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IFAU inbjuder till seminarium om 
skatter och arbetsmarknad 
torsdagen den 24 november, 9.00–11.45 på Folkets Hus i Stockholm 
Hur samhället väljer att ta ut skatter påverkar hur mycket individen vill arbeta och 
hur arbetsgivarna vill anställa. Flera av de senaste årens skattereformer har haft 
som uttalat syfte att höja både utbud och efterfrågan på arbetskraft.  

IFAU bjuder in till ett förmiddagsseminarium om skatter och arbetsmarknad där 
vi presenterar forskning om effekterna av jobbskatteavdrag, marginalskatter, 
arbetsgivaravgifter och momssänkningar i tjänstesektorn. Välkommen att lyssna 
och att ställa frågor till forskarna.  

 

Program 
Välkommen  
Olof Åslund, generaldirektör vid IFAU 

Effekter av jobbskatteavdrag – svensk och internationell evidens 
Eva Mörk, professor vid Uppsala universitet 

Är skattesänkningar för höginkomsttagare självfinansierande? 
Bertil Holmlund, professor vid Uppsala universitet 

Kaffe 

Sambandet mellan arbetsgivaravgifter och sysselsättning 
Erik Mellander, ekon.dr, IFAU 

Moms, priser och sysselsättning  
Oskar Nordström Skans, docent, IFAU  

Slutsatser och framåtblickar  
Olof Åslund, generaldirektör vid IFAU   

IFAU - Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk 
utvärdering, 

Box 513 
751 20  Uppsala 

Besöksadress 
Kyrkogårdsgatan 6 
753 12 Uppsala 

Tel. 018-471 70 70 
Fax 018-471 70 71 

E-post 
ifau@ifau.uu.se 

Internet 
www.ifau.se 

 

Ytterligare information  
Folkets Hus ligger på Barnhusgatan 12–14 i Stockholm. 
Konferensen direktsänds på ifau.se, och finns också tillänglig där i efterhand.  

IFAU är ett oberoende forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU  
studerar och sprider information om effekter av arbetsmarknads-, utbildnings- och socialförsäkringspolitik  
samt arbetsmarknadens funktionssätt. 
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Medverkande  
Eva Mörk är professor i nationalekonomi, särskilt offentlig ekonomi, vid Uppsala 
universitet. Tillsammans med Karin Edmark (IFN), Che-Yuan Liang och Håkan 
Sehlin från Uppsala universitet och UCFS är hon aktuell med en ny IFAU-rapport 
om effekter av jobbskatteavdraget.   

Bertil Holmlund är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Han har 
bland annat intresserat sig för hur värnskatten och de två marginalskatteintervallen 
för statlig skatt påverkar arbetsinkomsterna.  

Erik Mellander är ekonomie doktor och forskare vid IFAU i Uppsala. Han har 
studerat om sänkta arbetsgivaravgifter ökar sysselsättningen.  

Oskar Nordström Skans är forskare vid IFAU och docent vid Uppsala 
universitet. Han är projektledare för IFAU:s utvärdering av sänkningen av 
restaurangmomsen, och har tidigare varit ansvarig för Långtidsutredningen 2011 
där skatter och arbetsmarknad varit en viktig fråga.  

 

 


