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Danmark vs. Sverige 
 

Danmark har lavere skat på arbejde og 

større reformiver end Sverige 
 

I den offentlige debat bliver Sverige ofte fremhævet som et økonomisk foregangsland. Sverige 

er kommet bedre gennem krisen. Det kædes ofte sammen med lavere skat og en større re-

formiver i Sverige. Danmark har også et højere skattetryk end Sverige, men skatten på arbejde 

er faktisk lavest i Danmark. Målt på marginalsnitskatten for de højtlønnede har Danmark blot 

den 9. højeste marginalskat i OECD, mens Sverige har den næsthøjeste marginalskat. På re-

formsiden har Sverige gennemført reformer, der løfter beskæftigelsen med 247.000 personer. 

Det svarer til et løft på 5,3 pct. af den samlede beskæftigelse. I Danmark har vi løftet beskæf-

tigelsen gennem reformer med 5,7 pct. frem mod 2020 og over 14 pct. frem mod 2040. 

Af chefanalytiker Martin Madsen   20. december 2013 

Analysens hovedkonklusioner 
• I Danmark er skatten på arbejde lavere end i Sverige. Omvendt har Danmark en højere 

beskatning af forbrug og kapital. 
• Målt på marginalsnitskatten for de højtlønnede har Danmark blot den 9. højeste margi-

nalskat, mens Sverige har den næsthøjeste marginalskat ifølge OECD. 
• Sveriges har gennemført arbejdsmarkedsreformer fra 2006 til 2013, der løfter beskæfti-

gelsen med 247.000 personer på sigt svarende til 5,3 pct. af den samlede beskæftigelse.  
• Til sammenligning har de danske arbejdsmarkedsreformer, som er gennemført siden 

2006 samlet bidraget til en stigning i arbejdsstyrken på 152.000 personer i 2020. Det 
svarer til et løft af den samlede beskæftigelse i alderen 15-64 år på 5,7 pct. i forhold til 
det nuværende niveau. Frem mod 2040 er Danmarks reformbidrag over 14 pct. af be-
skæftigelsen i dag ifølge Finansministeriet. 

• Reformsporet er fortsat vigtigt for Danmark, men vi skal fremadrettet især fokusere på 
reformer, der kan øge arbejdsstyrkens kvalitet. Vi skal lave kloge reformer, der kan øge 
uddannelsesniveauet og dermed produktiviteten i Danmark. 
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Danmark har lavere skat på arbejde end Sverige 
Danmarks skattetryk har siden midten af 2000’erne været højere end Sveriges. Danmark havde i 2011 
et skattetryk på 47,7 pct. af BNP, mens Sverige havde et skattetryk på 44,3 pct. af BNP, svarende til en 
forskel på 3,4 pct. af BNP eller 63 mia. 2013-kr.  
 
Ser man på nationale kilder for skattetrykket i 2012 stiger forskellen. Det fremgår af figur 1, der viser 
skattetrykket i både Danmark og Sverige. 
 

Figur 1. Skattetrykket i Danmark og Sverige 

 
Kilde: AE pba EU-kommissionen ”Taxation trends in the European Union 2013”. 2012-tal er fra hhv. Sveriges Konvergensprogram 2013 og Økono-
mi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse, august 2013. 

 
En underopdeling af skattetrykket i 2011 viser imidlertid, at skatten på arbejde er lavere i Danmark end 
i Sverige. Således udgør skat på arbejde 24,4 pct. af BNP i Danmark (eller 51 pct. af de samlede skat-
ter) og 25,7 pct. af BNP i Sverige (svarende til 58 pct. af de samlede skatter). Omvendt har Danmark 
en højere beskatning af forbrug og kapital. Det fremgår af tabel 1. 
 

Tabel 1. Skattetrykket fordelt på arbejde, forbrug og kapital, 2011 

 Danmark  Sverige 

 Pct. af BNP Andel, pct.  Pct. af BNP Andel, pct. 

Skattetryk 47,7 100  44,3 100 

 Heraf:      
- Arbejde 24,4 51  25,7 58 

- Forbrug 15,1 32  12,8 29 

- Kapital 8,5 18  5,9 13 

Kilde: AE på baggrund af EU-kommissionen ”Taxation trends in the European Union 2013”. 

 
Ser man på gennemsnitsskatten på arbejdsindkomst på henholdsvis lavtlønnede, gennemsnitslønnede 
og højtlønnede viser figur 2, at Danmark har en gennemsnitlig beskatning blandt OECD-landene, mens 
Sverige ligger højere end Danmark. 
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Figur 2. Gennemsnitsskatten på arbejdsindkomst, 2012 

 
 

Anm. Lavtlønnede enlige uden børn er med en løn på 67 pct. af gennemsnittet. Højtlønnede har en løn på 167 pct. af gennemsnittet. 
Kilde: AE på baggrund af OECD Taxing Wages 2013. 
 
Målt på marginalsnitskatten for de højtlønnede har Danmark blot den 9. højeste marginalskat på godt 
56 pct., mens Sverige har den næsthøjeste marginalskat på 67 pct. Det fremgår af figur 3. 
 

Figur 3. Marginalskatten på arbejdsindkomst, 2012 

   
Anm. Lavtlønnede enlige uden børn er med en løn på 67 pct. af gennemsnittet. Højtlønnede har en løn på 167 pct. af gennemsnittet. 
Kilde: AE på baggrund af OECD Taxing Wages 2013. 
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Fra 2013 nedsatte Sverige selskabsskatten fra 26,3 pct. til 22 pct. Med aftalen om Vækstplan-DK sæn-
ker Danmark ligeledes selskabsskatten gradvist fra 25 pct. i dag til 22 pct. frem mod 2016. Det fremgår 
af figur 4, som viser, at selskabsskattesatsen i Danmark og Sverige har fuldt den generelle tendens i EU 
med gradvis at sænke selskabsskatten markant siden slutningen af 1980’erne. Danmark og Sverige har 
i perioden skiftedes til at havde den højeste selskabsskattesats. 
 

Figur 4. Selskabsskatteprocent i Danmark og Sverige 

 
Kilde: OECD, Regeringens aftale om Vækstplan DK (april 2013) 

 
Boks 1. Skattetrykket er påvirket af konjunkturer og ekstraordinære forhold 

Internationale sammenligninger af skattetryk skal fortolkes med forsigtighed, da de påvirkes af institutionelle og konjunktu-
relle forskelle mellem landene. Danmarks skattetryk overvurderes i internationale sammenligninger. Det skyldes bl.a., at 
indkomstoverførsler er skattepligtige i Danmark (bruttofisering), mens de i en række andre lande typisk er skattefri eller 
gives som skattefradrag. Desuden kan udbredelsen af obligatoriske sociale bidrag til offentlig pension spille en rolle. Endvi-
dere spiller konjunkturfølsomhed og følsomhed over for pensionsafkast og indtægter fra Nordsøolien en rolle. 
 
Figuren viser bidraget til skattetrykket fra Nordsøolien samt pensionsafkastskatten (PAL), som topper i 2005 og igen i 2011, 
hvor forskellen til Sveriges skattetryk er størst. Konjunkturernes påvirkning af skattetrykket er ikke entydig.  
 

 
   Kilde: AE pba Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
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Reformtempo: Danmark har intet at skamme sig over 
Sverige har gennemført en række arbejdsmarkedsreformer i perioden 2006-2013. Reformerne har 
samlet løftet arbejdsudbuddet med 247.000 fuldtidspersoner, hvoraf halvdelen af arbejdsudbudsløftet 
(120.000 personer) kommer fra et jobfradrag. Det fremgår af tabel 2 fra Sveriges Konvergensprogram 
2013, hvor jobfradraget er kaldt ”Jobbskatteavdrag”. 
 

Tabel 2. Sveriges arbejdsmarkedsreformer 2006-2013 

 Fuldtidspersoner, langt sigt 

Jobbskatteavdrag 120.000 

Arbetslöshetsförsäkring 39.000 

Husavdraget for renovering og tilbygning (ROT) samt husholdningsarbejde (RUT) 27.000 

Sjukförsäkring 19.000 

Øvrig 42.000 

Arbejdsmarkedsreformer i alt 2006-2013 247.000 

Anm.: Øvrig dækker over skiktgräns, arbetsmarknadspolitik, sänkta socialavgifter, sänkt tjänstemoms, höjt bostadsbidrag. Det fremgår ikke af Sve-
riges konvergensprogram, om reformernes virkning indfases kun at jobeffekten er ”på langt sigt”. 
Kilde: Sveriges Konvergensprogram 2013 side  20, tabel 2. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/cp2013_sweden_sv.pdf 

 
Det giver imidlertid ikke mening at sammenligne reformvirkningen på antal fuldtidsbeskæftigede i Sve-
rige og Danmark i absolutte tal, eftersom Sveriges befolkning og beskæftigelse er over 70 pct. større, 
end den er i Danmark. Sveriges reformbidrag på 247.000 personer svarer til et løft på 5,3 pct. af den 
samlede beskæftigelse på 4,66 mio. beskæftigede i alderen 15-64 år.  
 
Til sammenligning har de danske arbejdsmarkedsreformer, som er gennemført siden 2006 – men hvor 
størstedelen ikke har haft effekt endnu – samlet bidraget til en stigning i arbejdsstyrken på 152.000 
personer i 2020 stigende til knap 380.000 i 2040 ifølge diverse opgørelser fra Finansministeriet. Det 
fremgår af tabel 3. 
 

Tabel 3. Danmarks arbejdsmarkedsreformer, 2006-2013 

 Årstal 2012 2020 2040 

   ------------------------- Personer ------------------------- 

Velfærdsaftalen 2006  10.000 253.000 

Lavere skat på arbejde 2007 7.600 7.600 7.600 

Jobplanen 2008 7.000 7.000 7.000 

Nedbringelse af sygefravær 2008 4.000 4.000 4.000 

Forårspakke 2.0 2009 18.300 18.300 18.300 

Genopretningsaftalen 2010  12.300 12.300 

Senere tilbagetrækning 2011  65.000 37.000 

Skattereformen 2012  11.500 15.800 

Førtidspension og fleksjob 2012  4.700 12.200 

Vækstplan 2013  1.000 1.000 

SU 2013  6.000 6.000 

Kontanthjælp 2013  4.500 4.500 

Arbejdsmarkedsreformer i alt 2006-2013  36.900 151.900 378.700 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet. 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/cp2013_sweden_sv.pdf�
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Danmarks reformbidrag på 152.000 personer i 2020 svarer til et løft af den samlede beskæftigelse i 
alderen 15-64 år på 5,7 pct. i forhold til det nuværende niveau. I 2020 er Danmarks reformtiltag såle-
des større end Sveriges 5,3 pct. Og ser man i 2040, så svarer Danmarks reformbidrag til over 14 pct. af 
beskæftigelsen i dag. 
 
I den offentlige debat om Sverige og Danmark fremhæves ofte DA’s arbejdsmarkedsrapport fra 2012. 
Rapporten viste, at Danmark havde flere på overførsler end Sverige. DA’s arbejdsmarkedsrapport har – 
trods manglende sammenlignelige internationale tal – forsøgt at opgøre forskellen i antallet på over-
førsler. DA’s undersøgelse viste, at Danmarks andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder på of-
fentlig forsørgelse er 6,9 pct.point højere end i Sverige i 2011, svarende til 270.000 personer, hvis 
Danmark kom ned på Sveriges andel.  
 
Forskellen i andelen af offentligt forsørgede på 6,9 pct.point skal sammenholdes med, at Danmark og 
Sverige kun har en forskel i beskæftigelsesgrad på 1,2 pct.point. De færre overførselsmodtagere i Sve-
rige afspejler altså ikke en tilsvarende højere beskæftigelsesgrad.  
 
Der er således åbenlyst store dataudfordringer i DA’s undersøgelse. Det er vigtigt at understrege, at 
der ikke findes internationalt sammenlignelige tal for antal overførselsmodtagere, som DA forsøger at 
opgøre – men kun for beskæftigelsen og beskæftigelsesgraden. Det kan godt være, at der er flere sven-
skere, der er selvforsørgende eller forsørges af familien, men det kan ligeså vel være, at DA’s tal ikke er 
helt dækkende. Når man sammenligner arbejdsmarkedssituationen mellem lande, bør der tages ud-
gangspunkt i de sammenlignelige beskæftigelsestal, da man skal huske på, at overførselssiden alligevel 
kun fortæller den ene side af historien. 
 
Når det er sagt, så kan forskellen mellem Danmarks og Sveriges antal overførselsmodtagere også skyl-
des, at virkningerne af de danske arbejdsmarkedsreformer ikke ses endnu, samt at Danmark er blevet 
hårdere ramt af krisen end Sverige. 
 

Sveriges sænkelse af jobfradraget har overraskende stor beskæftigelseseffekt 
Udover at landes reformer ikke kan sammenlignes absolut, men må sammenholdes med befolkninger-
nes og beskæftigelsens størrelse, så er det bemærkelsesværdigt, hvor stor en effekt Sverige tillægger 
deres jobfradrag. 
 
Sveriges jobfradrag blev indført fra januar 2007 og er efterfølgende løftet tre gange i hhv. 2008, 2009 
og 2010. Indførelsen kostede statskassen ca. 40 mia. SEK, og de tre efterfølgende løft har været på ca. 
10 mia. SEK. Sveriges jobfradrag koster således 83 mia. SEK i 2012 eller 69 mia. danske kroner og 
skønnes at øge arbejdsudbuddet med 120.000 personer1

 
. 

120.000 job for 69 mia. kr. svarer til en jobeffekt på 1.730 personer pr. mia. kr. 
 

                                                                 
1 I Finansloven for 2014 har den svenske regering foreslået at løfte jobfradraget yderligere med 12 mia. SEK og forventes at medføre et løft i ar-
bejdsudbuddet med 13.000 personer. Det fremhæves, at det svenske Konjunkturinstitut og rigsrevision vurderer, at arbejdsudbudseffekterne af 
jobfradraget er af samme størrelsesorden som den svenske regering. Kilde: http://www.regeringen.se/sb/d/14915/a/169781 og  
http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/05/90/a3e45765.pdf 
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I Danmark blev beskæftigelsesfradraget hævet med skattereform fra 2012 svarende til 9,4 mia. 2013-
kr. frem mod 2022, og det vurderes, at arbejdsudbuddet løftes som følge heraf med 4.200 personer. 
Det svarer til 450 job pr. mia. kr.2

 
 Det fremgår af tabel 3.  

I Sveriges konvergensprogram er arbejdsudbudseffekten af jobfradraget altså næsten 4 gange så stor 
pr. milliard danske kroner, som det Danmark indregner. 
 
Sagt på en anden måde, så vil arbejdsudbudsvirkningen af det svenske jobfradrag, som med den sven-
ske multiplikator bidrager med 120.000 personer for 83 mia. SEK, kun bidrage med godt 31.000 per-
soner med en dansk beregningsmultiplikator. Umiddelbart er det en meget stor forskel i vurderingen af 
effekter af et beskæftigelsesfradrag. Det er dog ikke helt sikkert, at man fuldstændigt kan sidestille det 
danske og det svenske jobfradrag. 
 

Tabel 3. Virkning af jobfradrag i Danmark og Sverige 

 
Skattelettelse Mia. 

kr. 
Beskæftigelsesløft Per-

soner 
Beskæftigelsesløft 

Personer pr. mia. kr. 

Sveriges jobfradrag (83 mia. SEK) 69 120.000 1.730 

Damarks beskæftigelsesfradrag (skattere-
form 2012) 9,4 4.200 450 

Kilde: AE på baggrund af regeringen.se og Finansministeriet. 

 
Skal der gennemføres flere reformer i Danmark? 
Danmark har i gennem de sidste mange år gennemført en række arbejdsmarkedsreformer og reformer 
af efterløn, folkepension, førtidspension, kontanthjælp og SU med mere. Finanspolitikken er nu lang-
tidsholdbar ifølge De Økonomiske Vismænd og Finansministeriet, hvilket betyder, at der ikke længere 
bliver lagt regninger i børneværelset for at finansiere vores velfærdssamfund. Sigtet med mange af de 
gennemførte reformer har netop været at fremtidssikre velfærdssamfundet. 
 
Danmark har altså gennemført mange reformer, og mange af reformerne har vi endnu ikke set virknin-
gerne af. Reformsporet er fortsat vigtigt for Danmark, men vi skal fremadrettet fokusere på reformer, 
der kan øge arbejdsstyrkens kvalitet. Vi skal lave kloge reformer, der kan øge uddannelsesniveauet og 
dermed produktiviteten i Danmark. Reformer er nemlig meget mere end øget arbejdsudbud. Det er og-
så en reform, når man styrker fagligheden i folkeskolen og kvaliteten af erhvervsskolerne. Fokus med 
reformer fremadrettet skal være på arbejdsstyrkens kvalitet og ikke kun kvantitet.  

 
Økonomisk vækst skabes ikke kun ved, at vi arbejder flere timer, men også i høj grad af, at vi bliver 
dygtigere og mere effektive. Således har produktivitetsvæksten været den helt afgørende faktor i for-
hold til at skabe økonomisk vækst gennem de seneste 40 år. 
 

                                                                 
2 http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/fiu/spm/300/svar/900127/1148131.pdf 
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