
I ED nr 5/98 har Carl Hamilton (CH) en
kommentar till vår artikel om sambandet
mellan arbetslöshet och skattepolitik (pu-
blicerad i ED nr 4/98). Tyvärr har han up-
penbarligen haft bråttom med att förfärdi-
ga sin kommentar. Den innehåller nämli-
gen en del missförstånd om vad vi faktiskt
skrivit (om hemarbete, om omedelbar
övervältring m m). När det gäller de kort-
siktiga effekterna av sänkta arbetsgivarav-
gifter upprepar CH i stort sett vad vi skrivit. 

CHs diskussion av de empiriska forsk-
ningsresultaten belyser på ett träffande sätt
vikten av att inte ”mörka” resultat som
man av politiska skäl ogillar (för att an-
knyta till CHs egen terminologi). CH väl-
jer att helt ignorera resultat som pekar på
att progressiva skatter kan ha positiva sys-
selsättningseffekter. Han bortser också
helt sonika från det faktum att Daveri &
Tabellini [1997] faktiskt inte kan belägga
att skatterna har haft några effekter på ar-
betslösheten i den grupp av tre nordiska
länder där Sverige ingår (i varje fall inga
arbetslöshetshöjande effekter). Han näm-
ner den studie som presenterades i maj
1998 (efter det att vi hade lämnat ifrån oss
manus) av en grupp OECD-ekonomer
(Elmeskov, Martin & Scarpetta [1998]);
de finner att högre skatter leder till högre
arbetslöshet. Man kunde när det gäller
OECD-studier också ha hänvisat till
Scarpetta [1996], där inga effekter av skat-
ter kunde beläggas på den totala arbetslös-
heten (och inte heller på sysselsättnings-

graden men väl på andelen långtidsarbets-
lösa). Vidare hänvisar CH till OECD Jobs
Study [1994]. Den studien redovisar dock
resultat för Sveriges del som är föga plau-
sibla. Enligt resultaten skulle mervärde-
skatten i sin helhet övervältras på arbetsgi-
varna i form av högre lönekostnader med-
an såväl inkomstskatter som arbetsgivar-
avgifter i sin helhet skulle bäras av lönta-
garna i form av lägre reallöner efter skatt. 

Det vore lätt att fortsätta uppräkningen
av empiriska studier som ger olika resul-
tat. Vår slutsats att de empiriska resulta-
ten inte är robusta är snarast ett ”under-
statement”. Man bör naturligtvis inte me-
kaniskt räkna antalet studier som redovi-
sar det ena eller andra resultatet; alla stu-
dier är inte lika professionellt genomför-
da eller har tillgång till lika bra datamate-
rial. Men det är svårt att hävda att just de
studier som finner att skatter har effekter
skulle vara mer professionella än andra.
Vår skepticism när det gäller möjligheter-
na att genom generella skattesänkningar
uppnå betydande sysselsättningseffekter
är för övrigt fullt förenlig med de resultat
som redovisas av Elmeskov, Martin &
Scarpetta [1998]. Enligt deras resultat
skulle en skattesänkning med 10 procen-
tenheter leda till att arbetslösheten min-
skar med knappt en procentenhet. Om
man tar just dessa resultat på allvar skulle
det således krävas mycket drastiska skat-
tesänkningar för att uppnå rejäla minsk-
ningar av arbetslösheten.

CH konstaterar att vi inte berört det
faktum att Sverige är en liten öppen eko-
nomi. Nu är emellertid våra resonemang
också tillämpliga på en öppen ekonomi,
även om nya aspekter tillkommer. Om
skattetrycket leder till lägre investeringar
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och minskad kapitalstock så kan detta ha
effekter på sysselsättningen. (Detta gäller
för övrigt också i en sluten ekonomi.) 

Den avgörande frågan är då vad vi tror
om sambanden mellan kapitalbildning
och arbetslöshet på lång sikt. Den mest
plausibla hypotesen torde vara att kapital-
bildning (liksom stigande produktivitets-
nivå till följd av teknisk utveckling) inte
påverkar arbetslösheten på sikt (eftersom
arbetslösheten inte verkar uppvisa någon
långsiktig trend). På kort sikt finns med
all sannolikhet ett klart samband, vilket
också har diskuterats under rubriken ”ka-
pitalbrist” i europeisk forskning om ar-
betslösheten. Man kan dock förmoda att
just skatteförändringar knappast har någ-
ra dramatiska effekter på kort sikt via
dessa mekanismer. Det är lång tidsför-
dröjning mellan skattepolitik och storle-
ken på kapitalstocken. 

CH menar att det inte går att förstå var-
för våra argument för sänkt skatt på hus-
hållsnära tjänster inte skulle kunna utvid-
gas till att omfatta de flesta tjänster som
är priskänsliga. Det kan han nog ha rätt i;
våra resonemang var otydliga på denna
punkt. Det är klokt att vidga perspektivet
till alla tjänster som är priskänsliga, som
CH föreslår. Analysen i Kolm [1996] gäl-
ler ju inte specifikt hushållstjänster, vilket
CH också noterar.

CH avslutar med en fråga om vad som
är vårt recept mot arbetslösheten (en frå-
ga som vi ”lyckas undvika att beröra”).
Nu är det faktiskt tillåtet att behandla en
eller ett par frågor i taget. Syftet med vår
artikel var att på grundval av befintlig
forskning diskutera hur skatter påverkar
arbetslösheten. En forskare behöver inte
varje gång han eller hon diskuterar t ex
skattepolitik också upplysa sina lyssnare
eller läsare om sin ståndpunkt vad gäller
alla andra frågor. Ibland är det kanske
också rekommendabelt att vara restriktiv
med tyckande och försöka begränsa sig
till en redovisning av forskningsresultat. 

I det aktuella fallet är CHs kritik dessut-
om skäligen missriktad. Det ligger implicit
i vad vi skriver att vi ser reformer av ar-

betslöshetsförsäkringen som effektivare
medel för att bekämpa arbetslösheten än
generella skattesänkningar. Och en av oss
har skrivit åtskilligt om dessa frågor.1
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Varför är en industri reglerad av staten
och varför ser regleringarna ut som de
gör? Är det kloka politiker som i allmän-
intressets tjänst ryckt ut för att korrigera
marknadsmisslyckanden? Är det sluga
företagare som lyckats driva igenom eller
utnyttja regleringar till egen fördel? Eller
finns det några andra drivkrafter i spän-
ningsfältet mellan ädla uppsåt och onda
anslag som kan förklara regelsystemens
utformning? Jo, enligt nationalekonomen
Göran Häggs doktorsavhandling ”An
Institutional Analysis of Insurance Re-
gulation” finns det en ”tredje väg” som
ringlar sig fram genom århundradena till
vår tids regelsystem.

En utgångspunkt – som väl enklast kan
betecknas som ekonomisk-historisk – i
Häggs avhandling är nämligen att en ana-
lys av hur ett regelsystem vuxit fram ger
en helt annan bild än en analys av hur ett
system fungerar vid en viss tidpunkt. Den
som haft möjlighet att jämföra en ekono-
misk-historisk och en nationalekonomisk
framställning av exempelvis den ekono-
miska teoribildningen vet att skillnaden
mellan snitt på längden och tvären kan
vara lika stor som skillnaden mellan natt
och dag.

Hägg har alltså valt att ge sig i kast

med att förklara varför regleringen av för-
säkringsbranschen ser ut som den gör.
Varför just försäkringsbranschen? Jo, där
ställs frågan på sin spets hur man skapar
en marknad där aktörerna kan lita på va-
rann. Hur ska producenten vinna konsu-
mentens förtroende? Naturligtvis genom
att uppfylla sin del av avtalet. Men efter-
som kontraktsperioden när det gäller för-
säkringar är lång tar det lång tid för ho-
nom att bevisa sin pålitlighet. Och han
kan dessvärre inte kompensera detta för-
troendeproblem med sänkta priser efter-
som det kan innebära minskat förtroende
i och med att han kan få svårare att upp-
fylla sina förpliktelser i framtiden. 

I sin analys av försäkringsbranschen
tar författaren avstamp i spelteorin. För-
säkringstagaren har att göra första draget,
att välja försäkringsgivare – detta kallas
för ”the prime move dilemma”. Försäk-
ringsgivaren har att göra det andra draget,
att uppfylla eller inte uppfylla det ingång-
na avtalet. En försäkringsgivare som inte
uppfyller sitt avtal kan välta hela brädet –
marknaden – över ända genom att under-
gräva konsumenternas förtroende för
branschen. Det ligger därför i ”den heder-
värda försäkringsgivarens” intresse att
hålla borta mindre nogräknade konkur-
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renter som vill utnyttja ett mödosamt
uppbyggt förtroende för att göra snabba
vinster. De ”hedervärda” kan antingen
försöka upprätthålla ordningen själva el-
ler vända sig till en övervakare, staten, för
att hålla förtroendet uppe.

Utifrån detta avstamp formulerar Hägg
med Douglass North som främsta inspira-
tionskälla en institutionell hypotes:
Regleringar växer – liksom andra institu-
tioner – fram för att minska osäkerhet och
därmed, vilket ligger i såväl producenter-
nas som konsumenternas intresse, minska
transaktionskostnaderna. Denna hypotes
föresätter sig författaren att testa på ett
väldigt historiskt material – den svenska
försäkringsverksamheten från medeltiden
och fram till 1900-talet. Dessutom arbetar
han med två alternativa hypoteser av tra-
ditionellt neoklassiskt snitt: allmänintres-
sehypotesen, byggd på den välfärdseko-
nomiska teorin om att regleringar syftar
till att korrigera för marknadsmisslyckan-
den, och specialintressehypotesen, byggd
på ”chicagoteorin” om att regleringar an-
vänds av intressegrupper för att uppnå
fördelar på marknaden.

I fem kapitel om närmare 200 sidor trös-
kar sig Hägg igenom det mesta som finns
skrivet om svenskt försäkringsväsende
och prövar sina hypoteser om och om igen.
Historien börjar med den brandstodsinsti-
tution som beskrevs i landskapslagarna på
1200- och 1300-talen och löper fram till
försäkringsrörelselagstiftningen 1903 med
vidhängande försäkringsinspektion; dess-
utom beskrivs regleringssystemet så som
det såg ut i försäkringsrörelselagen 1983
som ett slags slutpunkt för historien. Att
försöka rekapitulera hela denna historia på
några rader är fåfängt. Man kan bara kon-
statera att författaren längs hela vägen
tycker sig ha god hjälp av sin institutionel-
la hypotes. Även specialintressehypotesen
är till hjälp, åtminstone mot slutet av histo-
rien. Allmänintressehypotesen ger däre-
mot inte mycket ledning eftersom det just
aldrig kom några regleringsinitiativ från
politiskt håll.

Den institutionella hypotesen och spe-
cialintressehypotesen framstår i slutändan
som två sidor av samma mynt. Producen-
terna använder sig av regleringar såväl för
att skapa en fungerande marknad som för
att skaffa sig fördelar på denna marknad.
Här kan man alltså förmoda att transak-
tionskostnader på en gång sänks och höjs
och vad summan av dessa vågrörelser blir
är inte gott att säga.

Författaren säger sig ha haft tre föresat-
ser, nämligen 1) att utveckla den institu-
tionella teorin, 2) att med hjälp av denna
teori tolka historien och 3) att bedöma
den institutionella teorins förklaringsför-
måga i relation till mer traditionell teori.
Om de båda sistnämnda föresatserna kan
man säga följande: Det är en fruktansvärt
svår uppgift att navigera genom historien
och försöka finna ut vem som tagit initia-
tiv till regleringar, vilka motiven varit,
vem som har vunnit eller förlorat. Men
författaren verkar – med reservation för
undertecknads bristande insikter i försäk-
ringsbranschlitteraturen – ha kommit så
långt som man rimligen kan komma om
man inte ska göra arbetet till en livsupp-
gift. Han har, trots att han i en fotnot för-
klarar att hans främsta ambition är att ut-
veckla teorin och inte att gräva fram nå-
got egentligt nytt historiskt material, gjort
en noggrann och tidsödande samman-
ställning av de historiker som finns att
tillgå, en insats som måste ligga bortom
självplågeriets gräns.

Han har därefter gjort en balanserad
bedömning av de tre hypotesernas förkla-
ringskraft och visat att de är svåra att skil-
ja från varann men att man ändå kan säga
något intressant om deras relativa bety-
delse. Inte minst intressant är väl att all-
mänintressehypotesen – åtminstone före
välfärdsstatens framträdande på 1900-ta-
let – tycks förklara så lite och författarens
institutionella ”älsklingshypotes” så
mycket. Allmänintresset blir i slutändan
någorlunda tillgodosett, men mindre ge-
nom upplysta politikers försorg och mera
genom en komplicerad process där pro-
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ducenterna vill få till en fungerande
marknad. Man skulle kanske kunna be-
skriva processen som att den osynliga
handen trevar sig fram och ibland behö-
ver en synlig statshandske för att bli tro-
värdig. Slutklämmen i avhandlingen, att
statliga regleringar till en början kan be-
hövas för att marknader ska fungera men
att de efterhand tenderar att gynna etable-
rade intressen och bromsa konkurrens
och förnyelse, ligger, såvitt man kan för-
stå, i linje med såväl common sense som
beprövad erfarenhet.

Om man skulle anmäla någon liten an-
märkning i marginalen så är det kanske
att Hägg i de för övrigt utmärkta teorika-
pitlen (redan publicerade i internationella
”law and economics”-tidskrifter) sin his-
toriska ambition till trots lider av viss
”närsynthet” av den typen att en viss teo-
riutveckling obetingat anses ha börjat
med NN:s artikel år 19XX. Men den sa-
ken visar väl bara vilken betydelse den
”institutionella” bakgrunden har.
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