkomst från
kapital idag: år 2020 hade 60 procent av kvinnorna och 61 procent av männen inkomst från
kapital. 

Vinster från försäljning av bostäder eller fastigheter är nästintill jämnt fördelat mellan kvinnor och
män: 48 respektive 52 procent. Men för andra kapitalslag är skillnaderna betydligt större. År 2020
erhöll kvinnor 23 procent av de totala inkomsterna från räntor, utdelningar och schablonintäkter,
samt 25 procent av vinsterna från försäljning av värdepapper och bolagsandelar.[45] Kvinnor gifta
med en man har i genomsnitt mindre kapital efter en skilsmässa medan mannen har ökat sitt
kapital under äktenskapet.[46]
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Av de samlade kapitalinkomsterna tillföll år 2020 85 procent den översta tiondelen i
inkomstfördelningen och hela 59 procent den översta hundradelen. En procent av befolkningen
hade alltså mer än hälften av kapitalinkomsterna. Inkomster från kapital är således mycket ojämnt
fördelade i befolkningen. Andelen kvinnor är endast 33 procent i den rikaste tiondelen av
befolkningen. I samma grupp utgör inkomster från kapital 38 procent av den disponibla
inkomsten.

Ju högre upp i inkomstfördelningen vi kommer, desto mindre är andelen kvinnor. Detta
sammanfaller med en utveckling över tid där kapitalinkomster utgör en allt större del av de totala
inkomsterna hos de rikaste. Samtidigt har kvinnor i denna inkomstklass haft den motsatta
inkomstsammansättningen: de har minskat sina inkomster från kapital och ökat
arbetsinkomsterna.[47] 

Diagrammet nedan visar hur kapitalinkomsterna är fördelade över deciler för sammanräknad
förvärvsinkomst. Detta inkluderar inkomst från lön, näringsinkomst, pension och andra
skattepliktiga transfereringar. Män med höga arbetsinkomster har också större kapitalinkomster,
medan effekten är liknande för kvinnor men inte lika ojämn. Ginikoefficienten är ett mått mellan 0
och 1 som mäter jämlikheten. Ju närmare 1, desto mer ojämlikt. Ginikoefficienten för
kapitalinkomster i Sverige låg 2019 på 0,961, det vill säga nära total ojämlikhet. Detta bidrar till att
förklara varför kapitalinkomster har så stor påverkan på den totala inkomstfördelningen mellan
inkomstgrupper och mellan kvinnor och män. 

Diagram 8

Källa: SCB och egna beräkningar

[47] Boschini, Anne & Roine, Jesper 2020. “The Share of Women in Top Incomes”. VoxEU, 29 januari 2020.
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[48] SCB. Kapitalinkomster 2019. Ekonomisk välfärdsstatistik 2021:2.
[49] Coelho, Davis, Klemm & Buitron Osorio 2022.

Diagram 9

Källa: SCB:s inkomststatistik

I diagrammet nedan ser vi hur kapitalinkomsterna har ökat för den tionde decilen, som utgörs till
70 procent av män. Inkomster från kapital berör främst denna grupp. 1995 utgjorde inkomster från
kapital 12 procent av gruppens inkomster, idag är det 38 procent. Det skiljer sig dock mellan
könen: för män i decil 10 utgör kapitalinkomster närmare 45 procent och för kvinnor drygt 30.[48]

Diagram 10

Källa: SCB och egna beräkningar

Det är alltså i den tiondel av befolkningen med högst inkomster som skillnaderna mellan kvinnors
och mäns kapitalinkomster är som störst. Kapitalets ojämställda fördelning är alltså framförallt en
fråga om de ekonomiska villkoren för de mest välbeställda männen. Som vi såg i inledningen av
det här avsnittet är det också den avgörande anledningen till det bibehållna inkomstgapet mellan
kvinnor och män.

Utifrån ett resonemang om optimal beskattning finns det argument för att en högre skatt på
kapital skulle kunna bidra till en omfördelning utan stora snedvridande effekter. Detta då gruppen
som framförallt beskattas har en mycket god intjänandeförmåga vad gäller såväl arbete som
kapital. Internationell forskning visar vidare att i länder där kvinnor äger en relativt låg andel av
kapital och förmögenheter tenderar att beskatta egendom särskilt lätt.[49] En mer progressiv
beskattning av kapital hänger alltså ihop med en ändamålsenlig omfördelning och en mer
jämställd ekonomi.
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Att kapitaltillväxten för de allra rikaste männen håller tillbaka den ekonomiska jämställdheten i hela
samhället är inte en sund utveckling. Den stora skillnaden mellan villkoren för skatt på arbete och
skatt på kapital, det duala skattesystemet, fördjupar ojämställdheten. Målet bör därför vara att
skatten på kapitalinkomster ska ha en progressiv skala som rör sig mot att motsvara
progressiviteten i skatten på arbete.

[50] SOU 2004:36. Slutbetänkande Egendomsskattekommittén del 2. 2004. 
[51] Ibid.
[52] SCB 2022, egna beräkningar.
[53] SOU 2004:36 del 2.

Förmögenhetsskatt
Förmögenhetsskatten i Sverige fanns i nära hundra år innan den avskaffades år 2007. Det var en
skatt om 1,5 procent av värdet av en individs samlade förmögenhet eller 3 procent för
sammanboende. Förmögenheterna var alltså delvis sambeskattande. Värdet på förmögenheten
beräknades vara marknadsvärdet på tillgångar såsom aktier och fonder, ägda bostäder och pengar
på sparkontot, men inte ej-börsnoterade aktier eller aktier i ett företag om personen i fråga ägde
mer än 25 procent av aktierna. Inte heller privat pensionssparande eller konst och antikviteter var
medräknade. Att vissa tillgångar räknades in men inte andra var ett problem då det skapade
tydliga incitament att placera pengar i vissa tillgångar men inte andra. Eftersom värdet på börsen
kan förändras mycket mellan två år kunde också skatten göra det. 

Sista året förmögenhetsskatten fanns drog den in drygt 6 miljarder kronor till statskassan (drygt 8
miljarder i dagens pengavärde). Skatten var omfördelande mellan de med förmögenheter och de
utan. En bieffekt av skatten var att den skapade incitamentet att spendera istället för att spara.
Argumenten för förmögenhetsbeskattning var att de med större förmögenhet hade större förmåga
att betala skatt och förmögenhetsskatten var en typ av merbeskattning i fördelningspolitiskt syfte.
Förmögenhetsskatten utgjorde ett progressivt inslag i den annars proportionella
kapitalbeskattningen.[50] De huvudsakliga argumenten för att avskaffa förmögenhetsskatten
handlade om att den innebar en typ av dubbelbeskattning eftersom kapitalet i många fall
införskaffats med redan beskattade förvärvsinkomster, samt att risken för att kapital flyttades ut ur
landet för att undfly beskattning var hög. Därför har det i omgångar funnits förslag om att införa
en så kallad exitskatt, en beskattning av kapital som lämnar landet. Exitskatten syftar till att minska
skatteundandragande och finns bland annat i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Då det i hög
utsträckning är förmögna män som skatteplanerar skulle en välfungerande exitskatt troligtvis ha
en positiv effekt på den ekonomiska jämställdheten. 

Cirka tre procent av alla hushåll betalade förmögenhetsskatt varav störst andel återfanns i
inkomstdecil 10. Ungefär lika många kvinnor som män betalade förmögenhetsskatt, men kvinnors
summor var mindre.[51] Kvinnor betalade 40 procent av den totala förmögenhetsskatten de sista
åren innan den slopades. Detta är proportionerligt i det fall kvinnor ägde 40 procent av mäns
förmögenheter. Eftersom detta baserades på de bästa tillgängliga beräkningarna om svenskarnas
förmögenheter får vi anta att kvinnors andel av skatten var proportionerlig till deras förmögenhet.
Vi kan dock konstatera att kvinnors andel av den avkastning på kapital som beskattas idag är
betydligt lägre. År 2020 hade kvinnor 24 procent av kapitalinkomsterna exklusive vinst från
försäljning av fastighet.[52] Detta indikerar att delar av beräkningsunderlaget bidrog till kvinnors
relativt sett högre skatteandel. Det enda tillgångsslag där kvinnor och män äger nästan lika mycket
är fastigheter och det egna boendet, och det är därför troligt att det egna boendets del i
förmögenheten gjorde att kvinnors andel var så hög som 40 procent. Ett problem med skatten
ansågs vara att ägt boende överbeskattades genom både förmögenhetsskatt och fastighetsskatt
vilket drabbade hushåll med normala eller låga inkomster. Nära en tredjedel av skatteunderlaget
utgjordes av det egna huset.[53] Utöver detta bidrog troligtvis sambeskattningen till att fler
kvinnor betalade skatt än de hade gjort med en individuell beskattningskonstruktion.
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[54] Coelho, Davis, Klemm & Buitron Osorio 2022.
55] Wollstad, Amanda & Ydstedt Anders. Lärdomar av avskaffad arvsskatt. Svensk skattetidning nr 2:2021.
[56] Daniel Waldenström, Spencer Bastani & Åsa Hansson. Kapitalbeskattningens förutsättningar. SNS
Konjunkturrådsrapport 2018.
[57] SOU 2004:36.
[58] Se bl a Sebastian Escobar, Henry Ohlsson, & Håkan Selin. Skatter, arv och gåvor till barn. IFAU Rapport 2019:6 och
Mikael Elinder & Oscar Erixon. En beklaglig förlust? En ESO-rapport om erfarenheter och lärdomar av arvsskatt. Rapport
till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2021:2.

Efter 2007 finns inga uppgifter om förmögenheter i Sverige. Det är därför av stor vikt att det
återinförs ett register över förmögenheter då det utan ny data inte är möjligt att analysera ägandet
idag och därmed inte går att dra några skarpa slutsatser om hur till exempel en individuell
förmögenhetsskatt som undantar den egna bostaden skulle påverka kvinnor.

Komplexiteten i att beräkna värdet av tillgångar och de många undantagsreglerna som skulle
behöva komma till talar dock emot en återinförd förmögenhetsskatt. Utifrån ett
jämställdhetsperspektiv skulle en förmögenhetsskatt endast vara aktuell som ett komplement till
den befintliga skatten på avkastning från kapital. Att endast beskatta värdet på förmögenheten
riskerar dock att missgynna kvinnor relativt män, då män i genomsnitt har större förmögenheter
och därmed exponentiellt högre avkastning. Detta beror på att med större inkomster och kapital
kommer större tillgång till investeringsrådgivning och möjlighet att ta högre risk och ha en längre
tidshorisont i investeringarna.[54] Detta innebär att avkastningen på kapital växer exponentiellt
med tillgångarnas storlek. Därmed blir en beskattning av avkastningen på kapital mer progressiv
och omfördelande än endast beskattning av själva förmögenheten. 

Med utgångspunkt i att kvinnor betalade en större andel av förmögenhetsskatten än vad de gör av
kapitalinkomstskatter idag samt de stora beräkningsproblemen förknippade med
förmögenhetsbeskattning, vilket kan gynna män som tenderar att fuska mer med skatten än
kvinnor, förordar vi inte en återinförd förmögenhetsskatt. Istället vill vi se en ökad progressivitet i
beskattningen av kapitalinkomster. 

Arvs- och gåvoskatt
Skatter på arv har funnits i olika former i Sverige sedan 1600-talet. Den senaste varianten av
arvsskatt användes från 1895 fram till 2004 då skatt på arv helt avskaffades.[55] Cirka en tredjedel
av alla som ärvde hamnade över brytgränsen för arvsbeskattning.[56] Skatten var progressiv och
hade en högsta skattesats om 30 procent. Innan arvsskattens avskaffande beräknades den dra in
2,6 miljarder årligen till statskassan, motsvarande 3,6 miljarder i dagens värde. 

Det fanns tre huvudsakliga argument för att avskaffa arvsskatten. Det första var komplexiteten i att
beräkna värdet på tillgångar, vilket möjliggjorde för omfattande skatteplanering. Ett andra
argument var att överlevande makar kunde komma att behöva flytta vid en partners bortgång då
den egna bostaden kanske inte skulle kunna behållas. Detta stoppades dock i och med att makar
undantogs från arvsskatten år 2004. Ett tredje argument handlade om att arvsskatten försvårade
för generationsskiften i familjeföretag.

Det finns ingen tillgänglig könsuppdelad statistik över arv i Sverige vilket försvårar denna analys.
Slutsatserna utgår därmed från andra studier och uppskattningar. 

Hur stor arvsskatten blev för arvingarna berodde i hög utsträckning på hur stora resurser familjen
haft att skatteplanera.[57] Detta innebär att skatten inte fungerade så omfördelande som den
syftade till utan snarare ökade skatteklyftan mellan de med störst ekonomiska medel och alla
andra. Vi kan konstatera att män sysslar med skatteplanering i högre utsträckning och detta skulle
kunna innebära en risk för juridisk osäkerhet vid arvsskiften. I det fall arvet övergår till arvingar via
avancerade skatteupplägg går det inte att säkerställa att arvet fördelas lika enligt lagen om
arvslott. Empiriska studier visar att storleken på arven inte förändrades med införandet av en
arvsskatt, men däremot att skatteplaneringen ökade.[58]
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[59] Waldenström, Bastani och Hansson 2018.
[60] Elinder & Erixon 2021. 
[61 Ibid.
[62] Ibid.

I SNS-konjunkturrådsrapport 2018 gjordes en sammanställning av de rikaste svenskarnas
förmögenheter utifrån listor som presenterats i dags- och veckotidningar de senaste åren. Där
konstateras att förmögenhetskoncentrationen hos de rikaste 0,001 procenten har ökat från under
1 procent av den totala förmögenheten år 1980 till närmare 6 procent år 2016, vilket innebär att
den nu är lika stor som statens samlade förmögenhet. Räknas utlandssvenskar in uppgår den
samlade förmögenheten till ett värde av statens förmögenhet plus hela värdet på
socialförsäkringssystemet. Vidare konstateras att den sociala mobiliteten bland låg- och
medelinkomsttagare är hög, men att toppen av inkomstfördelningen domineras av ”kapitalistiska
dynastier”.[59] Arvens betydelse för förmögenhetskoncentrationen är hög. I grafen nedan visas
arvens uppskattade storlek som andel av hushållens samlade disponibla inkomster. 

Diagram 11

Källa: Graf baserad på Ohlsson, Roine och Waldenström 2017.

Vi ser att arvens betydelse för hushållens förmögenheter ökar över tid. Ungefär hälften av de allra
förmögnaste uppskattas ha ärvt sin förmögenhet. Arvens betydelse som andel av total
förmögenhet spelar dock större roll för medelklassen, eftersom den egna förmögenheten innan
arvet är relativt liten. För de redan bemedlade spelar arvet mindre roll som andel av den totala
förmögenheten och arven bidrar därmed till en utjämning av förmögenheter på totalen. Samtidigt
ökar gapet mellan de rikaste och de fattigaste. Vi vet sedan tidigare att dessa två grupper är
könade: män dominerar bland de rikaste och kvinnor bland de fattigaste. Eftersom arvsskatten inte
var relaterad till mottagarens egna förmögenhet innebär detta att arvingar med mindre egen
förmögenhet procentuellt sett fick betala mer i skatt sett till sina totala tillgångar. Därmed går det
att argumentera för att skatten var regressiv sett till individens samlade förmögenhet.[60] I en
ESO-rapport från 2021 fastslås dock att arvsskatten troligtvis haft en mycket begränsad betydelse
för förmögenhetsfördelning och ekonomisk ojämlikhet på samhällsnivå.[61] 

Arv är vanligare från make till maka, eftersom kvinnor lever längre och oftast är några år yngre än
sin partner.[62] Detta innebär att det är troligt att kvinnor är förmånstagare av arv i högre
utsträckning än män. Att kvinnor i genomsnitt tar ett större ansvar för obetalt hemarbete genom
att bland annat ta ut mer föräldraledighet och jobba deltid möjliggör för deras parter att ha mer
betalt arbete, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att bygga upp ett kapital.
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[1] Se bl a Nordnet. ISK 10 år: Hälften sparar på ISK – pensionsspar vanligast. 2021 och Fondbolagens Förening. Fonder:
en jämställd sparform som ökar i betydelse för svenskarna. 2021.
[2] Skatteverket. Skattesystemets utveckling 2006–2015 Del II, 2018.
[365 Skatteverket. Skattesystemets utveckling 2006–2015 Del I, 2017.
[66] ESV. Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Rapport 2016:55.
[67] Riksrevisionen. Investeringssparkonto – en enkel sparform i ett komplext skattesystem. Granskningsrapport 2018:19.

På så sätt kan arv mellan makar/partners sägas vara en del i en inkomstutjämning mellan kvinnor
och män, om än ofta sent i livet. Vad gäller arv från föräldrar till barn finns det en betydande risk
att den skatteplanering som var vanlig under arvsskattens tid missgynnade kvinnor på grund av
traditionella normer som medför att till exempel gården eller företaget ges bort till en son i förtid.
Döttrar riskerar därmed att bli utan arvslott.

Sammanfattningsvis ser vi att arvens betydelse för förmögenhetskoncentrationen har ökat över
tid, men hur detta påverkat kvinnor är inte tydligt. Dock föreligger substantiella risker för att
kvinnor missgynnas vid ett återinförande av arvsskatten och vi förordar därför inte en sådan. Dock
behövs mer könsuppdelad statistik och studier på området för att kunna uttala sig med säkerhet
om arvens påverkan på kvinnors ekonomi. Vi efterfrågar i synnerhet studier på hur
bestämmelserna kring testamente och arvslott påverkar kvinnor och män.

ISK
ISK är en förkortning för investeringssparkonto, ett spar- och investeringskonto som har funnits
sedan 2012. Relativt andra sparformer har ISK för individen enkla och ofta mer förmånliga
skatteregler. Reglerna för beskattningen av ISK har varierat sedan sparformen infördes men utgår
från en schablonbeskattning av hela värdet på kontot. Schablonen är kopplad till en av Riksbanken
beslutad statslåneränta som fluktuerar över tid. På grund av detta är det svårt att följa storleken på
ISK-sparandet över tid. Men vi kan se andelen kvinnor och män som sparar och konstatera att
sparandet på ISK är mer jämställt än inom andra sparformer: 49 procent av de som redovisade en
schablonintäkt 2021 var kvinnor. Flera undersökningar pekar på att ungefär hälften av svenskarna
har ett sparande i ISK.[63] Dock är kvinnors totala belopp på ISK mindre än mäns. År 2017
uppskattades det totala kapitalet på ISK till 707 miljarder kronor. Kvinnor innehar endast 36
procent av den totala summan. Kvinnor utgör hälften av spararna i den nedre fördelningen av
sparande på ISK, men endast 35 procent av de översta fem procenten.[64] Många kvinnor har sitt
privata pensionssparande på ett ISK.[65]

Vid konventionell beskattning av vinster vid aktieförsäljning tas skatten ut endast vid
försäljningstillfället. Uträkningar från 2016 visade att skatten på ett sparande om en miljon kronor
på ISK låg runt 11 procent av värdeökningen. [66] Detta var dock vid mycket låga räntenivåer.
Motsvarande skatt på vinst vid konventionell värdepappersförsäljning var 30 procent. Det är dock
inte möjligt att göra avdrag för kapitalförluster vid sparande på ISK. Detta aktualiseras i tider med
börsnedgång och skakig ekonomi såsom 2022. Det är skattemässigt förmånligt att ha pengar på
ISK i tider av börsuppgång, och på aktiedepåkonto när börsen går ner. Utvärderingar visar
dessutom att huruvida ISK är skattemässigt fördelaktigt beror på tillgångsslag och tidshorisont för
sparandet.[67]
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Källa: Avanza.[68] 

Män har högre självförtroende vad gäller finansiella beslut vilket delvis beror på de normer och
förväntningar som gör att pojkar blir involverade i finansiella beslut tidigare än flickor.[69] Därmed
får de bättre förutsättningar att hantera liknande beslut i vuxenlivet. Det finns även forskning som
visar att föreställningar om kvinnors och mäns finansiella förmåga påverkar sagda förmåga, så
kallade stereotyphot.[70] Utöver detta visar data från Avanza att skillnaderna i sparande uppstår
redan när föräldrar sparar till sina barn: det sparas mer till pojkar än till flickor.[71]

I undersökningar uppger 17 procent av ISK-innehavarna att syftet med sparandet är att köpa
bostad.[72] Det finns också skillnader i hur stor andel unga kvinnor och män får hjälp att köpa
bostad. 20 procent av de unga kvinnorna får hjälp, medan 25 procent av de unga männen får
hjälp.[73] Detta är inte en överväldigande skillnad, men tillsammans med det ojämställda
sparandet till pojkar och flickor framträder en helhetsbild där flickor är missgynnade från start. 

Vid införandet av ISK gjordes bedömningen att skatteintäkterna skulle ligga på ungefär samma
nivå som vid konventionell beskattning. Så blev inte fallet, främst på grund av gynnsamma år på
börsen och ett större inflöde till ISK än beräknat. Riksrevisionen bedömer att skattebortfallet till
följd av införandet av ISK var 3,8 miljarder kronor årligen 2012–2017.[74] Utfallet framöver beror på
schablonräntan och börsutvecklingen, vilket indikerar att det omvända förhållandet råder för
2022. 

Svängningarna på börsen, förändringar i regler för ISK samt fluktuationer i statslåneräntan bidrar
sammantaget till att ISK ibland är skattemässigt fördelaktigt, ibland inte. Det krävs alltså initierad
kunskap om nuvarande schablonränta för att kunna nyttja ISK:s fördelar på bästa sätt. Många av de
som har ett ISK-sparande är småsparare som väljer sparformen av enkelhetsskäl. Att det är enkelt
och lättillgängligt är en av anledningarna till att sparformen har en relativt hög andel kvinnor.

168 Avanza. Låt oss värna och förbättra investeringssparkonto (ISK). 2022.
[69] Konsumentverket. Konsumentbeteende och genus – en forskningsöversikt. Rapport 2017:10.
[70] Tinghög, Gustav, Ahmed, Ali, Barrafrem, Kinga, et al. Gender differences in financial literacy: The role of stereotype
threat. Journal of Economic Behavior and Organization 192 (2021) 405–416.
[71] Avanza. Spargapet mellan kvinnor och män börjar redan i mellanstadiet. 2021.
[72] Nordnet 2021.
[73] Hyresgästföreningen. Unga vuxnas boende Sverige 2021. 2021.
[74] Riksrevisionen 2018.
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Det är långt vanligare att kvinnor sparar i ISK än i aktiekonton. Majoriteten av pengarna som finns
på ISK-konton ägs dock av ett mindre antal höginkomsttagare. För personer med stora summor på
börsen är det naturligt att ha bra koll på de olika beskattningsformerna och kunskap om när och
hur pengar ska flyttas beroende på det makroekonomiska läget. Majoriteten av dessa är män. De
som har större kapital i ISK har också större resurser att planera sina investeringar skattemässigt
gynnsamt. Det är därför avgörande att ISK förblir enkelt och inte gynnar personer med stort kapital
och därmed sort skatteplaneringsintresse, främst män, utan förblir en enkel och förutsägbar
sparform för de många småsparande kvinnor som flyttat pengar till ISK eller påbörjat ett eget
sparande. 

Studier visar att cirka en femtedel av alla kvinnor inte har råd att separera från sin partner.[75] Idag
är det en förutsättning för att ordna ett eget boende och klara sig i olika faser av livet att ha ett
kapital. För kvinnor föreligger dessutom en ökad risk för utbrändhet och utmattning, vilket kan
påverka den ekonomiska situationen på såväl kort som lång sikt.[76] I brist på samhälleliga
förbättringar behövs därför förbättrade möjligheter för kvinnor att förbättra sin egen situation.

Med detta i åtanke finns det anledning att se över konstruktionen av beskattningen av ISK, för att
främja det jämställda sparandet hos majoriteten kvinnor och män i samhället. Eftersom
beskattningen av ISK idag är kopplad till statslåneräntan innebär detta att när hushållens pengar
blir mindre värda till följd av inflation och räntan höjs för att stävja denna, blir också beskattningen
av sparandet på ISK högre. Beskattningen av ISK bör istället vara mer förutsägbar för småspararna
och lösgöras från statslåneräntan. Den nya regeringens förslag om att skattebefria ISK upp till
sparande om 300 000 kronor kommer därför att gynna småsparare och därmed kvinnor. För
dessa är förutsägbarhet och enkelhet över tid av stor vikt. Medianspararen har drygt 50 000
kronor på sitt ISK, och närmare 60 procent av spararna har under 100 000 kr.[77] Gränsen på 300
000 är därmed högt satt: vi föreslår istället en gräns om 150 000 kronor. Samtidigt bör det sättas
ett tak på den relativt lägre beskattningen på ISK. Den rikaste procenten har i genomsnitt 12,6
miljoner kronor i ISK-sparande. I dessa fall rör det sig om förmögenheter och inte småsparare som
planerar för pension eller oförutsedda händelser. Beräkningar uppskattar att cirka 300 000
personer har 1 000 000 kronor eller mer på sitt ISK.[78] Detta utgör en liten andel av alla ISK-
innehavare. Vi föreslår ett tak på 1 miljon kronor på ISK för att upplägget ska syfta till att underlätta
för ett jämställt småsparande, inte ytterligare ett sätt för höginkomsttagande män att undgå skatt.
För kapitalinkomster över ISK-taket vill vi se en progressiv kapitalskatt, se avsnittet skatt på kapital.

[75] Danske Bank. Kvinnor i Sverige har inte råd att separera. 2018.
[76] Försäkringskassan. Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande befolkning i åldern
20–69 år, Socialförsäkringsrapport 2020:8.
[77] Mattias Magnusson. ”Nya siffror: Så mycket har svenskarna på ISK-konto”. Svenska Dagbladet (SvD) 2021-06-02. 
[78] Ibid.

Privat pensionssparande
Tabell 3 Pensionsgapet i Sverige 2019
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Källa: Andersson J. A Nordic model for gender equal pensions? Kommande.
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[79] Skatteverket 2018. 
[80] Ibid.
[81] Ibid. 
[82] SCB och egna beräkningar. 

Till och med 2015 fanns en skattesubvention för privat pensionssparande. Detta sparande var en
av få sparformer där antalet kvinnor var större än antalet män, 1 miljon kvinnor jämfört med 800
000 män vid tiden precis innan sparformen avvecklades.[79] När detta konto togs bort ökade
tillströmningen till ISK och den genomsnittliga summan för ISK-innehav krympte. Många flyttade
alltså sin pension till ISK, uppskattningsvis cirka 300 000 personer.[80] År 2016 uppskattades
cirka en femtedel av sparandet på ISK vara pensionssparande.[81]
Efter borttagandet av det särskilda pensionssparandet finns det ingen heltäckande statistik över
hur det privata pensionssparandet ser ut i Sverige. Men det finns statistik över hur de nuvarande
utbetalningarna från det gamla systemet ser ut samt hur de olika pensionsdelarna fördelar sig
mellan kvinnor och män. 27 procent av alla kvinnor som är pensionärer har en utbetalning från
privat pensionssparande och 29 procent av männen, men det totala antalet kvinnor är fler
eftersom det finns fler kvinnor som är pensionärer. Kvinnor med utbetalningar från privat pension
har i genomsnitt 3000 kronor i månaden och män har 4000 kronor. Detta innebär att det
framförallt är personer med högre inkomster som har utbetalningar från ett privat
pensionssparande.

Pensionsgapet i Sverige var 2022 31 procent (28 procent inklusive efterlevandepension).
Utbetalningarna från det privata pensionssparandet har ett mindre gap än tjänstepensionen, även
om män fortfarande har högre utbetalningar än kvinnor. En något större andel kvinnor än män får
utbetalningar från privat pensionssparande (2020) och dessa utbetalningar uppgick till 78 procent
av männens, samtidigt som allmän pension och tjänstepension bara uppgick till 72 procent.[82]
Sammantaget utgör det privata pensionssparandet en möjlighet för kvinnor att förbättra sin
pension utifrån systemets bristande förmåga att leverera jämställda pensioner idag. 
Det allmänna pensionssystemet ska leverera rimliga pensioner till alla och det är här det
offentligas resurser ska läggas. Det privata pensionssparandet kan dock utgöra ett komplement till
den allmänna pensionen vilket är särskilt viktigt för de många kvinnor som kan vänta sig en låg
pension till följd av ett större ansvar för hem och barn. Därför behövs ett subventionerat sparande
som förbättrar förutsättningarna för kvinnor med lägre inkomster att spara till pensionen. Det nya
standardiserade europeiska pensionssparandet PEPP som införs 2023 skulle kunna användas till
att konstruera ett sådant gynnsamt upplägg för låginkomsttagare. Detta ska schablonbeskattas
såsom en kapitalförsäkring, med en skattenivå likt ISK. 

Det tak vi föreslår för ISK-sparande om 1 miljon kronor är ett tak som ligger betydligt högre än det
genomsnittliga pensionssparandet. Kvinnor lever i genomsnitt 18,5 år efter pensionen. För de
kvinnor som idag får ut pengar från ett privat pensionssparande innebär detta en genomsnittlig
totalsumma om 670 000 kronor. Detta innebär att nästan alla med ett privat pensionssparande
ligger långt under gränsen för det tak vi föreslår på ISK. Med hänsyn till den nuvarande
regeringens förslag om att skattebefria ISK upp till 300 000 kronor samt den relativa skattelättnad
som finns inom ISK idag föreslår vi inte ett införande av det särskilda pensionssparandet igen.
Dock bör en sådan skattesubvention återinföras i det fall ISK-reglerna slopas eller blir mindre
förmånliga, antingen inom ramen för PEPP eller på annat sätt. Ett privat sparande på 300 000 som
tas ut löpande motsvarar ett tillskott om 1350 kronor i månaden för en kvinna som lever
genomsnittstiden 18,5 år efter pension.
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Det finns idag inte något sammanhållet register över vilka som har förstahandskontrakt på
hyresrätter och inte heller vilka som äger bostadsrätter. Från folkbokföringen vet vi dock att
kvinnor och män i Sverige bor relativt lika. Den vanligaste boendeformen i Sverige är villa, nära 40
procent av befolkningen bor så. Något fler kvinnor bor i hyresrätt och bostadsrätt, och något fler
män bor i villa, cirka 100 000 fler.[83] Men när vi bryter upp detta på olika hushållstyper ser det
mer olika ut. I gruppen ensamstående kvinnor över 65 år, nära en halv miljon människor, är det
vanligaste boendet hyresrätt. Hyresrätt är också den vanligaste upplåtelseformen för
ensamstående män över 65 år, men det skiljer sig mellan hur mycket dessa grupper betalar för sitt
boende, både som andel av inkomsten och i faktisk hyra. Ensamstående äldre kvinnor lägger i
genomsnitt cirka 40 procent av sin disponibla inkomst på boendet – mest av alla hushållstyper.
Bland ensamstående med barn bor fler än fem gånger så många kvinnor som män i hyresrätt.
Eftersom boendet är det största utgiften för många hushåll är detta för många den viktigaste
frågan för den egna ekonomin. Hur boendet behandlas i skattesystemet via skatter och
subventioner skiljer sig dock åt mellan olika typer av boende, vilket får konsekvenser för kvinnor
och män.

Den statliga fastighetsskatten slopades 2008 och ersattes med en kommunal fastighetsavgift.
Fastighetsavgiften är i dag regressiv: ju större värdet är över en miljon kronor desto mindre blir
andelen skatt. Detta beror på att det finns ett så kallat tak. Det är något fler män än kvinnor som
betalar fastighetsavgift och genomsnittsvärdet för både kvinnor och män slår i taket för avgiften, 8
874 kronor år 2022, vilket innebär att kvinnor och män i genomsnitt betalar lika mycket i
fastighetsavgift. Män har dock ett något högre sammanlagt taxeringsvärde på de fastigheter de
äger.[84] Detta innebär att skattens regressivitet medför att kvinnor betalar en procentuellt högre
avgift än vad män gör. Detta syns även när man jämför med den tidigare statliga fastighetsskatten
där mäns median var något högre än kvinnors.[85]

Dock har skillnaden mellan hur mycket kvinnor och män betalar in i fastighetsskatt/fastighetsavgift
varit relativt stabil över tid. När fastighetsskatten avskaffades och ersattes med den kommunala
fastighetsavgiften 2008 minskade skatten med 22 procent för män jämfört med inbetalningarna
2007, och med 23 procent för kvinnor. Kvinnorna stod för 43 procent av inbetalningarna både
före och efter borttagandet av fastighetsskatten, en andel som successivt ökat till 45 procent år
2020.

[83] SCB 2022 och egna beräkningar.
[84] Ownershift. Vem äger marken du går på? 2021. 
[85] Kvinnor hade 92 % av mäns inbetalningar i median. Skatteverket 2017.

Skatt på boende och fastigheter

Diagram 12

Källa: SCB och egna beräkningar
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[86] Inklusive bostäder ägda av juridiska personer. Skatteverkets statistikdatabas, ESV, SCB.
[87] Skatteverket 2017 samt Ownershift 2021. 
[88] Skr. 2021/22:98
[89] Emma Holmqvist. Tak på lika villkor? Intersektionell analys av bostadsmönster, 2020 och Ownershift, 2022.

Trots fastighetsskattens avskaffande har skatteintäkterna inte minskat. Fastighetsavgiften täckte
upp för 10 miljarder av det förväntade bortfallet på 16 miljarder och den tvåprocentiga höjningen
av skatten på vinst vid försäljning bidrog med resten. Idag är skatteintäkterna till och med högre
på grund av de senaste årens stora värdeökningar i fastighetsbeståndet. 
En stark kritik mot den tidigare fastighetsskatten var att den var oförutsägbar eftersom den var
kopplad till aktuella taxeringsvärden. Detta kunde relatera i så stora utgiftsökningar att människor
var tvungna att flytta från sina hem. Hur vanligt detta var är dock oklart. Kritiken tydliggör
emellertid att skatt på det egna boendet inte är jämförbart med beskattning av ägande av andra
tillgångar. 

Enligt nationalekonomisk teori är fastighetsägande att likställa med alternativa kapitalplaceringar,
och inget kapitalslag bör gynnas skattemässigt framför något annat. Detta synsätt står dock i
konflikt med den svenska grundlagen som stipulerar allas rätt till en bostad. För att individen ska
kunna tillgodose sig denna rätt, då den ingalunda tillhandahålls, så är det ett faktum att många
behöver köpa ett boende eftersom bostadsutbudet i Sverige till stor del består av ägda
boendeformer. Huvudsyftet för ägandet är därmed inte avkastning på kapital, utan att tillgodose
sin rätt till bostad. Det finns dock undantag när fastigheter verkligen används som ett sätt att
placera kapital. För denna typ av fastighetsägande bör beskattningen likställas med andra
kapitaltillgångar. Därmed bör endast det boende som används som permanentbostad undantas
från kapitalbeskattningsprincipen. Övriga fastigheter bör schablonbeskattas utifrån uppskattat
värde, utan tak för skatten eller särskilda reduktioner. 

Avkastningen på kapital insatt i det egna boendet uppstår inte under boendetiden utan vid
försäljning. Boende i hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter betalar alla idag hyra eller avgift
till hyresvärden/bostadsrättsföreningen/samfälligheten samt ränta på eventuella lån. Detta kan
sägas vara priset för konsumtionen av boendet. Utöver detta betalar hushållen en kommunal
fastighetsavgift, en typ av skatt på boendet. För att gå mot en enhetlig beskattning av vinster på
kapital och ta bort såväl skatter som subventioner på det egna boendet bör den kommunala
fastighetsavgiften avskaffas. Befintliga skatter på bostäder och lokaler som hyrs ut i andra hand
eller i kommersiellt syfte bör dock behållas. Detta skulle i 2020 års nivåer innebära en minskning
av 20 miljarder kronor i skatteintäkter.[86] Skatten på vinst vid försäljning bör harmoniseras med
övrig kapitalvinstbeskattning och höjas från 22 till 30 procent. Ungefär lika många kvinnor och
män deklarerar vinst från bostadsförsäljning idag men kvinnor har en något högre median (4
procent). Detta innebär att höjningen skulle påverka kvinnor marginellt mer, men kompenseras av
den borttagna fastighetsavgiften samt bidra till att jämna ut villkoren mellan upplåtelseformerna.
[87] En sådan höjning skulle innebära ett tillskott om 14 miljarder kronor som kan användas till att
bygga ut och förstärka välfärden.[88] Beskattningen av kapitalvinst vid bostadsförsäljning bör
vidare vara progressiv i enlighet med våra förslag på kapitalskatteområdet. Eventuella argument
om inlåsningseffekter bör hanteras genom interventioner på bostadsmarknaden och inte i
beskattningen. 

Kvinnor har i genomsnitt lägre inkomster och lägger därmed en större andel av sin inkomst på
boendet. Kvinnor är därmed mer känsliga för utgiftsökningar kopplade till boendet. Den tyngst
vägande jämställdhetsfrågan inom området boende och fastigheter handlar därför om ekonomiskt
utsatta grupper av kvinnor, främst ensamstående med barn. Dessa bor i betydligt högre
utsträckning i hyresrätt och betalar mer för sitt boende. Det är också vanligt att kvinnor som skiljer
sig flyttar från ägt boende till hyrt medan mannen bor kvar.[89]
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Därmed är de viktigaste åtgärderna för att utjämna skillnader mellan kvinnor och män på området
att likställa villkoren mellan upplåtelseformerna samt att säkerställa att transfereringar kopplade till
boendet räknas upp med prisutvecklingen. 
Bostadsbidraget är den transferering med störst skillnad i emottagande mellan kvinnor och män.
Av alla personer 20 år och äldre hade 11 procent av kvinnorna bostadsbidrag jämfört med 6
procent av männen år 2020.[90] Detta innebär att gruppen ekonomiskt utsatta kvinnor som
behöver stöd för att klara av att betala för sitt boende är betydligt större än motsvarande grupp
män. Detta är rimligtvis kopplat till att det finns så många fler hushåll med ensamstående mammor
än ensamstående pappor då bostadsbidraget endast är sökbart för barnfamiljer eller unga under
29 år.

[90] SCB 2022 och egna beräkningar.
[91] SCB 2022 och egna beräkningar.
[92] SVT Nyheter. ”Rika får mest av statens 30 miljarder i ränteavdrag” 2015-03-24. 
93] Dagens Nyheter. ”Ränteavdraget skenar för staten” 2022-11-14. 

Ränteavdragen
Ränteavdrag är ett avdrag på kostnader för inlånat kapital. Detta berör för de flesta människor
främst deras bostadslån. Avdraget är 30 procent av räntekostnaden upp till 100 000 kronor, och
21 procent för kostnader utöver detta. Ränteavdragen är i praktiken en subventionering av ägt
boende utan motsvarighet för andra boendeformer så som hyresrätter. 30 procent av
befolkningen bor i hyresrätt och skillnaderna mellan kvinnor och män är små. Endast 60 000 fler
kvinnor än män bor i hyresrätt men inom gruppen ensamstående med barn är kvinnorna fem
gånger så många som männen och de betalar den största andelen av sin disponibla inkomst för
boendet av alla grupper.[91] Det innebär att villkoren mellan boendets upplåtelseformer måste
likställas så att de ekonomiskt mest utsatta, i hög utsträckning ensamstående kvinnor med barn,
inte missgynnas utifrån boendeform i skattesystemet. År 2015 gjordes en sammanställning som
visade att den rikaste tiondelen av hushållen fick 20 gånger mer i ränteavdrag än tiondelen av
befolkningen med svagast ekonomi.[92] Vad gäller den ekonomiskt utsatta gruppen
ensamstående kvinnor med barn, 181 200 hushåll år 2020, gör denna grupp i genomsnitt 4400
kronor i ränteavdrag. Dessa är huvudsakligen koncentrerade till de högre inkomstdecilerna.
Motsvarande siffra för sammanboende med barn är 11 200 kronor. Även för gruppen
ensamstående pappor är siffran högre, 7 400 kronor. 

Omfördelningen från låg- till höginkomsttagare som sker med hjälp av ränteavdraget innebär
därmed också en omfördelning från kvinnor till män, något som undergräver den ekonomiska
jämställdheten. Ränteavdraget bör därför fasas ut så fort som möjligt. Ett avskaffande av
ränteavdragen skulle innebära en besparing om närmare 40 miljarder kronor år 2023 för staten.
[93] Besparingen kan förväntas bli ännu större om räntorna stiger mer än väntat. På grund av att
avskaffandet skulle slå hårt mot mångas ekonomi behöver det ske successivt över tid och
hushållen kompenseras genom att amorteringskravet utgår. 

Rut- och rotavdrag
Rutavdraget infördes år 2007 och rotavdraget ett par år senare, 2009. Rotavdraget möjliggör
avdrag på hantverkskostnader i hemmet såsom reparationer och större om- eller tillbyggnadsjobb.
Rutavdraget tillåter avdrag på kostnader för städning, tvätt, matlagning och barnpassning med
mera. Trots att de kallas avdrag är rut- och rotavdragen egentligen en typ av skattereduktioner.
Det innebär att de inte medför något avdrag på den beskattningsbara inkomsten, utan reducerar
den slutliga skatteinbetalningen. På så sätt påverkar de inte individens skattenivå. 
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[94] Skatteverket 2018.
[95] Skatteverkets Statistikdatabas, egna beräkningar.
[96] SCB 2022, egna beräkningar.
[97] Skatteverket 2018.
[98] Riksrevisionen. Rutavdraget – konsekvenser av reformen. Granskningsrapport 2020:2.
[99] Skatteverket. Om RUT och ROT och VITT och SVART. Rapport 2011:1.

Diagram 14

Källa: SCB och egna beräkningar

I diagrammet ovan ser vi de totala avdragen för rut- och rottjänster sedan 2013. Den stora
minskningen av utbetalda rotavdrag 2016 beror på att avdraget minskades från 50 procent till 30
procent samma år. Det är totalt sett fler män som gör avdrag för rottjänster, och fler kvinnor som
gör avdrag för ruttjänster. Avdragen görs alltså enligt traditionella könsroller om
arbetsfördelningen i hemmet, men värdet av tjänsterna kommer hela hushållet till del.

Rutavdrag
Användningen av rutavdraget har ökat successivt sedan införandet. Och med detta antalet rut-
nischade företag. År 2021 fick drygt 26 000 företag totalt sju miljarder kronor i rutavdrag. 95
procent av de köpta ruttjänsterna är städning.[94] Mer än en miljon människor nyttjar avdraget,
framförallt kvinnor i åldrarna 35–54 och 75+.[95] Faktum är att rutavdraget är ett av få avdrag som
nyttjas av kvinnor i högre utsträckning än män. 56 procent av de totala avdragen görs av kvinnor.
[96] Äldre är överrepresenterade bland köparna av ruttjänster, andelen som gör rutavdrag är som
störst i åldersgruppen 85–90. Andelen kvinnor som gör rutavdrag är större i alla åldrar fram till att
männen blir cirka 95 år då de går om.[97] Att användningen är så hög bland äldre innebär i vissa
fall dessa tjänster ersätter den service som hemtjänsten annars skulle ha levererat, vilket på sikt
kan leda till de för jämställdheten så viktiga offentliga välfärdstjänsterna urholkas.
De allra flesta som erhåller rutavdrag i skattedeklarationen (65 procent) får mindre än 5000
kronor. Dock används 40 procent av rutbeloppet av den tiondel i befolkningen med högst
disponibel inkomst.[98]

Ensamstående med barn är underrepresenterade bland rutanvändarna. Den här gruppen har inte
tillräcklig köpkraft för att köpa hushållsnära tjänster. Rent ekonomiskt lönar sig rutavdraget bara
för dem som har en högre intjäningsgrad per arbetad timme än det kostar att köpa ruttjänster för.
Ju mer din tid är värd i lönearbete, desto mer kan du leja ut hemarbete. Därför riktar sig
rutavdraget naturligt till höginkomsttagare. För att detta ska vara en motiverad skattesänkning
måste andra samhällsekonomiska värden skapas, såsom nya arbetstillfällen.
De huvudsakliga argumenten för att införa rutavdrag var att det skulle göra svarta jobb vita och
underlätta utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Utvärderingar visar att tio procent
av jobben bedöms vara svarta jobb som blivit vita. [99]
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[100] SCB 2022, egna beräkningar.
[101] Tillväxtanalys. RUT-reformen – en deskriptiv analys av företagen och företagarna. PM 2018:12.
[102] Johanna Rickne. Kvinnor med flyktingbakgrund i rutsubventionerade företag. SNS analys nr 56. 2019.
[103] Tillväxtanalys. Utvärdering av RUT-avdraget – effekter på företagens tillväxt och överlevnad. PM 2019:08.
104] Rickne 2019.
[105]Tillväxtanalys 2018.
[106]Riksrevisionen. Rutavdraget – konsekvenser av reformen. Granskningsrapport 2020:2.
[107] Karin Halldén & Anders Stenberg, 2014. The Relationship between Hours of Domestic Services and Female
Earnings: Panel Register Data Evidence from a Reform. IZA Discussion Paper No. 8675.
[108] Prop. 2006/07:94. Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. 2007 och Skatteverket 2007.
[109] Riksrevisionen 2020.

Att göra skattesystemet mer jämställt var inte ett av de uttalade målen med rutreformen, men det
är ett relevant perspektiv att ha i analysen av reformens effekt. I vilken utsträckning kompenserar
rut för de manligt dominerade rotföretagens fördel i skattesystemet? Här kan vi konstatera att
rutavdraget storleksmässigt fortfarande är betydligt mindre än rot: 6 miljarder jämfört med 11
miljarder år 2020.[100] Dock kan avdraget ha haft en positiv effekt på kvinnors företagande och
anställningar. Drygt hälften av företagen drivs av kvinnor, vilket är cirka 20 procent högre än
genomsnittet för företagande i landet. Hälften av dessa kvinnor är utrikes födda.[101] Dessa är
dock i hög utsträckning arbetskraftsinvandrare från EU och inte personer med flyktingbakgrund.
[102]

Antalet anställda på rutföretag bedöms ha ökat med cirka 10 procent. Hälften av de nyanställda
hade året innan varit utan sysselsättning.[103] Drygt 70 procent av anställda i rutföretag är kvinnor
vilket är fler än i jämförbara branscher som lokalvård. Detta innebär att reformen bidragit till att
skapa nya jobb för kvinnor, i stor utsträckning genom arbetskraftinvandring.[104] De utrikes födda
som jobbar i rutföretag har fått en tio procent högre sysselsättningsgrad och 16 000 kr högre
årsarbetsinkomst jämfört med kontrollgruppen. För inrikes födda ökar endast sysselsättningen,
inte arbetsinkomsten. Inrikes födda personer har alltså en bättre betald alternativ arbetsmarknad,
och det finns i och med detta en risk att ett arbete i rutbranschen innebär en inlåsning i lågbetalda
lågstatusyrken för utrikes födda kvinnor. Det finns också en risk för en inlåsningseffekt för kvinnor
med eftergymnasial utbildningsnivå som inte går vidare till mer kvalificerade jobb trots
utbildningsnivå.[105] Sammanfattningsvis har dock reformen bidragit till företagande och jobb för
kvinnor. Emellertid har reformen inte varit självfinansierad, något som anfördes innan införandet.
Kostnaden för de nya arbetstillfällena, cirka 1,6 mkr per jobb, bedöms vara likvärdig med andra
arbetsmarknadsinsatser.[106] De nya tjänster som lagts till i rutavdraget under senare år,
exempelvis it-tjänster, reparation av vitvaror och flytt, är inte kvinnodominerade på samma sätt
som städning och nyare studier skönjer en avtagande effekt över tid vad gäller positiva
arbetsmarknadseffekter. Det finns tyvärr inga studier som visar på om rutavdragets sammanlagda
effekt varit mer positiv för kvinnors arbetsmarknadsdeltagande än till exempel utbyggd barn- och
äldreomsorg.[107]

Ytterligare en motivering till att införa rutavdraget var att skapa en marknad för hushållsarbete,
vilket skulle innebära att kvinnor med tillräcklig köpkraft kunde minska sin tid i det obetalda
arbetet hemma. Detta i sin tur skulle kunna öka den ekonomiska jämställdheten.[108]
Utvärderingar bedömer att antalet lönearbetade timmar har ökat för de barnfamiljer som nyttjar
avdraget. Just barnfamiljer utgör dock endast en knapp tredjedel av avdragsmottagarna. En något
större andel utgörs av gruppen äldre utan barn, vilkas deltagande på arbetsmarknaden inte
förändras då de i hög utsträckning lämnat arbetskraften. Riksrevisionens bedömning är därför att
träffsäkerheten i rutavdraget är låg.[109] Tidiga utvärderingar av rutavdragets effekt på kvinnors
arbetsmarknadsdeltagande visade att det framförallt var kvinnor som nyttjade rutavdraget i högre
utsträckning som ökade sina betalda arbetstimmar. Dock avtog effekten ju större
avdragsmottagandet var, vilket rimligtvis har att göra med att kvinnor med de högsta inkomsterna
också kan välja att nyttja den frigjorda tiden till fritid. Riksrevisionen landar i att högst en fjärdedel
av rutköparnas frigjorda tid används till lönearbete. Detta är långt ifrån målet, men utgör ändock
en betydande ökning i kvinnors arbetstid. 
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[110] Aller media. She Report. Kvinnor och ekonomi. 2022.
[111] Skr. 2021/22:98
[112] Skatteverkets statistikdatabas, egna beräkningar. 
[113] Skatteverket 2018.
[114] Prop. 2008/09:178. Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. 2008.
[115] Skatteverket 2011.
[116] Tillväxtanalys 2019.

Samtidigt står rutavdraget i konflikt med de av riksdagen beslutade jämställdhetspolitiska målen. I
förarbetena till delmålet om en jämn fördelning av det obetalda hemarbetet, framgår att ett av de
stora problemen på området är att kvinnor ökar sin betalda arbetstid snabbare än vad män ökar sin
obetalda arbetstid. Därmed fastslås att målet är att kvinnor och män ska ta samma ansvar för det
obetalda hemarbetet, med emfas på männens ansvar. 

Rutavdraget underminerar denna ambition genom att ensidigt fokusera på att jämna ut det
betalda arbetet. Det finns även studier som visar att kvinnor lägger mer pengar på ruttjänster
såsom städning och barnpassning.[110] Detta indikerar att utgiften inte nödvändigtvis delas lika i
hushållet, det vill säga att kvinnor köper ut mäns obetalda arbete. På så sätt riskerar ruttjänster att
bidra till ett typ av nollsummespel för kvinnor i fråga om ansvar för det obetalda hemarbetet, där
männens ansvar förblir eftersatt. Vidare riskerar rutavdraget att bidra till en fortsatt
undervärdering av kvinnors arbete genom att sätta en lägre prisförväntan än de faktiska
kostnaderna hos köparna. 

En sammanvägd bedömning av effekterna på jämställdheten utifrån jämn fördelning av det
obetalda hemarbetet, främja kvinnors förtagande, främja kvinnors arbetsmarknadsdeltagande och
väga upp för mäns högre avdragstagande i skattesystemet, är att rutreformen bidrar till den
ekonomiska jämställdheten. Det är dock möjligt att alternativa reformer i samma storleksordning
hade kunnat vara mer effektiva i fråga om att öka den ekonomiska jämställdheten. De nära sju
miljarderna som preliminärt betalats ut för ruttjänster år 2021 skulle till exempel räcka till ett
kontantbidrag om 2750 kr i månaden för alla Sveriges ensamstående mammor.

Rotavdrag
Rotavdraget i sin nuvarande form infördes år 2009 men hade existerat som en tillfällig
konjunkturåtgärd i omgångar sedan 1990-talet. Det var också så det motiverades år 2009, som en
jobbskapande åtgärd för att lindra den pågående finanskrisen. Avdraget har dock fått vara kvar
sedan dess. 

Rotavdrag är den enskilt största skattereduktionen och uppgick år 2022 till 13,1 miljarder kronor.
[111] Den vanligaste rottjänsten är bygg. År 2020 gjorde kvinnor 41 procent av de totala
rotavdragen, vilket innebär att män fick närmare två miljarder mer än kvinnor i skattereduktion. Det
är framförallt höginkomsttagare som nyttjar avdraget.[112] Det är fler män än kvinnor som gör
avdrag i deklarationen för rot men det genomsnittliga beloppet är ungefär lika. Rotavdraget nyttjas
flitigast av män mellan 65 och 70 år.[113]

Utöver att skapa jobb var ett andra syfte med avdraget precis som för rut att minska förekomsten
av svarta jobb i sektorn.[114] I utvärderingar bedöms frekvensen av svartjobb minskat med 10
procent.[115] Detta är lika mycket som uppskattade effekterna inom rutsektorn. De bedömda
sysselsättningseffekterna skiljer sig dock åt: det startades fler företag inom rutsektorn jämfört med
rotsektorn efter införandet. Andelen nybildade rotföretag bedöms vara ungefär lika stor som
andelen nya företag generellt, det vill säga runt 10 procent årligen.[116] Det finns alltså inte belägg
för att rotavdraget bidragit till nya företag startats. 
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[117] Ibid.
[118] Tillväxtanalys. Direkta och indirekta sysselsättningseffekter av ROT-reformen. PM 2020:02. 
[119] Ownershift 2022. 
[120] Skatteverket 2018.
[121] Ekonomifakta. Anställda och företagare per bransch, 2022 och SCB. Färre kvinnor än män driver företag. 2017. 
[122] SCB 2021 och egna beräkningar.
[123] Ekonomifakta. Marginalskatt i Sverige och internationellt. 2022.

År 2015 var 97,5 procent av rotföretagarna män och män utgjorde drygt 91 procent av de som
jobbar i rot-nischade företag. Kvinnorna stannar generellt sett kortare i branschen och en högre
andel än män lämnar sina rotjobb utan att ha ett nytt jobb att gå till. Som jobbskapande åtgärd
träffar rot främst män: de kvinnor som rekryteras kommer i högre utsträckning än männen från
andra jobb snarare än arbetslöshet.[117] Som jobbskapande åtgärd är rotavdraget en dyr affär.
Medan rutavdraget bedöms motsvara kostnaden för likvärdiga arbetsmarknadsåtgärder kan
detsamma inte sägas om rotavdraget. Ett jobb som skapas till följd av rotavdraget beräknas kosta
cirka fyra gånger så mycket, närmare sju miljoner kronor per jobb.[118] Det går alltså inte att
motivera rotavdraget som arbetsmarknadsåtgärd då det är en belagt konstadsineffektiv
subvention. 

Rot- och rutavdraget skiljer sig åt på ytterligare ett väsentligt sätt. Rotavdraget riktar sig bara till
ägare av bostäder och inte till personer som hyr sin bostad. För ensamstående kvinnor med barn
är hyresrätt den allra vanligaste boendeformen. De faller ofta under gränsen för bankernas kvar att
leva på-kalkyler och har inte det sparade kapital som behövs för att köpa en bostad. Även kvinnor
som äger sitt boende tillsammans med en man flyttar i högre utsträckning till hyrt boende efter en
separation, medan männen bor kvar i villan.[119] Att rikta ett avdrag mot ägt boende snedvrider
därmed hur de offentliga resurserna fördelas mellan olika grupper av kvinnor och män. I
jämförelser mellan grupperna ensamstående kvinnor med barn och ensamstående män med barn
använder dock kvinnorna rotavdraget i högre utsträckning än männen.[120] Detta skulle kunna
bero på att traditionella könsnormer för arbetsfördelning mellan kvinnor och män medför att män
med mindre ekonomiska marginaler i högre utsträckning gör arbetet själva. 

Sammanfattningsvis utgör rotavdraget ett ineffektivt användande av de offentliga resurserna och
bidrar negativt till jämställdheten i samhället. Vi ifrågasätter starkt att en bransch subventioneras
så kraftigt framför andra trots att inga positiva effekter har kunnat påvisas. Vi drar slutsatsen att
detta är möjligt eftersom mäns jobb och företagande anses ha ett egenvärde som kvinnors dito
inte har. Rotavdraget är ett exempel på en icke ändamålsenlig och snedvridande del av
skattesystemet som saknar existensberättigande i ett jämställt samhälle. 

Företagsbeskattning
Sverige har internationellt sett en låg andel företag som drivs av kvinnor. Kvinnor är framförallt
verksamma inom tjänstesektorn och har i genomsnitt mindre företag än män.[121] Det är därför
avgörande att förbättra villkoren för den typ av företag som kvinnor driver, för att likställa dem
med de villkoren för den typ av företag som främst män driver. 

Idag gäller olika typer av skatteregler för olika typer av företagsformer. Kvinnor utgör en dryg
fjärdedel av den totala företagarstyrkan, men 37 procent av dem som har enskild firma. Bland
företagare som har aktiebolag är andelen kvinnor 24 procent.[122] Detta innebär att olika
skatteregler för olika typer av företagsformer påverkar kvinnor och män i olika utsträckning.
Aktiebolag har i allmänhet gynnsammare skatteregler då företaget får göra avdrag för
företagarens lönekostnader och att överskott kan delas ut till ägaren som vinst, som då räknas som
en typ av kapital med lägre skatt än om samma summa hade räknats som inkomst från tjänst. I
företagsformen enskild firma beskattas istället hela summan som inkomst från näringsverksamhet i
enlighet med den progressiva inkomstbeskattningen och är som högst 55 procent (inklusive
avtrappat jobbskatteavdrag).[123]
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[124] Se bl a Håkan A. Andersson. Svenska småföretags användning av reserveringar för resultatutjämning och intern
finansiering. Doktorsavhandling Umeå universitet 2006 och Skatteverket 2017.
[125] SOU 2020:5. Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare. Delbetänkande av Utredningen om förenklade
skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande. 2020.
[126] SOU 2021:55. Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen. 2021.
[127] Se bland annat Svenskt Näringsliv. Remiss av promemorian Höjd omsättningsgräns för befrielse från
mervärdesskatt. 2021. 

För att kompensera för detta finns särskilda reservationsmöjligheter för enskilda firmor som syftar
till att likställa villkoren mellan företagsformerna. Dessa är så kallade expansionsfondsavsättningar,
som möjliggör för att skjuta upp skatt till ett senare år, samt positiv och negativ räntefördelning.
Positiv räntefördelning innebär att en del av inkomsten från enskild näringsverksamhet kan få
beskattas som kapital istället för lön. Studier visar dock att denna möjlighet inte används av
kvinnor i lika stor utsträckning som av män, endast 28 procent av totalbeloppet härrör från kvinnor
(2015).[124] Detta kan bero på att det är mer fördelaktigt att använda sig av såväl denna möjlighet
som expansionsfondsavsättningar i kapitalintensiva branscher, där kvinnor är underrepresterade.
Det är också mer lönsamt för individen att använda sig av dessa möjligheter vid högre
inkomstnivåer över brytgränsen för statlig inkomstskatt, där män är överrepresenterade.[125]
En större andel av kvinnor än män som har företag uppger att de kombinerar egenföretagandet
med annat, till exempel en anställning. I slutbetänkandet av utredningen om förenklade
skatteregler för att underlätta och främja egenföretagare som kom 2021 föreslås en förenkling av
skattereglerna som skulle gynna småföretagare inom tjänstesektorer och deltidsföretag. Utredaren
föreslår en schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen, uttagen som en källskatt
om 30 procent av en omsättning upp till 120 000 kr per år. Detta kallas mikrokonto.[126] Förslaget
minskar inte skattesatsen, men minskar den administrativa bördan för de mest berörda företagen,
där kvinnor är relativt överrepresenterade. 

För småföretag med liten omsättning men ändå över brytpunkten för inbetalningar av
mervärdesskatt, moms, vid tidpunkten för utredningen 30 000 kr om året, beräknas det
föreslagna mikrokontot bli ekonomiskt ofördelaktigt. Sedan den 1:a juli 2022 har gränsvärdet för
momsinbetalningar höjts till 80 000 kr, vilket gör att en källskatt skulle vara ekonomiskt
fördelaktigt för fler småföretag. Här finns anledning att se över om inte momsgränsen bör
harmoniseras med den föreslagna gränsen för mikrokontot om 120 000 kr, något som föreslagits
från flera håll.[127] Med utgångspunkt i att denna förenkling av skatteregler för småföretagare
skulle gynna proportionerligt fler kvinnor än män (förslaget anses komma kvinnor och män till
gagn i lika hög utsträckning, men eftersom förenklingen framförallt passar den typ av företag
kvinnor driver så blir effekten en utjämning mellan skatteregler som gynnar företag som
framförallt innehas av män) finns det starka skäl till att sänka den föreslagna källskatten till en nivå
under de av utredningen föreslagna 30 procenten, förslagsvis till en skattesats om 20 procent.
Detta ligger närmare skattereglerna för fåmansbolag, som framförallt nyttjas av
höginkomsttagande män.

Det finns också anledning att se över den föreslagna omsättningsgränsen om 120 000 kronor om
året. Gränsen är framförallt satt utifrån att 10 000 i månaden är lätt att komma ihåg, men detta är
en låg gräns även vid deltidsarbete. Småföretagande kvinnor ska inte behöva sälja sina produkter
och tjänster till ett lägre pris eller avstå tillväxt för att omfattas av de enklare reglerna. Vi föreslår
istället att en omsättningsgräns runt 300 000 utreds. En sådan gräns innebär en omsättning om
25 000 i månaden vilket efter skatt lämnar 20 000 för kostnader såsom lön och inköp.
Mikrokontot skulle därmed fortfarande främst omfatta deltidsföretagare. Gränsen bör indexeras
för att hänga med i pris- och löneutvecklingen. Förslagets påverkan på kvinnor och män bör dock
utredas i större detalj innan en exakt gräns fastslås. 

Utöver förändringarna i beskattningen behöver de svenska trygghetssystemen anpassas så att det
är lika lätt att vara föräldraledig som företagare som anställd. Till exempel genom att göra det
möjligt för enskilda företag att liksom aktiebolag kunna registreras som vilande vid sjukdom eller
föräldraledighet. Alla offentliga stöd till företagande ska självklart också fördelas jämställt.
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[128] Skatteverket 2017.
[129] Prop. 2021/22:100 Bilaga 2. Fördelningspolitisk redogörelse. 2021.
[130] Prop. 2022/23:1 Bilaga 3
[131] Gunnarsson, Åsa, Skattesystemets betydelse för jämställda livsinkomster, 2021.
[132] Annette Alstadsæter & Martin Jacob. ”3:12-reglerna har blivit för generösa och används för skatteplanering”
Ekonomisk debatt nr 8 2012 årgång 40.
[133] Lager, Nils & Swahn, Anita. 3:12 Arbete eller kapital? En rättvisare beskattning för arbetande företagare Rapport nr
3. Tankesmedjan Tiden 2020.
[134] Håkan Selin. 3:12-reglernas roll i skattesystemet. Igår, idag och i framtiden, SNS 2021.
[135] T ex om man räknar in bolagsskatt och arbetsgivaravgifter eller inte. Se uträkning i Selin 2021.
[136] Skr. 2021/22:98.

Investeraravdrag
Det är sedan 2013 möjligt att göra avdrag på skatten för köp av aktier i ett nybildat mindre bolag
eller när nya aktier utfärdas. Avdraget riktar sig till personer som startat företag och gått in med
eget kapital och det finns därför en begränsning som innebär att aktierna inte få avyttras inom fem
år från köptillfället. Investeraravdrag är ett förhållandevis litet avdrag sett till den årliga
totalsumman men utmärker sig genom den ojämställda fördelningen mellan kvinnor och män. Av
de cirka 240 miljonerna som görs i avdrag (enligt den senaste datan från 2015) går endast 13
procent till kvinnor.[128] Investeraravdraget bör därför slopas och ersättas med ett statligt bidrag
till nystartade företag som inte utgår ifrån kapitalinsättningar, eftersom män äger betydligt mer
kapital, och fördelas mer lika mellan kvinnor och män. 

Ersättningar från fåmansbolag
Som tidigare framkommit beror den stagnerade ekonomiska jämställdheten till stor del på att den
översta procenten har dragit ifrån i kapitalinkomster. Detta samtidigt som grupper med lägre
inkomster har legat still eller rört sig framåt i en makligare takt. En stor inkomstkälla för
topprocenten är utdelningar från fåmansbolag. År 2020 stod dessa för 70 procent av ränte- och
utdelningsinkomsterna i gruppen.[129] Utdelningar från fåmansbolag är den typ av kapitalinkomst
som är mest ojämnt fördelad mellan kvinnor och män.[130]

Det tydligaste exemplet på hur det duala skattesystemet fungerar i praktiken återfinns i
regelverket kring inkomster från fåmansbolag. Reglementet kring det som i skattejuridiken kallas
för fåmansbolag brukar ofta kallas för 3:12-reglerna, efter att de initialt låg under paragraf 3:12 i
lagtexten. En variant av reglerna infördes första gången 1976 för att begränsa skatteplaneringen
inom en familj via familjeföretaget efter särbeskattningsreformen. [131] Sedan dess har
fåmansbolagsbegreppet i praktiken kommit att omfatta fler bolag än bara mindre familjeföretag.
Detta beror på att den regel som används i definitionen av ett fåmansbolag bestämmer att
”närstående” räknas som en person vilket medför att den faktiska ägarkretsen i ett fåmansföretag
kan vara mycket stor. Idag har skattereglerna för fåmansbolag ett utvidgat syfte att uppmuntra till
företagande genom att möjliggöra för att ta ut vinster ur företaget som lägre beskattat kapital
istället för högre beskattad lön. 

Sedan införandet har regelverket gått igenom ett flertal regeländringar. År 2006 sänktes
skattesatsen på utdelningar från 30 procent till 20 procent och utdelningsbeloppet höjdes. I och
med detta ökade utdelningarna från fåmansbolag med över 80 procent samtidigt som
löneinkomsterna låg kvar på samma nivå.[132] 2014 beslutades om en höjning från 25 till 50
procent av årets löneunderlag som får tas ut som utdelning. År 2005 var utdelningarna 10
miljarder kronor. År 2018 hade dessa ökat till 93 miljarder kronor.[133] Mellan år 2012 och 2017
beskattades cirka 90 procent av dessa enligt den lägre skattesatsen om 20 procent.[134]
Skillnaden i beskattning mellan att ta ut höga inkomster som lön och som utdelning blir 30
procent, oavsett hur man räknar.[135] Statens utgifter för den subventionerade skattesatsen
beräknas till 10 miljarder och ökar.[136]

35

https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/2013/02/40-8-aamj.pdf
https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_3_2_tiden_lo_pdf/$File/3_2_Tiden_LO.pdf
https://snsse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/09/3-12-reglernas-roll-i-skattesystemet.pdf


[137] Skatteverket 2018.
[138] ESV. Prognos statens budget och de offentliga finanserna. Rapport 2018:35.
[139] Kommissionen för jämställda livsinkomster 2021.
[140] Selin 2021.
[141] Skatteverket 2018.
[142] Ibid.
[143] Prop. 2022/23:1 Bilaga 3
[144] SOU 2020:7. Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform.
[145] Selin 2021 och European Parliament resolution of 15 January 2019 on gender equality and taxation policies in the
EU. 2019.
[146] Matilda Eriksson. Entreprenörskapets tysta(de) röster. Doktorsavhandling, Stockholms universitet 2022.

Kvinnor utgör cirka 25 procent av delägarna i fåmansbolag och nästan lika många, 24 procent,
redovisar kapitalutdelning från fåmansbolag.[137] Kvinnors utdelningar är dock lägre än männens.
Kvinnor har cirka 17 procent av de totala utdelningarna från fåmansbolag, som legat omkring 100
miljarder kronor per år de senaste åren med tillgänglig statistik.[138] I en jämförelse mellan kvinnor
och män som är delägare i fåmansbolag har män högre lön, och får därmed ta ut en större summa
med en lägre skattesats enligt gränsvärden från 2006.[139]

Mycket få av de som redovisar kapitalinkomst från fåmansbolag har sådana över takbeloppet, det
vill säga över brytgränsen där beskattningen ökar från 20 till 30 procent. Det är möjligt för
delägare i fåmansbolag att spara det utdelningsutrymme under takbeloppet som inte används till
nästkommande år, något som nyttjas i hög utsträckning. Sammantaget finns idag en bra bit över
1000 miljarder kronor i sparat gränsbelopp i Sverige, ungefär lika mycket som statens samlade
årliga budget. Detta är pengar som ska kunna tas ut och beskattas som kapital någon gång i
framtiden.[140] År 2015 innehade män nära 80 procent av det sparade gränsbeloppet och deras
belopp ökade snabbare än kvinnornas, vilket indikerar att andelen kan vara än större idag.[141]

3:12-reglerna är idag mycket komplexa, och det finns därför en mängd företag som är
specialiserade på att hjälpa individer skatteplanera inom ramen för regelverket. Detta bekräftas i
observationer av 2006-års regelförändring som visar att regelverket nyttjas av höginkomsttagare i
skatteoptimeringssyften. Det handlar framförallt om att inkomster över brytpunkten för statlig
inkomstskatt omvandlas till kapitalinkomster.[142] Det handlar faktiskt om så stora förändringar att
det är möjligt att inkomstomvandlingen är en delförklaring till det minskade totala
arbetsinkomstgapet mellan kvinnor och män sedan 1995.[143] Det finns därmed en risk att
statistiken om framstegen för den ekonomiska jämställdheten inom arbetsinkomster är
missvisande idag. 

Nya fåmansbolag startas framförallt av personer som redan har höga inkomster. Det finns starka
indikationer på att 3:12-reglerna används för inkomstomvandling. Det är vanligt med holding- och
skalbolag i fåmansbolagsformen, ett sätt att flytta inkomster från ett företag till ett annat och
många befintliga företag ombildats till fåmansbolag.[144]Studier har vidare visat att de förmånliga
3:12 reglerna för fåmansbolag inte har bidragit till fler aktiva företag eller ökad sysselsättning.
Sammantaget framgår det tydligt att dagens 3:12 regler inbjuder till skatteplanering, en företeelse
som missgynnar kvinnor.[145]

3:12-reglernas syfte är att minimera skatteplanering och uppmuntra till företagande och
entreprenörskap. Vad gäller det första syftet står det klart att reglerna misslyckats. Vad gäller det
andra är det främst mäns företagande som premieras genom 3:12-reglerna, vilket syns i kvinnors
låga utdelningsandel. Kvinnor som driver företag gör det oftare som enskild firma, en
företagsform med betydligt sämre villkor än fåmansbolagen. Då fåmansbolagen syftar till att
underlätta för familjeföretag är det också viktigt att ta hänsyn till kunskap om arbetsfördelningen
inom just familjer. I kvinna-man-barnfamiljer är det vanligt att kvinnan bidrar till att möjliggöra för
företagandet genom att stötta familjen ekonomiskt i uppstartsfasen och ta ett större ansvar för
hemarbete när mannens företag kräver hans uppmärksamhet. På så sätt byggs familjeföretagen
upp på kvinnors obetalda arbete samtidigt som männen blir de ekonomiska vinnarna.[146]
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[147] Skatteverket 2018.
[148] Ibid.
[149] Skatteverket 2007.
[150] T ex Skatteverket 2007 och Coelho, Davis, Klemm & Buitron Osorio 2022.

3:12-reglerna möjliggör för närstående såsom en partner att få utdelning från företaget även om
det är maken som är så kallad ”aktiv delägare”. För att detta ska ske behöver dock personen i fråga
äga aktier i företaget. Kvinnors mycket låga andel av utdelningar indikerar att regelverket inte
används på detta sätt i någon högre utsträckning. Gapet i löneinkomst bland gifta par är större
bland fåmansbolagsägare än i befolkningen i stort. Störst är skillnaderna när mannen äger andelar
i företaget och kvinnan inte gör det. 

I de fall där båda makar är delägare i ett fåmansbolag är löneskillnaderna lägre än mellan makar i
allmänhet.[147] Det innebär att regler kring familjeföretagande har möjlighet att främja ekonomisk
jämställdhet, men att 3:12-reglerna misslyckas kapitalt med detta på grund av bristande förståelse
för kvinnor och mäns arbete och liv. 3:12-reglerna har utformats och utvärderats helt utan
jämställdhetsperspektiv och har således kommit att framförallt uppmuntra till vissa mäns
inkomstomvandling. [148]

Sammanfattningsvis utgör 3:12-reglerna några av de mest snedvridande skattebestämmelserna då
de tydligt berikar redan välbeställda män samtidigt som de inte främjar varken kvinnors
företagande eller befintliga roll i många familjeföretag. Bara det faktum att endast 17 procent av
utdelningarna tillfaller kvinnor trots att kvinnor utgör en tredjedel av företagarstyrkan (och 40
procent av företagarna med enskild firma) borde signalera att något blivit fel i konstruktionen av
regelverket. 3:12-reglerna saknar därmed legitimitet och bör avvecklas så fort som möjligt. Nya
regler som sätter stopp för den pågående inkomstsomvandlingen bör införas samtidigt som
incitament för entreprenörskap bör stärkas utifrån kvinnors arbete och företagande, se avsnittet
om företagsbeskattning.

Bolagsskatt
Bolagsskatten är egentligen en kapitalskatt på vinster i bolag. Denna är idag 20,6 procent för
aktiebolag. Vad gäller nivåer på bolagsskatt och annan beskattning kopplat till storföretag är de
flesta idag överens om att denna fråga behöver hanteras på internationell nivå. Det är i hög
utsträckning bolag som endast är verksamma i Sverige som lyder under svenska skatteregler.
Större och internationella bolag har oftast möjlighet och resurser att planera ett optimalt
skatteupplägg för bolaget utifrån olika länders avtal och beskattning. En högre beskattning i
Sverige innebär därmed att skillnaderna i villkoren mellan de mindre företagarna och storbolagen
blir större. Detta då de stora bolagen har ett skatteupplägg som minimerar beskattning oavsett de
svenska skattesatserna. Av de kvinnor som är företagare i Sverige är det vanligare att ha enskild
firma eller ett mindre aktiebolag, medan förmånstagarna från de internationella bolagens
skatteplanering ofta är män. 

De viktigaste frågorna inom bolagsbeskattningen handlar följaktligen om möjligheten till
skatteplanering och förekomsten av rent skattefusk. Män gör två tredjedelar av alla skattefel, de
fuskar alltså mer, och de gör mer aggressiva skatteplaneringsupplägg. [149] Såväl internationella
som svenska studier visar att mäns attityder till beskattningen skiljer sig från kvinnors.[150]
Kvinnor är generellt mer negativt inställda till skatteundvikande och korruption. För att öka den
ekonomiska jämställdheten på området behövs därmed krafttag mot skatteflykt och fusk. En stark
skattebas med regler som gynnar de som arbetar och vill göra rätt för sig gynnar också kvinnor
och den ekonomiska jämställdheten. 
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En positiv utveckling är därför EU:s och OECD:s arbete med att fastställa en global minimiskatt.
Denna syftar till att minska vinsterna från skatteflykt genom att eliminera förekomsten av
skatteparadis. Eftersom bolagsbeskattningen är beroende av internationella överenskommelser
bör arbetet med denna utgå från arbetet med global minimiskatt. Sverige bör verka för att denna
ska vara på samma nivå som dagens bolagsskatt, det vill säga, 20 procent. Inom ramen för
harmoniseringen av skattesatser mellan länder bör även regelverk som berör förutsättningar för
förtagande harmoniseras för att undvika skatteundandragande med hjälp av kryphål i
bokföringsregler länder emellan. 

Utöver harmoniserade skatteregler behöver informationsutbytet stärkas mellan alla länder för att
underlätta för skattekontroll och därmed att rätt skatt betalas på rätt plats. Ett juridiskt ramverk för
land för land-rapportering underlättar för detta då företag enligt lag behöver rapportera var deras
vinster uppstår i varje land de verkar. Enligt EU-direktiv ska en standard för detta införas i Sverige
senast 22 juni 2023. Det förslag som ligger hos regeringen undantar fler företag från
rapporteringen än nuvarande regler. Här finns möjlighet för Sverige att säkerställa en hög nivå av
transparens och en lagstiftning som omfattar även företag med en lägre omsättning än förslagets
8 miljarder kronor för att minimera skatteundvikande hos företag med verksamhet i flera länder.
[151] Omsättningsnivån för land för land-rapportering bör därmed sänkas i och med införandet av
svensk lagstiftning.

Olagliga finansiella flöden har identifierats som ett stort hinder i utvecklingen av den globala
jämställdheten.[152] En stabil och bred skattebas är avgörande för att finansiera utbyggnaden av
välfärdstjänster såsom barn- och äldreomsorg och säker infrastruktur. Särskilt för kvinnor i
utvecklingsländer är ett fungerande skatteupptag avgörande för att få tillgång till välfärdstjänster
som innebär att de kan spendera mindre tid på obetalt hem- och omsorgsarbete.[153] I
låginkomstländer samlas skatten oftare in från moms, vilket innebär en dubbel börda för kvinnor
som i hög utsträckning står för inköpen till hushållet.[154] Ett internationellt samarbete för att
minska skatteflykt och olagliga finansiella transaktioner är därmed avgörande för att stärka
kvinnors ekonomiska ställning och villkor, såväl i Sverige som globalt.
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Moms
Skatten på varor och tjänster kallas moms. Ofta höjs röster, i synnerhet bland nationalekonomer,
för att finansiera breda skattesänkningar med höjd moms, då detta inte anses vara en skatt som
förändrar människors beteende lika mycket som skatt på arbetsinkomster. Denna logik användes
till exempel vid 1991-års skattereform då höjningar av momsen finansierade sänkta
marginalskatter.[155] Men momsen är den sämsta skatten av alla för kvinnor. 
Höjd moms slår mot kvinnor på två sätt. För det första tar kvinnor ett större ansvar för inköp
kopplade till familjen och hemmet.[156] Här ingår mat och kläder till barnen. För det andra har
kvinnor lägre inkomster. Den dubbelbeskattning som många ekonomer söker undvika är allestädes
närvarande för de kvinnor vars hela disponibla inkomst går till baskonsumtion. Ett skattesystem
som ensidigt fokuserar på moms och inte beskattning av inkomst från arbete och kapital betalas
då i oproportionerligt hög utsträckning av kvinnor.[157]

Studier indikerar att endast hälften av alla kvinnor delar sin ekonomi med en partner.[158] Med
hänsyn till att många har helt eller delvis separat ekonomi även inom ett hushåll utgör antagandet
att mätpunkten bör vara hushållets och inte individens konsumtion en felaktig utgångspunkt.
Därmed är majoriteten av de analyser som görs på området i Sverige inte möjliga att använda för
jämställdhetsanalyser.

För ensamstående med barn används generellt en större andel av inkomsten till konsumtion då
inkomsten är lägre än i hushåll med två inkomster, men behovet av boende, mat och barnens
utgifter desamma. För att underlätta för dessa grupper är momsen på just livsmedel generellt
nedsatt till 12 procent sedan 1996.[159] Det finns ingen nyare data på hushållens utgifter och
könsuppdelad statistik saknas i stort på området, men i SCB:s undersökning om hushållens utgifter
från 2009 finns viss könsuppdelad statistik. Där framgår att gruppen ensamstående med barn
(dock ej könsuppdelat) lägger en större andel av sin inkomst på att betala moms än
sammanboende med barn. Av de totala momsinbetalningarna utgörs en större andel av 12-
procentig moms, alltså samma nivå som momsen på livsmedel. Den nedsatta momsen på
livsmedel är alltså en viktig subvention för hushåll med små ekonomiska marginaler, i synnerhet
ensamstående kvinnor med barn.

I undersökningen om hushållens utgifter från 2009 syns också att kvinnor lägger betydligt mer
pengar på personlig hygien, hushållstjänster, hälso- och sjukvård samt kläder och skor. Män lägger
mer pengar på utemåltider, alkohol och tobak. Att kvinnor lägger mer pengar på personlig hygien
och skönhetsprodukter har dels att göra med utgifter kopplade till menstruation och reproduktion,
dels med normer i samhället. Till detta kommer att många av de produkter som marknadsförs till
kvinnor är dyrare än likvärdiga produkter för män, till exempel rakhyvlar.[160] Internationellt sett
utgör Sverige ett undantag som använder standardmomssatsen, 25 procent, på mensskydd. De
flesta länder har medvetet valt att ha en lägre momssats.[161] De befintliga svenska förslagen om
nedsatt moms på mensskydd bör därför hörsammas.

Skatt på konsumtion
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[162] Helena Österlind. Jämställdhet och fossilfrihet inom åkerinäringen. BioFuel Region 2018.
[163] Konsumentverket 2017.
[164] Skr. 2021/22:98. 
[165] Coelho, Davis, Klemm & Buitron Osorio 2022.

Kvinnors genomsnittliga lägre inkomster innebär att en större del av inkomsten läggs på
grundläggande konsumtion
Kvinnor tar ett större ansvar för hela hushållets konsumtion av förbrukningsvaror 
Förekomst av diskriminerande prissättning
Förekomst av implicit bias i skattenivån på olika typer av varor och tjänster 

Utöver skillnader i konsumtionsmönster och varors prissättning påverkas även kvinnors och mäns
ekonomi olika beroende på vilka skattesatser som sätts på konsumtionen. Som exempel kan
nämnas att moms enbart får dras av för inköp av bilar i företag som taxirörelse, bilhandel och -
uthyrning, körskola och begravningsbyrå, vilket är branscher med en lägre andel kvinnor. Alla
större fordon såsom lastbilar är avdragsgilla. I åkerinäringen finns cirka 6 procent kvinnor.[162]
Ett annat exempel är hur fysisk aktivitet bedöms olika i momshänseende. Det flesta fysiska
aktiviteter bedöms som idrott och har därmed nedsatt moms till 6 procent. Sådant som
kategoriseras som nöje har det däremot inte utan momsbeläggs enligt normen om 25 procent.
Exempel på aktivitet som inte bedömts vara idrott är: rytmik och dans, simskola för barn under fyra
och vissa typer av yoga, vilket är aktiviteter som fler kvinnor och flickor deltar i och. Däremot
bedöms laserdome, golfsimulator och gokart, som fler pojkar och män deltar i, vara idrott med 6
procents moms. Inom området terrängridning ställs uppdelningen på sin spets, där ridning inom
kursverksamhet är idrott men ridning som är trivsam och avkopplande inte är det. 
I tider av ekonomisk stress till följd av exempelvis en lågkonjunktur fungerar kvinnor som
stötdämpare. Kvinnor tar i högre utsträckning ansvar för vardagskonsumtionen och därmed för att
spara och resurshushålla när marginalerna blir små.[163] Därför är det i sämre ekonomiska tider
särskilt viktigt att skatterna på konsumtion inte höjs utan istället används som ett
fördelningspolitiskt instrument för att stödja de mest utsatta hushållen, som ensamstående
kvinnor med barn.

Sammanfattningsvis påverkas kvinnor och män på olika sätt av skatter på konsumtion på grund av
1.

2.
3.
4.

Alla förändringar av momsen måste därför analyseras utifrån kvinnors livsvillkor och ekonomiska
förutsättningar och påverkan på den ekonomiska jämställdheten. Ibland anförs att höjd moms ska
följas av riktade bidrag till de hushåll som drabbas hårdast. I realiteten sker detta sällan, utan
momsen höjs med hänvisning till optimal beskattningsteori utan kompensation, särskilt inte en
sådan som riktar sig till alla kvinnor. Därmed underminerar alla förslag i denna riktning kvinnors
ekonomi.
Vi föreslår istället ytterligare nedsatt moms på livsmedel från 12 till 6 procent. Detta skulle bidra till
att minska utgifterna för kvinnor med små marginaler och hjälpa utsatta hushåll såsom
ensamstående mammor i de svåra ekonomiska tider som råder vid tiden för denna rapports
publicering. Denna skattesänkning beräknas kosta cirka 19 miljarder och finansieras med bland
annat utfasningen av ränteavdragen.[164]

Punktskatter
Punktskatter används för att beskatta varor som har stora kostnader för samhället eller miljön som
inte syns i priset av produkten, så kallade externaliteter. En punktskatt används för att justera
prissättningen för att bättre spegla det faktiska priset. Exempel på produkter som beskattas på
detta sätt är alkohol, tobak och miljöförstörande verksamhet. 

För att punktskatter ska vara effektiva och rättvisande ska hela den faktiska kostnaden
internaliseras. Som exempel på en sådan nivå rekommenderar WHO att priset på tobaksprodukter
utgörs av minst 75 procent skatt, för att återspegla de stora samhällskostnaderna.[165]
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[166] Ibid.
[167] Se mer i Prop. 2022/23:1.
[168] Vinnova. Jämställdhet och transportsystemet. Rapport VR 2020:05 och Österlind 2018.
[169] Sänkningen sker halvårsvis och är beslutad fram till sista december 2023. 

I det fall en punktskatt är satt lägre än den faktiska kostnaden för externaliteten utgör detta en
subvention av den aktuella varan. Om och när en sådan subvention tydligt tillfaller det ena könet
mer än det andra innebär detta en implicit könsbias i skattesystemet.[166]

Ett sådant exempel är den sedan 2022 tillfälligt nedsatta energiskatten på bensin och diesel.[167]
Syftet med skatten är att internalisera den samhälleliga kostnaden, och nedsättningen är en
subvention för de grupper som gynnas. Män kör i genomsnitt 43 procent längre med bil än
kvinnor om dagen och kvinnor utgör endast 6 procent av medarbetarna inom åkerinäringen.[168]
Subventionen om 6,7 miljarder kronor årligen tillfaller alltså i hög grad män. 

Detsamma gäller den nollade skatten på diesel inom skogs-, jord- och vattenbruk. Inom
skogsbruket jobbar cirka 30 procent kvinnor men de utgör endast cirka 4 procent av
skogsentreprenörerna. De flesta jordbruksföretag drivs som enskilda firmor, och där utgör kvinnor
endast 17 procent av ägarna. Även denna subvention om uppskattningsvis 760 miljoner kronor
årligen är starkt riktad mot mäns företagande och arbete.[169] Den här typen av subventioner bör
antingen slopas helt eller motsvaras av likvärdiga subventioner till kvinnors resande, företagande
och arbete.

Dessa exempel visar med all tydlighet hur viktigt det är att förstå skatters olika effekt på kvinnor
och män och sträva efter att utjämna villkoren så snabbt som möjligt. 

Slutord
I denna rapport har vi genomlyst de för jämställdheten viktigaste skatterna, undantaget
kommunalskatten. Genomgången visar med all tydlighet att de till synes könsneutrala skatterna
påverkar olika grupper av kvinnor och män mycket olika. Framförallt premierar skattesystemet
ägande av kapital, bilar och bostäder framför arbete, kollektivtrafik, och hyresrätter. Ägande är en
fråga om ekonomiska resurser, något som kvinnor generellt sett har mindre av. Varför har vi riggat
systemet på det sättet? Bias uppstår oftast inte ur illvilja utan ur okunskap. Med denna rapport har
vi bidragit till kunskapen om hur våra ekonomiska system kan förstås och anpassas till såväl
kvinnors som mäns liv. Endast genom att se hur vi byggt våra ekonomiska idéer på en manlig norm
där barn och omsorg om oss själva och varandra alltid kommer i andra hand kan vi förstå varför vi i
så många år misslyckats med målet om ekonomisk jämställdhet. 

Sammantaget genererar våra förslag i den här rapporten miljardökningar till de offentliga
finanserna. Detta är pengar som kan användas till att stärka och bygga ut den för kvinnors betalda
och obetalda arbete så viktiga välfärden. Detta innebär inte att kvinnor ska anpassa sig till ett
ekonomiskt system som inte är kompatibelt med det egna livet eller att varje mänsklig handling
ska monetariseras. Som vi påpekar i avsnittet om rut är det minst lika viktigt att män tar ett större
ansvar för det obetalda arbetet. Kanske är det först när fokus riktas mot att skapa incitament för
män att öka sitt obetalda arbete som kvinnors ohälsa kan minska och livsinkomster öka. 

Det handlar alltså om vad vi värdesätter i samhället – vilka aktiviteter vi vill uppmuntra och vilka vi
vill avstyra. Det är nog få som öppet skulle säga att traditionellt kvinnliga sfärer såsom att ta hand
om barn är oviktiga, tvärtom skulle nog de flesta av oss skriva under på att det är något av det
viktigaste som finns i vår mänskliga gemenskap. Trots det uttrycker vi något annat genom våra
praktiker. Det är dags att ändra på detta och faktiskt genomföra det vi åtagit oss: att utjämna
livsvillkoren för kvinnor och män. 
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Ibland fastnar diskussionen om ekonomisk politik i idén att inget kan göras eftersom det är det
finansiella och ekonomiska systemet som ”bestämmer”. Som vi har visat i denna rapport finns det
dock flera vedertagna sanningar om incitament och ekonomiskt beteende som kan ifrågasättas
med en jämställdhetsanalys. Därför behöver ekonomisk politik utgå från olika grupper av kvinnor
och mäns faktiska livsvillkor och observerade förändringar snarare än könsblinda teoretiska
modeller. 

Oavsett hur lång tid vi behöver vänta på en sammanhållen skattereform som syftar till att jämställa
skattesystemet så behöver vi löpande analysera och förstå enskilda delar av skattesystemets
påverkan på kvinnor och män. Idag finns stora kunskapsluckor och brist på data över framförallt
ägande. Optimal beskattning förblir en chimär utan kunskap om skatters påverkan på kvinnors
ekonomi och liv. Utöver de konkreta förändringar i beskattningen vi föreslår i denna rapport
behövs det därför en förbättrad datatillgång och betydligt robustare jämställdhetsanalyser vid
politiska beslut. Hur påverkar skatteförändringar, små som stora, den ekonomiska jämställdheten?
Men det räcker inte att göra analysen, konstatera att det blir sämre för kvinnor, och sedan gå
vidare med förslaget ändå. Målet om ekonomisk jämställdhet måste prioriteras i den ekonomiska
politiken och vara styrande i alla beslut om skatteförändringar. 

Idag finns i realiteten inget sätt för kvinnor som grupp att leva ett fritt liv och forma samhället och
sina egna liv på samma sätt som män. Det är bara möjligt för de kvinnor som väljer att leva precis
så som män traditionellt gjort (fast oftast utan någon som sköter servicen hemma). Denna rapport
har klargjort att skattesystemet implicit värderar kvinnors liv och livsvillkor lägre än mäns. Men vi
har också visat att det är möjligt att förändra och förbättra skattesystemet så att det tar hänsyn till
både kvinnors och mäns livsvillkor. Män kan inte existera utan kvinnor och betalt arbete kan inte
existera utan obetalt. Vi är beroende av varandra och av olika typer av ekonomiska och icke-
ekonomiska aktiviteter i samhället. Det är hög tid att våra ekonomiska system speglar den
verkligheten och på riktigt börjar jämna ut den ekonomiska ojämlikheten mellan kvinnor och män.
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Att kapitalinkomster beskattas lägre än arbetsinkomster gynnar män som äger
mer kapital än kvinnor. Framtida skattereformer bör syfta till att minska dessa
skillnader. Kapitalinkomster bör också, likt arbetsinkomster, beskattas
progressivt.

Borttagen värnskatt och höjd brytgräns för statlig inkomstskatt har ökat den
ekonomiska ojämställdheten. Återinför en andra skiktgräns men med en högre
brytpunkt, till exempel 10 % på inkomster över 80 000 kronor i månaden.

Avskaffa eller reformera ineffektiva och kostsamma skatteavdrag som särskilt
gynnar mäns arbete och företagande, så som rot-avdraget,
investeraravdraget och reseavdraget.

Slopa de så kallade 3:12-reglerna som i hög utsträckning används för
inkomstomvandling och skatteplanering bland välbeställda män. Nuvarande
system bidrar till att upprätthålla inkomstgapet mellan kvinnor och män. 

Gynna istället mindre företag som oftare drivs av kvinnor. Sänk skatten för
småföretag med omsättning under 300 000 kronor om året till 20 %. Höj
momsomsättningsgränsen för småföretag till 120 000 kronor.

Ta bort föräldraskaskatten genom att ersätta jobbskatteavdraget med ett
förvärvsavdrag där skatten sänks lika mycket för kvinnor och andra med
inkomster från transfereringar som för dem med arbetsinkomster.

Uppmuntra låg- och medelinkomstkvinnors sparande och pensionssparande
genom att skattebefria investeringssparkonton (ISK) upp till 150 000 kronor. 

Bostäder kan inte jämföras med andra investeringar och är så gott som den
enda kapitalformen som ägs i nästan lika stor utsträckning av kvinnor och
män. Att utjämna villkoren mellan boendeformer är bra för jämställdheten
eftersom något fler kvinnor bor i hyresrätt och missgynnas av dagens system.
Slopa fastighetsavgiften, ränteavdraget och amorteringskravet. 

Kvinnor lägger en större del av sina inkomster på att handla mat. Sänk
matmomsen till 6 % och gör en översyn av nuvarande momssatser utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. 

Slopa möjligheterna till löneväxling som endast lönar sig för inkomster över
taket till den allmänna pensionen. Av de som har sådana inkomster är 73 %
män.

10  FÖRSLAG FÖR  MER  JÄMSTÄLLDA SKATTER
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Sveriges Kvinnoorganisationer är en partipolitiskt och religiöst obunden
paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. Vi samlar 50 organi- 
sationer som tillsammans representerar över 130 000 kvinnor och flickor. 
Vi arbetar för kvinnors och flickors frigörelse, fulla mänskliga rättigheter 
och ett jämställt samhälle. Vår verksamhet vilar på feministisk grund och 
utgår från kvinnokonventionen och Sveriges jämställdhetspolitiska mål: 
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna 
liv. Varje år granskar Sveriges Kvinnoorganisationer statens budget ur ett 
jämställdhetsperspektiv.
 
Beatrice Nordling är nationalekonom och sakkunnig inom ekonomi 
på Sveriges Kvinnoorganisationer.

info@sverigeskvinnoorganisationer.se
www.sverigeskvinnoorganisationer.se
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Skattesystemet påverkar kvinnor och mäns ekonomi och 
livsvillkor. Hur skattesystemet är utformat har en direkt 
effekt på den ekonomiska jämställdheten och kvinnors 
möjligheter att leva ett fritt och självständigt liv. I Jämställda 
skatter gör Sveriges Kvinnoorganisationer en genomlysning 
av skattesystemet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
I rapporten konstateras att skattesystemet på flera sätt 
befäster och fördjupar ekonomiska skillnader mellan 
kvinnor och män. Särskilt fokus riktas mot livsvillkoren för 
ensamstående kvinnor med barn. Rapporten lämnar flera 
förslag på hur ett reformerat skattesystem skulle kunna 
förstärka utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle.


