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Löneökningen som försvann 

1)	 Dvs	20	procent	skatt	på	skillnaden	mellan	37	500	kr/mån,	där	brytpunkten	skulle	legat	vid	ordinarie	uppräkning	(inflation	+	två	pro-
centenheter), och 36 900 kronor i månaden.

Årets kontrolluppgifter från arbetsgivaren för 
2016 har landat i brevlådan. Nu blir regeringens 
skattehöjningar på arbete för dem med högre 
inkomster tydliga, särskilt vid en jämförelse 
med uppgifterna från 2015. För många perso-
ner har höjningarna inneburit att hela årets 
löneökning försvunnit i skatt. Därtill fortsätter 
regeringen i år att smyghöja skatten för de 1,3 
miljoner som betalar statlig inkomstskatt.

2016 frystes den nedersta brytpunkten för stat-
lig inkomstskatt på 2015 års nivå. Det resultera-
de	i	att	alla	med	en	månadslön	över	cirka	36 900	
kronor	fick	en	indirekt	skattehöjning	med	cirka	
1 360 kronor för helåret1.	Därtill	fick	60	000	fler	
betala statlig inkomstskatt i intervallet 160 till 
1 360	kronor.	Dessa	skulle	annars	enbart	beta-
lat kommunalskatt. Regeringen räknade med 
att	detta	skulle	inbringa	1,67	miljarder	kronor	i	
ökade skatteintäkter.

Den	frysta	brytpunktens	skatteeffekt	är	dock	
svår att utläsa av kontrolluppgiften när man 
jämför	sina	uppgifter	med	2015,	eller	lägger	in	
dem i Skatteverkets räknesnurra för slutlig skatt. 
Effekten	är	inte	synlig	då	den	förlorade	mellan-

skillnaden av att brytpunkten inte räknats upp 
inte kommer med, utan måste läggas till.

2016	infördes	även	en	utfasning	av	jobbskatte-
avdraget för dem med månadsinkomster strax 
över 50 000 kronor. Skattereduktionen minskas 
med tre procent av inkomsten därutöver och 
är helt borta när inkomsten når cirka 124 000 
kronor i månaden. Utfasningen drabbade cirka 
350 000 inkomsttagare och skulle öka skattein-
täkterna	med	ytterligare	2,71	miljarder	kronor.	

Personer med månadsinkomst över 50 000 
kronor drabbades därmed av både den frysta 
brytpunkten	och	utfasningen	av	jobbskatteav-
draget. För inkomster strax över 50 000 kronor 
blir	skatteeffekten	av	utfasningen	större	än	den	
frysta brytpunkten.

Vid	sidan	av	de	statliga	höjningarna	2016	tillkom	
höjd	kommunalskatt	2016	för	invånarna	i	63	
kommuner.	Denna	skatteeffekt	tar	vi	dock	inte	
hänsyn till i vår analys som har fokus på reger-
ingens	skattehöjningar	på	arbetsinkomster	som	
ägde	rum	under	fjolåret.
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Regeringens smyghöjningar 
äter upp löneökningar

För	att	illustrera	effekterna	av	regeringens	höjda	
skatter på arbetsinkomster 2016 har vi granskat 
elva månadsinkomster i storleken 50 000 kronor 
till 140 000 kronor och hur den slutliga skatten 
påverkats. Detta gör vi för en lön som ökat med 
2 procent2. Vi har använt Skatteverkets räkne-
snurra ”Räkna ut din skatt” för fysiska personer 
för inkomståren 2015 och 2016.

Vid en löneökning på 2 procent 2016 ökade den 
totala skatten som andel av löneökningen med 
mellan 68 procent och 151 procent, se diagram 
1. För månadsinkomster över 65 000 kronor
2015	blir	effekten	av	2016	års	skattehöjningar	att
mer än hela årets löneökning försvunnit i skatt.

Fyra exempel på hur skatten 
utvecklats mellan 2015 och 2016

Skatteberäkningarna för de två inkomståren 
utgår från en inkomsttagare under 65 år och 
en kommunalskatt på 32 procent för båda 
åren.	Beräkningarna	redovisas	mer	detaljerat	
i bilagan (förändring av kommunalskatt, statlig 
inkomstskatt	och	jobbskatteavdraget).	

Här	följer	fyra	exempel	utifrån	de	elva	inkomst-
exempel som vi undersökt:

50 000 kronor i månaden

För en person med 50 000 kronor i månads-
inkomst 2015 ökade skatten med totalt 1 520 
kronor 2016 vid en oförändrad lön. 

2) Konservativt räknat utifrån en genomsnittlig ökningstakt av lönerna 2016 (Medlingsinstitutet).

Om den här personen fått en löneökning med  
2 procent 2016 (1 000 kr/mån och 12 000 kronor 
för helåret) ökade den totala skatten på årsbasis 
med 8 120 kronor, vilket motsvarar 68 procent 
av 2016 års löneökning.

65 000 kronor i månaden

Vid en månadsinkomst på 65 000 kronor 2015 
som ligger kvar på samma nivå 2016 ökade 
skatten mellan åren med drygt 6 400 kronor på 
årsbasis.

Vid en löneökning på 2 procent mellan åren 
(1 300	kr/mån	och	15	600	kronor	för	helåret),	
ökade skatten med 15 800 kronor. Det medför 
att skatten i förhållande till årets löneökning 
uppgår till drygt 101 procent. I praktiken har där-
med	hela	årets	lönehöjning	försvunnit	i	skatt.

Diagram 1. Ökad skatt 2016, i relation till en löneökning på  
2 procent, vid olika månadslöner 2015 (Procent och kronor)
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Källa: Egna beräkningar  
utifrån Skatteverkets ”Räkna 
ut din skatt” inkomståren 
2015 och 2016.

Anm.	Skatteeffekten	av	 
frysningen av den nedersta 
brytpunkten har lagts till.

Tabell 1. Exempel på hur stor 
andel av en lönehöjning vid olika 
ökningstakter som försvinner i skatt 
mellan 2015 och 2016. (Procent)

Löneökning 2016, och hur skatte
uttaget ökar jämfört med 2015 i 

relation till den höjda lönen

Månadslön 
2015 1% 2% 3%

70 000 158% 109% 93%

90 000 203% 132% 108%
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70 000 kronor i månaden

För en person med 70 000 kronor i månaden 
ökade skatten med totalt 8 240 kronor vid en 
oförändrad lön 2016. 

Vid en löneökning på 2 procent (1 400 kr/mån 
och 16 800 kronor för helåret), ökade skatten 
mellan åren med 18 320 kronor. Det innebär i 
realiteten i att mer än hela 2016 års löneökning 
gått till skatt, 109 procent. Skatten har	ökat	med	
1	500	kronor	utöver	den	lönehöjningen som 
försvunnit i skatt.

Löneökningen som försvann

90 000 kronor i månaden

För en person med 90 000 kronor i månads-
inkomst båda åren ökade skatten med 15 440 
kronor 2016. 

Om den här personen fått en löneökning med 2 
procent 2016 (1 800 kr/mån och 21 600 kronor 
för helåret) ökade den totala skatten med 28 400 
kronor. Det motsvarar 132 procent skatt i 
relation till årets löneökning. Skatten har 
därmed ökat med 6 800 kronor utöver den 
uppätna löneökningen på 21 600 kronor.

Tabell 2. Sammanfattning av den mer utförliga tabellen i bilagan som beskriver 
utvecklingen av den slutliga skatten för inkomsttagare under 65 år, 2015 och 2016. 
(Kronor och procent)

2015

Löneökning 
med 2%        

2016

Ökad skatt 
2016 vid oför

ändrad lön

Ökad skatt 
2016 vid 

lönehöjning
Lönehöjning 

2016

Ökad skatt 
som andel 

av 2016 års 
lönehöjning

Månadslön  50 000     51 000     127     677     1 000    68%

Årslön  600 000     612 000     1 524     8 124     12 000    68%

Månadslön  60 000     61 200     387     1 107     1 200    92%

Årslön  720 000     734 400     4 644     13 284     14 400    92%

Månadslön  65 000     66 300     537     1 317     1 300    101%

Årslön  780 000     795 600     6 444     15 804     15 600    101%

Månadslön  70 000     71 400     687     1 527     1 400    109%

Årslön  840 000     856 800     8 244     18 324     16 800    109%

Månadslön  80 000     81 600     987     1 947     1 600    122%

Årslön  960 000     979 200     11 844     23 364     19 200    122%

Månadslön  90 000     91 800     1 287     2 367     1 800    132%

Årslön  1 080 000     1 101 600     15 444     28 404     21 600    132%

Månadslön  100 000     102 000     1 587     2 787     2 000    139%

Årslön  1 200 000     1 224 000     19 044     33 444     24 000    139%

Månadslön  110 000     112 200     1 887     3 207     2 200    146%

Årslön  1 320 000     1 346 400     22 644     38 484     26 400    146%

Månadslön  120 000     122 400     2 187     3 627     2 400    151%

Årslön  1 440 000     1 468 800     26 244     43 524     28 800    151%

Månadslön  130 000     132 600     2 286     3 768     2 600    145%

Årslön  1 560 000     1 591 200     27 427     45 211     31 200    145%

Månadslön  140 000     142 800     2 286     3 882     2 800    139%

Årslön  1 680 000     1 713 600     27 427     46 579     33 600    139%

Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets ”Räkna ut din skatt” inkomståren 2015 och 2016.

Anm.	Skatteeffekten	av	frysningen	av	den	nedersta	brytpunkten	har	lagts	till.
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Vid andra ökningstakter av lönerna blir utfallet 
ett annat. Vid exempelvis en lägre procentuell 
ökningstakt än 2 procent ökar skatten i relation till 
den	höjda	lönen	mer	och	vid	en	högre	ökningstakt	
blir	skatteandelen	av	lönehöjningen	lägre.	Tabell 1 
på sidan 3 visar två exempel utifrån en mer utförlig 
beskrivning i bilagan. 

Avtrappat jobbskatteavdrag 
– upp till 26 400 kronor i höjd skatt

Jobbskatteavdraget är en skattereduktion 
på arbetsinkomster. Det infördes 2007 och 
förstärktes	sedan	under	de	tre	efterföljande	
åren.	2014	infördes	det	femte	steget	i	jobbskat-
teavdraget. Det övergripande syftet var att göra 
det mer lönsamt att arbeta. Det skulle bli mer 
lönsamt att gå från bidrag till arbete och stimu-
lera sysselsättningen.

Jobbskatteavdraget beräknas efter arbetsin-
komst, grundavdrag och kommunal skattesats. 

3) Skillnad mellan Munkedal och Vellinge som 2016 hade landets högsta och lägsta skattesats, en skillnad på 5,92 procentenheter.

4) 2015 var prisbasbeloppet 44 500 och 2016 44 300 kronor.

Det får bara räknas av mot den kommunala 
inkomstskatten, inte mot den statliga inkomst-
skatten. Dock påverkas inte de kommunala 
skatteintäkterna	då	jobbskatteavdraget	är	en	
statligt	finansierad	skattereduktion.

De inkomsttagare som fyllt 65 år har ett större 
jobbskatteavdrag	än	de	personer	som	inte	nått	
pensionsåldern. Detta för att uppmuntra äldre 
att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Underlaget till skattereduktionen multipliceras 
med kommunalskattesatsen i kommunen och 
ger	jobbskatteavdraget.	

Kommunalskatten i inkomsttagarens hemkom-
mun	är	en	faktor	som	påverkar	jobbskatteav-
dragets storlek. Ju högre kommunal skattesats 
desto större blir avdraget. Som mest är skillna-
den mellan hög- och lågskattekommuner cirka 
400 kronor i månaden (nära 4 900 kronor för 
helåret)3. Att skattesatsen är större i högskatte-
kommuner	innebär	att	jobbskatteavdraget	i	viss	
utsträckning	fungerar	skatteutjämnande	mellan	
kommuner. 

Vid inkomster över 8,08 prisbasbelopp4 
(360 000	kronor	2015	eller	30	000	kronor	i	
månaden)	har	jobbskatteavdraget	varit	lika	
stort – och vid en kommunal skattesats på  
32 procent motsvarade det 26 495 kronor 2015 
(2 208	kr/mån)	och	26	389	kronor	2016.	

Från	och	med	2016	trappas	jobbskatteavdraget	
av med 3 procent av arbetsinkomsten översti-
gande 13,54 prisbasbelopp. Det motsvarade 
2016 en årsinkomst på cirka 600 000 kronor 
eller 50 000 kronor i månaden. För månadsin-
komster	över	cirka	124	000	kronor	är	jobbskat-
teavdraget helt utfasat. Det ger sålunda en ökad 
skatt med 26 400 kronor.

I förhållande till lönen är skattesänkningen 
störst i de lägre inkomstskikten och över en 
månadsinkomst runt 30 000 kronor var det 
lika stort för alla. Från och med 2016 trappas 
det sålunda av och är helt borta vid ca 124 000 
kronor i månaden. Se tabell 4.

Tabell 3. Ett urval av yrken med höga 
medellöner. (Medellön, kr/mån)

Chefer	inom	bank,	finans	och	
försäkring, högre nivå  123 100    

Verkställande direktörer*  90 400

Mäklare	inom	finans  77 700

Specialistläkare  75 200

Forsknings- och utvecklingschefer, 
högre nivå  72 000

General-, landstings- och 
	kommundirektörer	m.fl.  71 500

Ekonomi-	och	finanschefer,	högre	
nivå  68 500

Piloter	m.fl.  64 700

Driftchefer inom bygg,  
anläggning och gruva, högre nivå  64 200

Försäljnings-	och	marknadschefer*  64 100

Chefer	inom	bank,	finans	och	
försäkring, lägre nivå  63 600

Barnläkare, avdelningsläkare  63 300    

* Eftergymnasial	utbildning

Källa: SCB, 2015.
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Avtrappningen höjer 
marginalskatten på arbete – 
världens högsta marginalskatt

Det	avtrappade	jobbskatteavdraget	på	inkom-
ster	över	50	000	kronor	bidrar	till	att	höja	margi		-
nalskatten	på	den	sist	intjänade	kronan,	från	i	
genomsnitt 52 procent till 55 procent5. För in-
komsttagare som betalar ytterligare 5 procent i 
så kallad värnskatt (över 53 200 kronor 2016) 
ökar marginalskatten från  57 procent till 60 
procent. Det medför att Sverige nu har världens 
högsta marginalskatt på arbetsinkomster.

Räknar man också in arbetsgivaravgifter, moms 
och punktskatter får man den egentliga marginal-
skatten,	den	effektiva.	Den	är	idag	75	procent	för	
höginkomsttagare. Löntagaren får i realiteten 
behålla	mindre	än	en	fjärdedel	av	en	lönehöjning.	

5) Vid genomsnittlig kommunalskatt på ca 32 procent.

Höga marginalskatter drabbar olika yrkesgrup-
per i varierande omfattning. I tabell 5 visas några 
exempel. Bland läkare, civilingenjörer,	piloter	
med	flera	betalar	en	betydande	majoritet	av	de	
heltidsarbetande	hög	marginalskatt.	Nära	
varannan	polis, 6 av 10 präster och drygt	var	
tredje	barnmorska	omfattas	av	hög	
marginalskatt, i meningen att skattebetalaren 
på	de	sist	intjänade	kronorna	får	behålla	mindre	
än hälften efter inkomstskatt, det vill säga då 
skatten överstiger 50 procent. 

Tabell 4. Jobbskatteavdragets storlek och andel av bruttoinkomsten för 
inkomsttagare under 65 år, 2015 och 2016. (Kronor och procent)

Jobbskatteavdrag
Jobbskatteavdragets andel  

av bruttoinkomsten

Arbetsinkomst per år 2015 2016 2015 2016

 100 000     9 648     9 641    9,6% 9,6%

 150 000     12 613     12 628    8,4% 8,4%

 200 000     15 989     16 004    8,0% 8,0%

 250 000     19 365     19 380    7,7% 7,8%

 300 000     22 741     22 756    7,6% 7,6%

 350 000     26 117     26 100    7,5% 7,5%

 400 000     26 495     26 389    6,6% 6,6%

 500 000     26 495     26 389    5,3% 5,3%

 600 000     26 495     26 383    4,4% 4,4%

 700 000     26 495     23 383    3,8% 3,3%

 900 000     26 495     17 383    2,9% 1,9%

 1 100 000     26 495     11 383    2,4% 1,0%

 1 300 000     26 495     5 383    2,0% 0,4%

 1 400 000     26 495     2 383    1,9% 0,2%

 1 500 000     26 495    0 1,8% 0,0%

Källa: Beräkningar i Skatteverkets räknesnurra för inkomståren 2015 och 2016 för löntagare under 65 år och vid en oförändrad 
kommunalskatt	på	32	procent.	Högre	kommunalskatt	ger	ett	högre	jobbskatteavdrag	och	en	lägre	kommunalskatt	ett	lägre	
avdrag. 

Anm.	Att	jobbskatteavdraget	inte	är	lika	stort	mellan	åren	för	inkomsterna	under	600	000	kronor	är	en	konsekvens	av	att	pris-
basbeloppet minskat med 200 kronor mellan åren.
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Höjda marginalskatter kan 
minska skatteintäkterna 

Det är en farlig väg som regeringen valt genom 
att	höja	marginalskatterna	på	arbete.	Höga	
marginalskatter är skadliga ur ett samhälls-

6) Bland annat Hansson, Flood och Lundberg.  Den senaste långtidsutredningen lyfte fram marginalskatterna som ett av 
skattesystemets allvarligaste problem och rekommendationer med liknande innebörd har utfärdats av bland annat OECD och 
Finanspolitiska rådet.

ekonomiskt	perspektiv	av	flera	skäl.	Det	är	en	
vedertagen slutsats inom forskningen6.

För det första försämras incitamenten till arbete 
då	det	lönar	sig	mindre	att	jobba	extra,	att	ta	
större ansvar och vidareutbilda sig. Detta då en 

Tabell 5. Andelar skattebetalare för olika yrkesgrupper. (Procent)

Yrkeskategori, år 2015.
Andel heltids arbetande 

med hög marginalskatt*

Piloter,	fartygsbefäl	m.fl. 83%

Hälso-	och	sjukvårdsspecialister 79%

Civilingenjörer,	arkitekter	m.fl. 72%

Dataspecialister 69%

Fysiker,	kemister	m.fl. 68%

Matematiker och statistiker 66%

Företagsekonomer,	marknadsförare	och	personaltjänstemän 63%

Jurister 63%

Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 62%

Chefer för mindre företag och enheter 59%

Präster 59%

Ingenjörer	och	tekniker 56%

Administratörer	i	offentlig	förvaltning 53%

Universitets- och högskolelärare 52%

Malmförädlingsoperatörer,	brunnsborrare	m.fl.	 49%

Däckspersonal 49%

Processoperatörer, kemisk basindustri 48%

Militärer 47%

Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 47%

Processoperatörer, trä- och pappersindustri 46%

Samhälls- och språkvetare 45%

Specialister	inom	biologi,	jord-	och	skogsbruk	m.m. 44%

Lantmästare,	skogsmästare	m.fl. 43%

Poliser 43%

Datatekniker och dataoperatörer 42%

Journalister,	konstnärer,	skådespelare	m.fl.	 39%

Barnmorskor	sjuksköterskor	med	särskild	kompetens 37%

Elmontörer,	tele-	och	elektronikreparatörer	m.fl.	 36%

Driftmaskinister	m.fl. 30%

Fotografer,	ljud-	och	bildtekniker	m.fl. 22%

Källa:	Svenskt	Näringsliv	och	SCB.

* Som utöver kommunalskatt betalar statlig inkomstskatt med minst 20 procent.
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förväntad inkomstökning efter skatt, beskärs. 
Vidare tenderar incitamenten till högre utbild-
ning, karriärutveckling och entreprenörskap att 
minska då höga inkomster beskattas hårt.

Flertalet studier7 och forskare har dessutom 
visat att antalet arbetade timmar bland hög-
kvalificerade	personer	påverkas	negativt	av	
höga marginalskatter. Därutöver försämrar 
höga	marginalskatter	möjligheterna	för	svenska	
företag att attrahera utländsk kompetens. 
Det är särskilt kostsamt för de kunskapsinten-
siva företag som konkurrerar på den globala 
marknaden.

Lägre marginalskatt leder enligt forskningen 
till högre taxerad inkomst genom beteendeför-
ändringar som ökar den taxerade inkomsten. 
Högre marginalskatter drar åt andra hållet. 
Ytterligare skärpningar av Sveriges redan höga 
marginalskatter riskerar dessutom att leda till 
att skatteintäkterna inte ökar som tänkt utan 
att de till och med minskar. Fenomenet kallas 
Lafferkurvan,	efter	ekonomen	Arthur	Laffer,	
och illustrerar att skatteintäkterna ökar i takt 
med	höjda	skattenivåer,	men	bara	till	en	viss	

7) Pirtillä och Selin (LU, 2011), Holmlund och Söderström (2011) Sørensen (2010) och Lundberg (2016).

gräns, därefter minskar intäkterna. Det beror på 
att drivkrafterna hämmas.

Flera	studier	har	visat	på	att	ett	avskaffande	
av	värnskatten	skulle	vara	självfinansierad	och	
nationalekonomen Jacob Lundberg har i sin 
forskning	beräknat	att	ett	avskaffande	till	och	
med	skulle	öka	skatteintäkterna	med	3	miljarder	
kronor. Han har även beräknat att ett avskaf-
fande av hela den statliga inkomstskatten skulle 
vara	självfinansierad	och	sannolikt	öka	skatte-
intäkterna	med	10	miljarder	kronor	via	positiva	
beteendeförändringar. 

1,3 miljoner personer drabbas av 
trixandet av brytpunkterna och 
får behålla mindre än hälften av en 
löneökning efter skatt. Det motsvarar 
ungefär var tredje heltidsarbetande. 

Regeringens skattehöjningar på arbetsinkomster

2016:	Höjd	skatt	med	1	360	kronor	för	alla	
med inkomst över cirka 36 900 kronor i 
månaden genom fryst brytpunkt för statlig 
inkomstskatt	på	2015	års	nivå.	60	000	fler	
fick	därmed	betala	statlig	inkomstskatt	2016	
i	intervallet	160–1	360	kronor.	Även	jobbskat-
teavdraget trappades av med 3 procent för 
inkomster över 50 000 kronor i månaden.

2017: Begränsad uppräkning av både den 
nedre och den övre brytpunkten för statlig 
inkomstskatt.	Detta	höjer	skatten	med	860	
kronor för alla med en månadslön över 
37 600	kronor.	40	000	fler	får	betala	statlig	
inkomstskatt med upp till 860 kronor. De 
med månadslön över cirka 54 200 kronor 
som betalar värnskatt (25% statlig inkomst-
skatt)	fick	höjd	skatt	med	ytterligare	cirka	
320	kronor.	Det	innebär	att	13	000	fler	måste	
betala värnskatt än vid normal uppräkning.

2018: Regeringen aviserade i budgetpro-
positionen för 2017 att de ämnar begränsa 
uppräkningen av den nedre och övre 
brytpunkten även 2018. Det medför att 
ytterligare 40 000 löntagare får betala statlig 
inkomstskatt	2018	och	ytterligare	13	000	fler	
får betala värnskatt. I kronor handlar det om 
ungefär	lika	stora	höjningar	som	2017.

Den	sammanlagda	effekten	av	trixandet	med	
brytpunkterna urholkar brytpunkterna så 
att	de	inte	följer	med	pris-	och	löneökningar.	
För dem som redan 2015 betalade statlig 
inkomstskatt handlar om en sammanlagd 
skattehöjning	under	2016	med	cirka
6	700 kronor eller 7 600 kronor vid värnskatt. 
På årsbasis kommer den årliga skatten 2018 
att	ha	höjts	med	cirka	3	100	respektive	3	700	
kronor	jämfört	med	om	sedvanlig	uppräk-
ning ägt rum.
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Bilaga

Beräkningar utifrån Skatteverkets ”Räkna ut din 
skatt”, inkomståren 2015 och 2016 (32 procents 
kommunalskatt).

Exemplen	visar	skatteeffekten	mellan	åren	både	
vid oförändrad lön samt vid en löneökning på 2 
procent.

Då	skatteeffekten	av	den	frysta	brytpunkten	för	
statlig inkomstskatt inte blir synlig i räknesnur-
ran har vi lagt till de 1 360 kronor som förloras i 
skatt då den nedersta brytpunkten inte 
räknades upp (mellanskillnaden mot ordinarie 
uppräkning). 
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Vi jobbar för lägre skatter och  
minskat slöseri med skattepengar

Skattebetalarnas Förening | Box 3319 | 103 66 Stockholm 
Tel: 08-613 17 00 | www.skattebetalarna.se | info@skattebetalarna.se




