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Skattefridagen 18 juli,  
en dag tidigare än i fjol

Skattefridagen är den dag på året då en medel
inkomsttagare tjänat ihop tillräckligt för att 
kunna betala årets alla skatter, när den totala 
skatte bördan fördelas från årets början. Först 
från denna dag arbetar inkomsttagaren för sig 
själv, snarare än för stat och kommun. I år infal
ler Skattefridagen 18 juli. Det är en dag tidigare 
än i fjol, men samma datum eftersom det var 
skottår förra året.

Skattefridagen beräknas utifrån en genomsnitt-
lig inkomst, som motsvarar en månadslön på 
33 550 kronor. I år uppgår medelinkomsttaga-
rens skatter till 54,2 procent av den totala lönen 
(inklusive arbetsgivaravgifter). Utslaget på antal 
dagar betyder det att dag 199 – den 18 juli – är 
den första ”skattefria dagen”. Skattefridagen är 
därmed ett mått på inkomsttagares skatteandel 
av hela lönen i form av ett datum.

I år är Skattefridagen en dag tidigare än i fjol till 
följd av de skattesänkningar som regeringen med  
samarbetspartierna drivit igenom. Skattereduk-
tionen för förvärvsinkomst på 1 500 kronor per 
år och det tillfälliga jobbskatteavdraget för år 
2021 och 2022 på maximalt 2 250 kronor per år 
tidigarelägger Skattefridagen med en dag för 
medelinkomsttagare och hela tre dagar för låg-
inkomsttagare. Även för höginkomsttaga re ham-
nar Skattefridagen en dag tidigare än i fjol.  

Tabell 1. Skattefridagen och skatteandel av 
hela lönen (inkl. arbetsgivaravgifter), 
2006–2021.

År Skattefridagen Skatte andel, %

2021 18 juli 54,2

2020* 18 juli 54,6

2019 18 juli 54,2

2018 19 juli 54,4

2017 19 juli 54,6

2016* 18 juli 54,4

2015 16 juli 53,8

2014 16 juli 53,7

2013 18 juli 54,3

2012* 18 juli 54,3

2011 20 juli 54,7

2010 20 juli 54,7

2009 23 juli 55,6

2008* 29 juli 57,3

2007 28 juli 57,0

2006 8 aug 59,9

* Skottår.

Diagram 1. Skattefridagens utveckling för en 
medelinkomsttagare, 2006–2021. (Antal dagar)
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Anm. Avser en medel-
inkomst definierat som 
sex inkomstbasbelopp 
för respektive år, i år 
33 550 kr/mån.

* Skottår.
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För medelinkomsttagare boende i vissa av de 76 
kommuner som får skattereduktion för boende 
i glesbygd tidigareläggs Skattefridagen ytter-
ligare en dag, och förändrar därmed  botten av 
tabellen. Det är därmed inte i den kommun med 
högst kommunalskatt som medelinkomsttaga-
ren betalar högst skatt.

På väg åt rätt håll igen?

Under Alliansregeringarnas åtta år vid makten, 
2006–2014, lyckades de med att tidigarelägga 
Skattefridagen med drygt tre veckor, 22 dagar, 
från 8 augusti till 16 juli. Detta var till stor del 
ett resultat av de fem jobbskatteavdragen som 
kraftigt sänkte inkomstskatten. Under den förra 
mandatperioden, 2014–2018, bröts den positiva 
trenden och Skattefridagen senarelades med tre 
dagar. Under 2019 styrde regeringen med Mode-
raternas och Kristdemokraternas budget som 
innehöll ytterligare ett jobbskatteavdrag som 
tidigarelade dagen med en dag. År 2020 senare-
lades Skatte fridagen med en dag till följd av höj-
da kommunalskatter och punktskatter, även om 
värnskatten avskaffades vilket tidigarelade den 
en dag för höginkomsttagare.

1) Enligt SCB uppgick medellönen i Sverige 2020 till 36 100 kronor per månad, och medianlönen till 32 400 kronor per månad.

2) Exkl. semesterersättning (409 200 / 12,2) – inkluderas semesterersättning motsvarar det en månadslön på 34 100 kronor. 
Inkomstbasbelopp uppgår 2021 till 68 200 kronor.

Skattefridagen för en medel
inkomst tagare, 18 juli

Utgångspunkten för våra beräkningar, som 
genom förts sedan början av 1970-talet, är en 
person som har en årslön på sex inkomstbas-
belopp vilket motsvarar ungefär en genomsnitt-
lig årsinkomst1. År 2021 innebär det en årsin-
komst på 409 200 kronor eller en månadslön på 
33 550 kronor2. Till den synliga lönen adderas 
löneskatter (arbetsgivaravgifter). Summan av 
dessa utgör hela den faktiska lönen.

Löneskatterna (arbetsgivaravgifterna), inkomst-
skatten och andelen indirekta skatter som lönta-
garen får betala på sin konsumtion (moms och 
punktskatter), uppgår i år till 54,2 procent av den 
faktiska lönen (en minskning med motsvarande 
0,4 procentenheter från i fjol). Omräknat på års-
basis motsvarar det 198 dagar. Dag 199, 18 juli, 
blir därmed den första helt skattefria dagen. 
Jämfört med i fjol är det en dag tidigare, men 
då fjolåret var ett skottår infaller det på samma 
datum.

Tabell 2. Skattefridagen 2021, medelinkomsttagare.

Kr/år Kr/mån

Hela lönen inklusive löneskatt  537 800     44 800    

Årslön  409 200     33 550* 

Löneskatter (arbetsgivaravgifter)  128 600     10 700    

Inkomstskatter  96 200     8 000    

Indirekta skatter (konsumtionsskatter)  66 400     5 500    

Total skatt  291 200     24 300    

Skatteandel 54,2%

Skatt, antal dagar 198

Skattefridagen 199 I fjol (200)

Skattefridagen 2021 18 juli (18 juli)

Anm. Beräkningarna utgår från exakta tal men siffrorna har avrundats till närmsta hundratal. Notera att 2020 var ett skottår.

*  Därtill adderas semesterersättningen (månadslön x 12,2 = årslön) som beskattas som engångsbelopp enligt skatte tabellen 
för beräkning av skatteavdrag inkomståret 2021.  
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De tre stora delarna av skatten

Den totala skattekvoten på 54,2 procent på en 
medelinkomsttagares lön kan delas upp i tre 
delar. Av tabell 2 framgår att löneskatterna 
(arbetsgivaravgifterna) uppgår till 128 600 kronor 
(24 %), medan inkomstskatten utgör 96 200 kro-
nor (18 %) och konsumtionsskatterna 66 400 kro-
nor (12 %) av den totala lönen på 537 800 kronor.

Skatteåret kan också beskrivas som en trestegs-
raket, då löneskatterna (arbetsgivaravgifterna) 
betalas först, åtföljt av inkomstskatten och sist 
konsumtionsskatterna. Då uppstår ytterligare två 
brytpunkter: 29 mars, då arbetsgivaravgifterna 
blivit betalda, och den 3 juni, då också inkomst-
skatten blivit betald. 

Årets Skattefridagen uppdelad

29 mars (löneskatten/arbetsgivaravgiften 
intjänad).

3 juni (även inkomstskatten intjänad).

18 juli (även konsumtionsskatterna och därmed 
samtliga skatter intjänade).

Diagram 3. Skattefridagen infaller vid olika 
tidpunkter för olika inkomster. (Antal dagar)
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Anm. Har definierats som följande månadsinkomster: 
22 350, 33 550 och 67 100 kronor exkl. semester-
ersättning.

Diagram 2. Årets Skattefridag uppdelad på 
tre dagar.
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11 juli för låginkomsttagare

En låginkomsttagare med en årslön på 272 800 
kronor, 22 350 kronor3 i månaden, (motsvarande 
fyra inkomstbasbelopp i årslön) betalar i år 52,2 
procent i skatt på hela sin lön (inklusive arbets-
givaravgifter). Det är en sänkning med 0,9 pro-
centenheter. Skattefridagen infaller därmed på 

3) Exkl. semesterersättning (272 800 / 12,2) – inkluderas semesterersättning motsvarar det en månadslön på 22 800 kronor.

den 11 juli, hela tre dagar tidigare än i fjol. Att det 
blir så stor förändring beror både på skattere-
duktionen för förvärvsinkomst och på det tillfäl-
liga jobbskatteavdraget som särskilt riktar sig till 
låga och normala inkomster. Jämfört med med-
elinkomsttagaren infaller Skattefridagen en hel 
vecka, 7 dagar, tidigare. 

Tabell 3. Skattefridagen 2021, låginkomsttagare.

Kr/år Kr/mån

Hela lönen inklusive löneskatt  358 500     29 900    

Årslön  272 800    22 350*

Löneskatter (arbetsgivaravgifter)  85 700     7 100    

Inkomstskatter  55 200     4 600    

Indirekta skatter (konsumtionsskatter)  46 200     3 850    

Total skatt  187 100     15 600    

Skatteandel 52,2%

Skatt, antal dagar 191

Skattefridagen 192 I fjol (195)

Skattefridagen 2021 11 juli (13 juli)

Anm. Beräkningarna utgår från exakta tal men siffrorna har avrundats till närmsta hundratal. Notera att 2020 var ett skottår.

*  Därtill adderas semesterersättningen (månadslön x 12,2 = årslön) som beskattas som engångsbelopp enligt skattetabellen 
för beräkning av skatteavdrag inkomståret 2021.
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13 augusti för höginkomsttagare

Den som har en hög lön får vänta betydligt läng-
re än medel- och låginkomsttagaren på att få 
”arbeta åt sig själv”, nära fyra veckor längre än 
medelinkomsttagaren och nästan fem veckor 
längre än låginkomsttagaren. Höginkomsttagare 
definieras här som en person som tjänar 67 100 
kronor4 i månaden (en årslön motsvarande 12 
inkomstbasbelopp).

4) Exkl. semesterersättning (818 400 / 12,2) – inkluderas semesterersättning motsvarar det en månadslön på 68 200 kronor.

Höginkomsttagarens löneskatter (arbetsgivar-
avgifter), inkomstskatter och konsumtionsskat-
ter uppgår i år till 61,4 procent av den faktiska 
lönen. Det är en sänkning med 0,3 procenten-
heter i jämförelse med i fjol till följd av skatte-
reduktionen för förvärvsinkomst. Höginkomst-
tagaren jobbar därmed 224 dagar åt stat och 
kommun, och 141 dagar åt sig själv.

 

Tabell 4. Skattefridagen 2021, höginkomsttagare.

Kr/år Kr/mån

Hela lönen inklusive löneskatt  1 075 500     89 600    

Årslön  818 400     67 100    

Löneskatter (arbetsgivaravgifter)  257 100     21 400    

Inkomstskatter  291 900     24 300    

Indirekta skatter (konsumtionsskatter)  111 700     9 300    

Total skatt  660 800     55 100    

Skatteandel 61,4%

Skatt, antal dagar 224

Skattefridagen 225 I fjol (226)

Skattefridagen 2021 13 augusti (13 augusti)

Anm. Beräkningarna utgår från exakta tal men siffrorna har avrundats till närmsta hundratal. Notera att 2020 var ett skottår.

*  Därtill adderas semesterersättningen (månadslön x 12,2 = årslön) som beskattas som engångsbelopp enligt skattetabellen 
för beräkning av skatteavdrag inkomståret 2021.
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Stora skillnader över landet  
– Österåker först, Munkedal sist

Sedan 2017 beräknar vi även Skattefridagen för 
landets samtliga kommuner. Österåker är den 
kommun med lägst skatt i Sverige och här infal-
ler Skattefridagen redan den 13 juli för en med-
elinkomsttagare, två dagar tidigare än i fjol. Det 
är fem dagar före rikssnittet. Högst skattesats 
i Sverige har Dorotea. Men eftersom boende i 
Dorotea och 75 andra kommuner får en skatte-
reduktion för boende i glesbygd är det inte skat-
tebetalarna i Dorotea som betalar högst skatt i 
slutändan utan istället skattebetalarna i Munke-

dal. Här infaller Skattefridagen först den 22 juli 
för en medelinkomsttagare. Fyra dagar efter 
 rikssnittet och hela nio dagar efter Österåker.

Variationerna mellan Sveriges kommuner för-
klaras av de stora skillnaderna i kommunala och 
regionala skattesatser, som dock delvis kompen-
seras genom jobbskatteavdraget som ger högre 
avdrag vid högre skattesats. Mellan Österåker 
och Dorotea skiljer det idag över 6 kronor i skatt 
per intjänad hundralapp. Sett till låginkomstta-
gare skiljer Skattefridagen med åtta dagar över 
landet, och för höginkomsttagare 12 dagar.

Tabell 5. Skattefridagen i kommunerna med lägst respektive högst kommunalskatt

De 8 kommuner där Skattefridagen infaller först

 Medel lön Låg lön Hög lön
Skattefridagen  

2020, medel lön

Österåker a) 13 juli 6 juli 7 aug 14 juli

Solna 13 juli 6 juli 8 aug 14 juli

Täby 14 juli 7 juli 8 aug 14 juli

Vellinge 14 juli 7 juli 8 aug 14 juli

Kävlinge 14 juli 7 juli 8 aug 14 juli

Stockholm 14 juli 7 juli 9 aug 15 juli

Lidingö 14 juli 7 juli 9 aug 15 juli

Sollentuna 14 juli 8 juli 9 aug 15 juli

Anm. Har definierats som följande månadsinkomster: 22 350, 33 550 och 67 100 kronor exkl. semesterersättning.  
Notera att 2020 var ett skottår.

a) Har sänkt skatten 2021. b) Har höjt skatten 2021. c) Boende har rätt till skattereduktion för boende i glesbygd.
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Utvecklingen sedan 2006

Ända sedan 1970-talet har Skattebetalarna använt 
Skattefridagen för att åskådliggöra skatte trycket 
för en vanlig löntagare genom att fördela ut årets 
arbetsinkomst och skatter över årets alla dagar. 
För att skapa jämförbarhet över åren beräknas 
lönen i inkomstbasbelopp.

Sex inkomstbasbelopp motsvarar ungefär en 
genomsnittlig årsinkomst. Inkomstbasbeloppet 
år 2021 uppgår till 68 200 kronor. I år har den 
genomsnittliga kommunalskatten minskat mar-
ginellt med 1 öre, eller 0,01 procentenheter, till 
32,27 procent. Nio kommuner har höjt skatten i 
år, medan 11 kommuner sänkte skatten.

Den nya skattereduktionen på förvärvsinkoms-
ter, som ger maximalt 1 500 kronor om året i 

sänkt skatt, är tillsammans med det tillfälliga 
jobbskatteavdraget, som ger maximalt 2 250 
kronor i sänkt skatt per år och riktar sig till låg-
inkomsttagare, det som förklarar förändringarna 
av Skattefridagen år 2021. För en medelinkomst-
tagare sänks skatten och Skattefridagen  hamnar 
en dag tidigare. För låginkomsttagare sänks 
skatten tydligt, och Skattefridagen tidigareläggs 
med hela tre dagar. Även höginkomsttagaren får 
sänkt skatt via skattereduktionen på förvärvsin-
komster (men kvalificerar sig inte alls för det till-
fälliga jobbskatteavdraget) och Skattefridagen 
tidigareläggs även här en dag.

Det nya glesbygdsavdraget som införts till följd 
av Januariöverenskommelsen och som ger en 
maximal skattereduktion på 1 675 kronor berör 
boende i 76 kommuner som i huvudsak ligger i 

Tabell 5. Skattefridagen i kommunerna med lägst respektive högst kommunalskatt, forts.

De 19 kommuner där Skattefridagen infaller sist

 Medel lön Låg lön Hög lön
Skattefridagen  

2020, medel lön

Munkedal 22 juli 14 juli 19 aug 23 juli

Hammarö 22 juli 14 juli 18 aug 22 juli

Dorotea c) 21 juli 13 juli 18 aug 23 juli

Bräcke c) 21 juli 13 juli 18 aug 23 juli

Vindeln c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Sorsele c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Vännäs c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Åsele c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Ragunda c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Strömsund c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Timrå c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Arjeplog c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Degerfors b) 21 juli 14 juli 17 aug 21 juli

Vilhelmina c) 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Pajala a) c) 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Norsjö c) 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Malå c) 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Dals Ed c) 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Sollefteå c) 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Anm. Har definierats som följande månadsinkomster: 22 350, 33 550 och 67 100 kronor exkl. semesterersättning.  
Notera att 2020 var ett skottår.

a) Har sänkt skatten 2021. b) Har höjt skatten 2021. c) Boende har rätt till skattereduktion för boende i glesbygd.
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Norrland och västra Svealand. För boende i de 
utvalda kommunerna tidigareläggs Skattefrida-
gen genom glesbygdsavdraget med upp till en 
dag. Resultatet blir tydligt i botten av listan efter-
som den kommun med högst kommunalskatt 
inte hamnar sist på listan. I stället är det skatte-
betalarna i Munkedal och Hammarö som får 
betala mest i skatt per år trots en lägre kommu-
nalskatt, detta till följd av att de inte kvalificerar 
sig för glesbygdsavdraget.

Jobbskatteavdragets nedtrappning börjar i år vid 
en månadsinkomst på 53 700 kronor, och bryt-
punkten för statlig inkomstskatt inträffar vid en 
månadsinkomst på 44 800 kronor. 

År 2021 har grundavdraget för personer över  
65 år höjts för att täppa till skillnaden i skatt på 
pension för personer över 65 och på arbete för 
personer under 65. Detta är en förändring som 
inte syns i Skattefridagen.

Överindexeringen av drivmedelsskatterna har 
pausats för år 2021 till följd av reduktionsplikten, 
men en mindre höjning av drivmedelsskatter har 
ändå genomförts. Under året har därutöver skat-
ten på tjänstebilar och fordonsskatterna höjts.

År 2020 avskaffades värnskatten till följd av 
Januariöverenskommelsen. Skatten som ökade 
progressiviteten ytterligare utöver den statliga 
inkomstskatten på högre inkomster infördes 
1995 och var då tänkt som en temporär åtgärd 
som skulle avvecklats redan 1999. Den blev dock 
kvar i 20 år till. År 2020 fortsatte drivmedels-

skatterna att höjas, och punktskatten på plastpå-
sar infördes.

Sedan 2019 ingår public serviceavgiften i 
inkomst beskattningen, i år uppgår maxavgiften 
per person till 1 329 kronor. 

Under 2019 styrde regeringen på Moderaterna 
och Kristdemokraternas budget, som röstades 
igenom i riksdagen. M/KD-budgeten innehöll ett 
sjätte jobbskatteavdrag och en höjd brytpunkt för 
statlig inkomstskatt (mer än vid ordinarie uppräk-
ning), vilket bidrog till att Skattefridagen tidigare-
lades en dag. Vid årsskiftet 2019 höjdes bensin-
skatten åter via överindexeringsmodellen (33 öre 
inkl. moms) – men den 1 juli sänktes den med 16 
öre då M/KD-budgeten stoppade den extra upp-
räkningen på 2 procentenheter utöver inflationen. 

För 2018 tvingades regeringen dra  tillbaka sin 
föreslagna skattehöjning genom sänkt  uppräkning 
av brytpunkterna. Den nya uppräkningen av driv-
medelsskatten höjde bensinskatten under året 
med 30 öre per liter inkl. moms. 

År 2017 räknades brytpunkterna upp i lång-
sammare takt (KPI + en procentenhet). Den nya 
modellen för indexeringen av drivmedelsskatten 
trädde i kraft och höjde åter bensinskatten. 

År 2016 ökade skatten på genomsnittliga arbets-
inkomster något till följd av en marginell höjning 
av den genomsnittliga kommunalskatten. Höjda 
indirekta skatter på bensin och diesel med cirka 
60 öre per liter inkl. moms fick större påverkan på 

Diagram 4. Skatterna som andel av hela lönen (dvs inkl. arbetsgivaravgiften), 
medelinkomsttagare. (Procent)

30

25

20

15

10

5

0
2006 2007 2008 201420132012201120102009 2019 202120202018201720162015

 Inkomstskatt  Arbetsgivaravgifter  Konsumtionsskatter



10Skattefridagen 18 juli 2021

hushållen. Den nedersta brytpunkten för statlig 
inkomstskatt frystes på 2015 års nivå vilket med-
förde en höjd skatt och att fler fick betala statlig 
inkomstskatt. En årlig avtrappning av jobbskat-
teavdraget infördes med 3 procentenheter på 
månadsinkomster över 50 000 kronor. Andra 
skattehöjningar som under året påverkade hus-
hållen, och som Skattefridagen inte fångar upp, 
var det försämrade rot- och rutavdraget liksom 
försämringar inom sparandet (pension och ISK).

Åren 2015, 2013, 2012, 2011 och 2008 var skatte-
andelen i princip oförändrad. Åren 2007, 2009, 
2010 och 2014 har skatteandelen sjunkit jämfört 
med tidigare år till följd av skattereduktionen för 
arbetsinkomst, jobbskatteavdraget. Även 2008 
utökades jobbskatteavdraget men den positiva 
effekten hölls då tillbaka av höjda punktskatter.

År 2006 var skatteandelen marginellt mindre än 
2005 och 2004. Den ökning av kompensationen 
för egenavgifterna som då genomfördes, upp-
vägdes av flera skattehöjningar, bland annat en 
kraftig höjning av energiskatterna. 

Vad ingår i Skattefridagen?

Vilka skatter ingår då i Skattefridagen? Vi inklu-
derar bara skatter som en vanlig löntagare nor-
malt betalar. Dessa är: 

Löneskatter (arbetsgivaravgift): 31,42 procent 
ovanpå lönen, betalas av arbetsgivaren. Men i 
praktiken belastar den löntagaren eftersom den 
utgör en del av den totala faktiska kostnaden för 
löntagarens anställning, och indirekt belastar 
löneutrymmet. 

Inkomstskatter (kommunalskatt, statlig 
skatt): Inkomstskatten varierar beroende på 
såväl inkomstnivå som kommunal skatte-
sats. Den påverkas också av grundavdrag och 
jobbskatteavdrag. 

På medelinkomsten som ligger till grund för den 
genomsnittliga Skattefridagen ingår bara kom-
munalskatten, eftersom en medelinkomsttagare 
inte betalar statlig inkomstskatt. Den genomsnitt-
liga skattesatsen uppgår i år till 32,27 procent. 
Brytpunkten (som tar hänsyn till  grundavdraget) 
visar vid vilken inkomst den statliga skatten  träder 
in. 2021 går brytpunkten för 20 procent  statlig 
inkomstskatt vid en månadsinkomst på cirka 
44 800 kronor. Avtrappningen av jobbskatte-
avdraget sker i år på månadsinkomster över-

stigande 53 700 kronor. Sedan förra året ingår 
public service-avgiften i inkomstskatterna då den 
ska betalas av alla över 18 år med beskattnings-
bar förvärvsinkomst (en procent av den beskatt-
ningsbara inkomsten upp till ett tak som i år  ligger 
på 1 329 kronor). Den gamla tv-licensavgiften 
 uppgick till cirka 2 400 kr per hushåll och år. 

Kyrkoskatt ingår inte i våra beräkningar, men 
däremot begravningsavgiften (0,25 procent). 

Indirekta skatter (moms och punktskatter): 
En inkomst är viktig för att kunna köpa mat, klä-
der och annat nödvändigt. Det betyder att skatt 
på konsumtion i praktiken är en skatt på inkomst 
(även sparande används i regel förr eller senare 
till konsumtion). 

Den klart viktigaste konsumtionsskatten är mom-
sen (normalt 25 procent), men även andra punkt-
skatter på varor (till exempel el, bensin, diesel, 
alkohol och den nya plastpåseskatten) ingår i 
denna post. 

Beroende på hur till exempel konsumtionen för-
delas ett enskilt år, till exempel mellan mat och 
bilar, eller mellan offentlig sektor och privat sek-
tor, varierar den exakta skattesatsen på konsum-
tion från år till år, men vanligtvis ligger denna 
samlade skattesats på cirka 21 procent (21,42 
procent 2021). 

Kapitalbeskattningen ingår inte i Skattefri dag - 
en. En relativt vanlig skatt som därmed inte ingår, 
och som många hushåll betalar är kommunal 
fastighetsavgift. 

Hur förhåller sig arbetstagarens skatteandel  
till Sveriges totala skattetryck?

Det handlar om två helt skilda mått. 

Skattetryck, skattekvot eller skattenivå är ett 
mått på de totala skatternas andel av ekonomins 
storlek (BNP), där skatterna på arbete utgör en 
väsentlig del. I Sverige uppgick skattetrycket till 
42,6 procent år 2020. 

Skattefridagens skatteandel, 54,2 procent, 
visar hur stor andel av arbetstagarens totala 
arbetsinkomst (inklusive arbetsgivaravgifter) 
som försvinner i skatt genom arbetsgivaravgif-
ter, inkomstskatt och konsumtionsskatter. 
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Bilaga 1: Skattefridagen 2021 i 
landets 290 kommuner, län för län

5) Observera att 2020 var ett skottår.

Årets Skattefridag infaller först för skattebeta-
lare boendes i Österåkers kommun den 13 juli, 
fem dagar för rikssnittet. Sist infaller Skattefri-
dagen för skattebetalare boendes i Munkedals 
kommun, den 22 juli, fyra dagar efter rikssnittet. 
Detta trots att Munkedals kommunalskatt inte är 
den högsta i landet. Högst skattesats i landet har 
Dorotea kommun, men till följd av skattereduk-
tionen för boende i glesbygdskommuner som 
regeringen tillsammans med samarbetspartierna 
infört får de boende i Munkedal i slutändan beta-
la högst skatt till följd av att man inte får ta del av 
glesbygdsavdraget.

I alla landets 290 kommuner infaller Skattefrida-
gen minst en dag tidigare än i fjol, med undantag 
från Bromölla där Skattefridagen är oförändrad. 
I hela 45 kommuner infaller Skattefridagen tre 
dagar tidigare än i fjol. Detta trots att en av kom-
munerna, Örnsköldsvik, till och med höjt kommu-
nalskatten. Samtliga 45 kommuner med tre dagar 
tidigare Skattefridag än i fjol får ta del av gles-
bygdsavdraget. Samtliga kommuner som får del 
av glesbygdsavdraget finns markerade i tabellen.

Variationerna mellan Sveriges kommuner för-
klaras av de stora skillnaderna i kommunala och 
regionala skattesatser, som dock delvis kompen-
seras genom jobbskatteavdraget som ger högre 
avdrag vid högre skattesats. Mellan Österåker 
och Dorotea skiljer idag över 6 kronor i skatt per 
intjänad hundralapp. Sett till låginkomsttagare 
skiljer Skattefridagen med åtta dagar över lan-
det, och för höginkomsttagare 12 dagar.

År 2021 var det 11 kommuner som sänkte skat-
ten, och nio kommuner som höjde den. Den 
genomsnittliga skattesatsen sjönk med 0,01 pro-
centenheter till 32,27 procent. De som höjt res-
pektive sänkt skatten finns markerade i tabellen.

Medelinkomsten är beräknad på en månadsin-
komst på 33 550 kronor, den låga inkomsten 
på 22 400 kronor och den höga inkomsten på 
67 100 kronor per månad (samtliga exkl. semes-
terersättning som beräknas separat). I tabel-
len redovisas även Skattefridagen 20205 för en 
medelinkomst.

Varje län är sorterade efter var Skattefridagen 
infaller först.

Tabell 6. Skattefridagen 2021 i landets 290 kommuner, län för län 

Län/Kommun Medel lön Låg lön Hög lön
Skattefridagen  

2020, medel lön

Stockholms län

Österåker a) 13 juli 6 juli 7 aug 14 juli

Solna 13 juli 6 juli 8 aug 14 juli

Täby 14 juli 7 juli 8 aug 14 juli

Sollentuna 14 juli 8 juli 9 aug 15 juli

Stockholm 14 juli 7 juli 9 aug 15 juli

Lidingö 14 juli 7 juli 9 aug 15 juli
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Län/Kommun Medel lön Låg lön Hög lön
Skattefridagen  

2020, medel lön

Stockholms län, forts.

Danderyd a) 15 juli 9 juli 11 aug 16 juli

Nacka a) 15 juli 8 juli 10 aug 16 juli

Upplands Väsby 16 juli 9 juli 12 aug 17 juli

Vallentuna 16 juli 9 juli 11 aug 16 juli

Värmdö 16 juli 9 juli 11 aug 17 juli

Järfälla 16 juli 9 juli 11 aug 17 juli

Ekerö 16 juli 9 juli 12 aug 17 juli

Sundbyberg 16 juli 9 juli 11 aug 16 juli

Huddinge a) 17 juli 10 juli 12 aug 18 juli

Salem 17 juli 10 juli 12 aug 18 juli

Haninge 17 juli 10 juli 12 aug 18 juli

Tyresö a) 17 juli 10 juli 12 aug 18 juli

Upplands-Bro 17 juli 10 juli 12 aug 17 juli

Nykvarn 17 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Vaxholm 17 juli 10 juli 12 aug 18 juli

Norrtälje 17 juli 10 juli 12 aug 18 juli

Sigtuna 17 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Nynäshamn 17 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Botkyrka 18 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Södertälje 18 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Uppsala län

Håbo 19 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Knivsta a) 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Tierp 19 juli 12 juli 15 aug 19 juli

Uppsala 19 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Enköping 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Östhammar 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Älvkarleby 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Heby 21 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Södermanlands län

Nyköping 18 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Strängnäs 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Trosa 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Gnesta 19 juli 11 juli 15 aug 19 juli

Oxelösund 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Tabell 6. Skattefridagen 2021 i landets 290 kommuner, län för län. Forts.
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Län/Kommun Medel lön Låg lön Hög lön
Skattefridagen  

2020, medel lön

Södermanlands län, forts.

Flen 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Katrineholm 19 juli 11 juli 15 aug 19 juli

Eskilstuna 19 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Vingåker 20 juli 12 juli 16 aug 20 juli

Östergötlands län

Linköping 17 juli 10 juli 12 aug 18 juli

Söderköping 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Kinda b) 19 juli 12 juli 15 aug 19 juli

Boxholm 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Norrköping 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Motala 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Åtvidaberg 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Finspång 20 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Valdemarsvik 20 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Mjölby 20 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Ödeshög 21 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Ydre 21 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Vadstena 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Jönköpings län

Vaggeryd 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Jönköping 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Värnamo 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Aneby 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Gnosjö 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Habo 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Gislaved 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Sävsjö 20 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Vetlanda 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Eksjö 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Tranås 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Mullsjö 21 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Nässjö 21 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Tabell 6. Skattefridagen 2021 i landets 290 kommuner, län för län. Forts.
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Län/Kommun Medel lön Låg lön Hög lön
Skattefridagen  

2020, medel lön

Kronobergs län

Växjö 18 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Alvesta 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Älmhult 19 juli 11 juli 15 aug 19 juli

Markaryd 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Ljungby 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Uppvidinge 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Lessebo 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Tingsryd 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Kalmar län

Torsås 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Västervik 19 juli 12 juli 15 aug 19 juli

Högsby b) 20 juli 13 juli 17 aug 20 juli

Mörbylånga 20 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Hultsfred 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Mönsterås 20 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Emmaboda 20 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Kalmar 20 juli 12 juli 16 aug 20 juli

Borgholm 20 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Nybro 21 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Oskarshamn 21 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Vimmerby 21 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Region gotland

Gotland 20 juli 12 juli 16 aug 20 juli

Blekinge län

Olofström 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Karlskrona 20 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Ronneby 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Sölvesborg 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Karlshamn b) 21 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Skåne län

Vellinge 14 juli 7 juli 8 aug 14 juli

Kävlinge 14 juli 7 juli 8 aug 14 juli

Staffanstorp 15 juli 8 juli 10 aug 16 juli

Örkelljunga 15 juli 8 juli 9 aug 15 juli

Lomma 15 juli 9 juli 11 aug 16 juli

Tabell 6. Skattefridagen 2021 i landets 290 kommuner, län för län. Forts.
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Län/Kommun Medel lön Låg lön Hög lön
Skattefridagen  

2020, medel lön

Skåne län, forts.

Burlöv 16 juli 9 juli 11 aug 17 juli

Svedala 16 juli 9 juli 12 aug 17 juli

Åstorp 16 juli 9 juli 12 aug 17 juli

Båstad 16 juli 9 juli 12 aug 17 juli

Landskrona 16 juli 9 juli 12 aug 17 juli

Helsingborg 16 juli 9 juli 12 aug 17 juli

Höganäs 16 juli 9 juli 11 aug 16 juli

Ystad 16 juli 9 juli 11 aug 17 juli

Svalöv 17 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Skurup 17 juli 10 juli 12 aug 17 juli

Sjöbo 17 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Tomelilla 17 juli 10 juli 12 aug 18 juli

Perstorp 17 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Klippan 17 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Eslöv 17 juli 10 juli 12 aug 17 juli

Trelleborg 17 juli 10 juli 12 aug 18 juli

Simrishamn 17 juli 10 juli 12 aug 17 juli

Ängelholm 17 juli 10 juli 12 aug 17 juli

Östra Göinge 18 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Bjuv 18 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Hörby 18 juli 11 juli 13 aug 18 juli

Malmö 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Lund 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Kristianstad 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Hässleholm 18 juli 11 juli 13 aug 18 juli

Höör a) 19 juli 11 juli 14 aug 20 juli

Bromölla b) 20 juli 13 juli 16 aug 19 juli

Osby 20 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Hallands län

Laholm 17 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Varberg 17 juli 10 juli 12 aug 17 juli

Halmstad 18 juli 11 juli 13 aug 18 juli

Falkenberg 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Kungsbacka 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Hylte 19 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Tabell 6. Skattefridagen 2021 i landets 290 kommuner, län för län. Forts.
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Län/Kommun Medel lön Låg lön Hög lön
Skattefridagen  

2020, medel lön

Västra Götalands län

Partille 16 juli 9 juli 12 aug 17 juli

Härryda 17 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Lerum 17 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Mölndal 17 juli 10 juli 13 aug 18 juli

Tibro 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Göteborg 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Borås 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Ulricehamn 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Mariestad 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Lidköping 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Öckerö b) 19 juli 12 juli 15 aug 19 juli

Stenungsund 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Tjörn 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Tanum 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Färgelanda c) 19 juli 11 juli 16 aug 21 juli

Ale 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Vårgårda 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Bollebygd 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Essunga 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Karlsborg 19 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Tranemo 19 juli 12 juli 15 aug 19 juli

Mark 19 juli 12 juli 15 aug 19 juli

Herrljunga 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Vara 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Töreboda b) 19 juli 12 juli 15 aug 19 juli

Kungälv 19 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Strömstad 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Alingsås 19 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Åmål c) 19 juli 11 juli 16 aug 21 juli

Skara 19 juli 12 juli 15 aug 19 juli

Skövde 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Hjo 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Falköping 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Sotenäs 20 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Grästorp 20 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Tabell 6. Skattefridagen 2021 i landets 290 kommuner, län för län. Forts.



17Skattefridagen 18 juli 2021

Län/Kommun Medel lön Låg lön Hög lön
Skattefridagen  

2020, medel lön

Västra Götalands län, forts.

Gullspång 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Bengtsfors c) 20 juli 12 juli 17 aug 22 juli

Mellerud c) 20 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Lilla Edet 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Svenljunga a) 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Götene 20 juli 12 juli 16 aug 20 juli

Lysekil 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Uddevalla 20 juli 12 juli 16 aug 20 juli

Vänersborg 20 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Trollhättan 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Tidaholm 20 juli 12 juli 16 aug 20 juli

Orust a) 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Dals-Ed c) 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Munkedal 22 juli 14 juli 19 aug 23 juli

Värmlands län

Sunne c) 18 juli 11 juli 15 aug 20 juli

Filipstad c) 18 juli 10 juli 15 aug 20 juli

Säffle c) 18 juli 10 juli 15 aug 20 juli

Eda c) 19 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Torsby c) 19 juli 11 juli 15 aug 21 juli

Munkfors c) 19 juli 11 juli 15 aug 21 juli

Årjäng c) 19 juli 11 juli 15 aug 20 juli

Karlstad 19 juli 11 juli 15 aug 19 juli

Hagfors c) 19 juli 11 juli 15 aug 21 juli

Arvika b) c) 19 juli 11 juli 15 aug 19 juli

Kil 20 juli 12 juli 16 aug 20 juli

Storfors c) 20 juli 12 juli 17 aug 22 juli

Forshaga 20 juli 12 juli 16 aug 20 juli

Kristinehamn 20 juli 12 juli 16 aug 20 juli

Grums 21 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Hammarö 22 juli 14 juli 18 aug 22 juli

Örebro län

Ljusnarsberg 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Hallsberg 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Örebro 19 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Tabell 6. Skattefridagen 2021 i landets 290 kommuner, län för län. Forts.
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Län/Kommun Medel lön Låg lön Hög lön
Skattefridagen  

2020, medel lön

Örebro län, forts.

Kumla 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Lekeberg 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Laxå 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Hällefors 20 juli 12 juli 16 aug 20 juli

Askersund 20 juli 12 juli 16 aug 20 juli

Karlskoga 20 juli 12 juli 16 aug 20 juli

Nora 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Lindesberg 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Degerfors b) 21 juli 14 juli 17 aug 21 juli

Västmanlands län

Västerås 16 juli 9 juli 11 aug 17 juli

Hallstahammar 18 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Skinnskatteberg 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Surahammar 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Kungsör 19 juli 11 juli 14 aug 19 juli

Sala 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Fagersta 19 juli 12 juli 15 aug 19 juli

Köping 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Arboga 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Norberg 20 juli 12 juli 16 aug 20 juli

Dalarnas län

Vansbro c) 19 juli 11 juli 16 aug 21 juli

Gagnef a) c) 19 juli 11 juli 16 aug 21 juli

Leksand c) 19 juli 11 juli 15 aug 20 juli

Rättvik c) 19 juli 11 juli 15 aug 20 juli

Mora c) 19 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Säter c) 19 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Hedemora c) 19 juli 11 juli 16 aug 21 juli

Avesta c) 19 juli 11 juli 15 aug 20 juli

Ludvika c) 19 juli 11 juli 15 aug 21 juli

Malung-Sälen c) 20 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Orsa c) 20 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Älvdalen c) 20 juli 12 juli 17 aug 22 juli

Smedjebacken c) 20 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Tabell 6. Skattefridagen 2021 i landets 290 kommuner, län för län. Forts.
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Län/Kommun Medel lön Låg lön Hög lön
Skattefridagen  

2020, medel lön

Dalarnas län, forts.

Falun 20 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Borlänge 20 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Gävleborgs län

Ovanåker c) 18 juli 11 juli 15 aug 20 juli

Söderhamn c) 18 juli 10 juli 14 aug 20 juli

Bollnäs c) 18 juli 11 juli 15 aug 20 juli

Hudiksvall c) 18 juli 10 juli 14 aug 20 juli

Ljusdal c) 19 juli 11 juli 16 aug 21 juli

Sandviken 19 juli 12 juli 15 aug 20 juli

Ockelbo c) 20 juli 12 juli 17 aug 21 juli

Nordanstig c) 20 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Gävle 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Hofors 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Västernorrlands län

Örnsköldsvik b) c) 19 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Ånge c) 20 juli 12 juli 17 aug 22 juli

Härnösand c) 20 juli 12 juli 17 aug 22 juli

Sundsvall 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Kramfors c) 20 juli 12 juli 17 aug 22 juli

Timrå c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Sollefteå c) 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Jämtlands län

Krokom c) 19 juli 11 juli 16 aug 21 juli

Åre c) 19 juli 11 juli 16 aug 21 juli

Östersund c) 19 juli 11 juli 15 aug 21 juli

Berg c) 20 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Härjedalen c) 20 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Ragunda c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Bräcke c) 21 juli 13 juli 18 aug 23 juli

Strömsund c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Västerbottens län

Skellefteå c) 19 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Nordmaling c) 20 juli 12 juli 17 aug 22 juli

Bjurholm c) 20 juli 12 juli 17 aug 22 juli

Tabell 6. Skattefridagen 2021 i landets 290 kommuner, län för län. Forts.
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Län/Kommun Medel lön Låg lön Hög lön
Skattefridagen  

2020, medel lön

Västerbottens län, forts.

Robertsfors c) 20 juli 12 juli 17 aug 22 juli

Storuman c) 20 juli 12 juli 17 aug 22 juli

Lycksele c) 20 juli 12 juli 17 aug 22 juli

Vindeln c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Norsjö c) 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Malå c) 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Sorsele c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Dorotea c) 21 juli 13 juli 18 aug 23 juli

Vännäs c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Vilhelmina c) 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Åsele c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Umeå 21 juli 13 juli 17 aug 21 juli

Norrbottens län

Övertorneå c) 18 juli 10 juli 14 aug 20 juli

Kalix c) 19 juli 11 juli 16 aug 21 juli

Gällivare c) 19 juli 11 juli 16 aug 21 juli

Älvsbyn c) 19 juli 11 juli 16 aug 21 juli

Piteå c) 19 juli 11 juli 15 aug 20 juli

Boden c) 19 juli 11 juli 16 aug 21 juli

Haparanda c) 19 juli 11 juli 16 aug 21 juli

Arvidsjaur c) 20 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Jokkmokk c) 20 juli 12 juli 17 aug 21 juli

Överkalix c) 20 juli 12 juli 16 aug 21 juli

Luleå 20 juli 13 juli 16 aug 21 juli

Kiruna c) 20 juli 12 juli 17 aug 22 juli

Arjeplog c) 21 juli 13 juli 18 aug 22 juli

Pajala a) c) 21 juli 13 juli 17 aug 22 juli

Riket 18 juli 11 juli 13 aug 18 juli

Anm. Har definierats som följande månadsinkomster: 22 350, 33 550 och 67 100 kronor exkl. semesterersättning.  
Notera att 2020 var ett skottår.

a) Har sänkt skatten 2021. b) Har höjt skatten 2021. c) Boende har rätt till skattereduktion för boende i glesbygd.

Tabell 6. Skattefridagen 2021 i landets 290 kommuner, län för län. Forts.
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