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"The spirit of a people, its cul

turallevel, its social structure, the

deeds its policy may prepare - all

this and more is written in its fis

cal history, stripped of all

phrases. He who knows how to

listen to the message here discerns

the thunder of world history more

clearly than anywhere else. tf

Schumpeter (1918)

in order to investigate the

topics pertaining to this branch of

knowledge with the same objec

tivity as we generally show in

mathematical inquiries, I have

taken great care to understand

human actions, and not to deride,

deplore, or denounee them. tf

Spinoza (1958)





FÖRORD

Denna avhandling är en av flera skrifter och andra publikationer som givits ut inom ramen

för ett mer omfattande forskningsprojekt om skatter och ekonomiska beteenden som påbör

jades 1982. Det känns lite som om jag med denna avhandling sätter punkt för en lång och

spännande upptäcktsfård. Samtidigt vet jag att så inte är fallet.

I en skrift utgiven av Gregory (1975) läser jag följande: "We are judged by what we

finish, not what we start." Problemet för en forskare är dock att forskning aldrig kan avslu

tas. Det man kommer fram till avslöjar ofta nya kunskapsluckor som lockar till en ny upp

täcktsfård. Ett "avslut" innebär ofta utgångspunkten för nya studier. Det man avslutar

utgör en början!

Det är bl a det senare som gör forskning så spännande, fascinerande och stimulerande:

man kan alltid gå vidare. Som Updegraff uttryckt det: "Happiness is found along the way,

not at the end of the road." För mig har upptäcktsfårder alltid varit en glädje, så ock

denna.

I en modell i avhandlingen påpekas vikten av socialt inflytande. Även om detta infly

tande har försummats i de modeller som prövas i avhandlingen, har det förekommit rikligt i

den verklighet jag befunnit mig i. Detta är jag mycket tacksam över.

Mitt första tack vill jag rikta till min handledare, professor Karl-Erik Wärneryd. Alltid

till hands, beredd och villig att lyssna, har han tålmodigt tagit del av mina tankar och ideer.

Oräkneliga gånger. Hur han alltid lyckats sammanfatta vad jag sagt så att jag förstått vad

jag tyckt mig ha tänkt är mig en gåta. Det har varit en värdefull hjälp och viktig stimulans i

mitt forskningsarbete.

Jag vill också rikta ett stort tack till professorerna Erik Ruist och Claes-Robert Julan

der, vilka båda ingått i min handledarkommitte. Erik har mer än en gång fått mig att tänka

till i statistiska frågor och dessutom kommit med många andra tankeväckande och stimule

rande synpunkter på mitt arbete. Claes-Robert har otaliga gånger ställt de viktiga "rätta"

,frågor som fört arbetet framåt. Han har också en enorm förmåga att entusiasmera, vilken

han bjudit rikligt på under hela forskningsarbetet.

Andra som givit mig värdefulla synpunkter, uppmuntran och stöd under arbetets gång

och till vilka jag vill framföra ett varmt tack är ek dr Per Davidsson, docent P G Holmlöv,



docent Alf Lindqvist, professor Claes Fornell, professor Lennart Sjöberg, professor Ingolf

Ståhl, civilekononl Marie Bergholm och ek dr Per-Olov E<l1und.

Ett särskilt tack till Per-Olov E<llund för all hjälp med redigering och utskrift av slut

manus och ett lika särskilt tack till P G Holmlöv för all hjälp med framtagande av figurer

med hjälp av dator. Ett stort tack också till Agneta Carlin för språkgranskning och arbete

med referenslistan.

Tack Rune Castenäs för råd och dåd med den finansiella biten av projektet. Tack Leif

Robertsson för all hjälp med ordbehandlingsprogrammet de många gånger som det

krånglade. Tack Kjell Franzen och Lars Ledenholm för all hjälp då datorn och program

varor inte fungerade som de skulle.

Tack Pirkko Olsson för all administration av intervjuarersättningar o d. Tack Azad

Saleh för all praktisk hjälp i samband med datautskrifter, utskick, m m. Tack Birgitta

Lorenius för hjälp med bl a referenslistan. Och tack alla ni andra som visat intresse för och

uppmuntrat mig i nlitt arbete.

En insats av avgörande betydelse för forskningsprojektets genomförande gjordes av alla

dem som tog sig tid först att låta sig intervjuas under ca 35 minuter och därefter att besvara

en postal enkät under kanske lika lång tid. Detta rör sig om sammanlagt 1752 personer.

Jag är er alla ett stort tack skyldig. Ett stort tack också till alla intervjuare.

Vissa perioder har jag utfört en stor del av arbetet hemma. Så belamrat med böcker,

artiklar, datalistor, m m som hemmet då var, var det dock svårt att tänka sig att det var ett

hem som jag arbetade i. Andra perioder tillbringade jag större delen av dygnets vakna tider

på Handelshögskolan. Ändå fortsatte livets upptäcksfård med Lotta.

Min tacksamhet för Lottas förståelse, uppmuntran och stöd kan inte uttryckas i ord.

Jag hoppas jag kunnat visa den. Lotta har inte bara indirekt utan även direkt bidragit till

avhandlingen. Det är Lotta som lärt mig att sätta punkt och det är Lotta som ritat bilden på

omslaget. Tack!

Till sist vill jag framföra ett stort tack till Riksbankens Jubileumsfond som finansierat

inte bara arbetet med denna avhandling, utan hela projektet om skatter och ekonomiska

beteenden. Utan detta stöd hade projektet inte kunnat genomföras.

Just nu känns det som om projektet givit godkänd avkastning. Samtidigt läser jag föl

jande i Gregory (1975): "Overconfidence is that cocky feeling you get just before you know

better. " Josh Liebman ger dock svar på tal: "Nature does not demand that we be perfect.

It requires only that we grow. "

Stockholm i januari 1991

Richard Wahlund
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1 PROBLEM, SYFTE OCH ANSATS

1.1 Inledning

Världen över används skatteinkomster för att finansiera offentlig verksamhet. Beskattning

av inkomster och tillgångar används också i stor utsträckning för att åstadkomma en om

fördelning av inkomster och tillgångar mellan olika grupper i samhället.

Beskattning påverkar samtidigt både direkt och indirekt beteenden. Detta förhållande

används ibland av de politiskt styrande för att uppnå vissa mål som man anser ligger i

samhällets intresse. Allt fler, både teoretiker och praktiker, hävdar dock att den beskattning

som utvecklats påverkar beteenden på ett sätt som inte resulterar i den avsedda

nsamhällsnyttan" .

Främst är det nivån på skatterna som kritiseras. Höga skatter i allmänhet qch höga

marginalskatter i synnerhet anses hämma vissa ekonomiska beteenden som hävdas vara till

fördel för samhällsekonomin, t ex sparande och arbete. Samtidigt anses andra beteenden

som hävdas vara till nackdel för samhällsekonomin stimuleras, t ex skattefusk och skuldsätt

ning för konsumtion.

Ibn Khaldftn hävdade redan år 1377 att

"It should be shown that at the beginning of a dynasty, taxation yields a small
revenue from small assessments. At the end of the dynasty, taxation yields a
small revenue from large assessments.... The result [from increased assess
ments] is that the interest of the subjects in cultural enterprises disappears, since
when they compare expenditures and taxes with their income and gain and see
the little profit they make, they lose all hope. Therefore, many of them refrain
from all cultural activity. ... Finally, civilization is destroyed, because the in
centive for cultural activity is gone. "

Höga skatter anses också av många driva på inflationen. Denna missgynnar i sin tur

det finansiella sparandet, både genom att göra skuldsättning mer lönsamt och sparande
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mindre lönsamt eller rent av olönsamt. Ökad skuldsättning för konsumtion driver i sin tur

på inflationen och så är man inne i en ond cirkel. Inflationen anses också påverka förvänt

ningar på ett sätt som får negativa konsekvenser för salTlhällsekononlin.

Att hushållssparandet är viktigt påtalas bl a i 1987 års Långtidsutredning (SOU, 1987).

Sverige behöver ett sparöverskott från hushållen för att kunna betala av utlandsskulden.

Näringslivet förväntas ej kunna bidra med något positivt sparande då pengarna behövs för

de investeringar som krävs för ekonomisk tillväxt.

Av den konsoliderade offentliga sektorn (staten, kommunerna och socialförsäkrings

sektorn) förväntas såväl kommunerna som socialförsäkringssektorn uppvisa ett negativt

sparande. Kvar finns då bara staten och hushållen som har möjlighet att bidra till sparandet

(se även Berg, 1990). Samtidigt har sparkvoten, dvs hushållens sparande i procent av den

disponibla inkomsten, sjunkit kraftigt sedan början av 1980-talet och vissa år t o m varit

negativ.

Sparande kan även ses som en dygd som hänger nära samman med sådana egenskaper

som flit, planeringsförmåga och aktsamhet (Julander, 1975; Lindqvist, 1981). Ett minskat

sparande kan således följas av eller vara en följd aven negativ förändring i andra egen

skaper av betydelse för fortsatt hög levnadsstandard och livskvalitet.

Viss skuldsättning (för mindre nödvändig konsumtion) skulle på motsvarande sätt

kunna ses som en odygd som hänger samman med egenskaper som slösaktighet, bristande

ansvar, kortsiktighet, nl m, också detta med negativa konsekvenser på sikt för levnadsstan

darden och livskvaliteten. Alltför stor skuldsättning kan även innebära ett direkt hot mot

vissa hushålls ekonomi.

Utbredd skatteflykt får bl a den konsekvensen att skattesystemet inte fungerar som det

är tänkt: politiska beslut förlorar i effektivitet (måluppfyllelse). Den form av demokrati

som valts förlorar därmed innehåll och dess fortbestånd hotas på sikt.

Skattefusk är vidare ett brott, vilket gör dess utövare till brottslingar. Ju mer utbrett

skattefusk, desto fler brottsliga inkomsttagare/medborgare. Genom psykologiska studier (se

Cialdini, 1988) vet man att människor har en stark tendens att vara konsekventa med tidi

gare beteenden. Skattefusk kan vara den "hårnål" som leder till annan brottslighet och/eller

låg allmän moral i samhället.

Attityderna till inkomstbeskattningen har i flera studier funnits vara övervägande nega

tiva. I den mån negativa skatteattityder påverkar beteenden bidrar även dessa till de nack

delar för samhället som nämnts ovan. Negativa skatteattityder kan också leda till negativa

attityder och en misstro till det politiska systemet som sådant, vilket minskar dess funktions

duglighet.

Inkomst-och förmögenhetsstatistiken visar att beskattningens utformning inte medfört

den utjämning som eftersträvats enligt argument för den förda fördelningspolitiken. Trots

all kritik som framförts mot inkomstbeskattningen och dess effekter har skatterna sakta men
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säkert ökat under större delen av 1900-talet och Sverige har idag bland de högsta totala

skatterna i världen.

1.2 Forskningsproblemet

År 1982 beslöt riksdagen om en reformering av inkomstbeskattningen för att försöka

komma tillrätta med ovan nämnda negativa effekter på beteenden och för

samhällsekonomin. Trots 1982 års beslut om reformering av inkomstbeskattningen, och

genomförandet av densamma under åren 1983 - 1985, tillsatte regeringen redan i juni 1987

en ny utredning om "reformerad inkomstbeskattning". I juni 1990 fattade riksdagen ännu

ett beslut om reformerad inkomstbeskattning.

Uppenbarligen blev man inte helt nöjd med utfallet av 1982 års reformering av

inkomstbeskattningen. Antingen har uppfattninganla om vilka effekter som är önskvärda

eller inte önskvärda ändrats, eller så ledde inte den nya inkomstbeskattningen till de effekter

man hade förväntat sig.

Om det senare är fallet kan en förklaring vara bristande kunskaper om skattemas effek

ter vid utformningen av reformeringen. Hade man haft tillräckliga kunskaper om effekterna

av olika former av inkomstbeskattning hade man redan då kanske kunnat utforma beskatt

ningen så att den inte behövt reformeras så snart igen.

Enligt kommittooirektiven (Finansdepartementet, 1987) avser den nya skattereformen

att minska skattesatserna så att främst marginalskatterna blir lägre, att skapa neutralitet

mellan olika inkomstkällor, främst mellan arbetsinkomster och vissa slag av kapitalinkoms

ter, att minska det missgynnande av sparande och gynnande av skuldsättning som det

rådande skattesystemet inneburit samt att förenkla regelsystemet. Syftet är återigen främst

att komma till rätta med de "samhällsonyttiga" beteenden som nämnts i inledningen.

Men är kunskapen idag tillräcklig för att kunna konstatera om dessa direktiv och den

utformning av beskattningen som nu beslutats om är de rätta? Även om det finns skilda

uppfattningar om målsättningarna med beskattningen tyder den diskussion som förts och

fortfarande förs på bristande enighet om hur beteenden påverkas och därmed vilka effek

terna blir på samhällsekonomin. Det kanske mest anmärkningsvärda är dock att så lite av

diskussionen överhuvud taget ägnats och ägnas åt hur beskattningen påverkar beteenden.

Ekonomiska teorier och empiriska prövningar av dessa kan ge och har gett en hel del

svar, men inte tillräckliga svar. Test av ekonomiska teorier har främst gjorts utifrån aggre

gerade data. Dessa test skulle behöva kompletteras med fler test där alternativa metoder

används.

Ekonomiska teorier har efter Keynes kommit att i stor utsträckning ignorera psykolo

giska och sociologiska faktorer. Detta har påpekats av främst Katona (bl a 1953, 1974,

1975) som visade både teoretiskt och empiriskt hur kunskaper om ekonomiska problem

skulle kunna förbättras om hänsyn togs även till sådana faktorer. Teoriutvecklingen vad
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gäller hur skatter påverkar beteenden är med denna ansats ännu i sin linda (för en översikt,

se Lea, Tarpy och Webley, 1987, kap 11), något som bidrar till nämnda brister i den

allmänt förda diskussionen.

Sammanfattningsvis finns det bristande kunskap om hur inkomstbeskattning påverkar

beteenden. En viktig orsak därtill är ännu så länge otillräcklig teoriutveckling och otill

räckliga test av teorier.

Även om man nu redan beslutat om ännu en reformering av inkomstbeskattningen så

fortsätter debatten och utredandet om möjliga effekter. Att inkomstbeskattningen inte

ändrats för sista gången är tämligen uppenbart och för dessa framtida ändringar behövs det

mer kunskap.

Den empiriska delen av detta arbete utgörs av omfattande analyser av beteenden och

uppfattningar under en del av tiden för genomförandet av 1982 års reformerade inkomst

beskattning. Avhandlingen syftar främst till att bidra till ökad kunskap om beteenden som

antas påverkas av skatter. Därmed kan den generera kunskap som kan vara till nytta vid

framtida ändringar i beskattningen1.

Det är nu inte bara politiker som utifrån sitt samhällsansvar har nytta av bättre kunskap

om inkomstbeskattningens effekter. För medborgarna är detta en mycket viktig kunskap för

att i politiska sammanhang kunna ta ställning för eller emot olika typer av inkomst

beskattningar som politikerna föreslår.

För företag, fackföreningar och organisationer i allmänhet är det också av stor bety

delse att veta hur deras anställda, kunder, medlemmar och andra intressenter påverkas av

skatterna på de ersättningar som de erhåller. Detta kan underlätta och effektivisera deras

eget agerande i en mängd sammanhang.

För organisationer finns också ett indirekt intresse för den aktuella kunskapen. I och

med att skatterna påverkar hela samhällsekonomin indirekt genom sin påverkan av beteen

den, så innebär detta samtidigt en indirekt påverkan av den marknad man fungerar och

agerar inom. Ju bättre kunskap man har om denna påverkan, desto bättre kan man också

fungera och agera.

Till sist det kanske mest väsentliga: en bättre förståelse för hur ekonomiska beteenden

påverkas av beskattning kan ge oss en bättre förståelse för hur människan fungerar i

allmänhet. Detta är viktig kunskap för alla som med eller mot sin vilja ingår i ett samhälle

och som kan påverka och påverkas av förändringar i samhället.

Avhandlingen är en av flera publikationer inom ramen för ett större forskningsprojekt, vars syfte varit att
studera skattemas betydelse för ekonomiska beteenden med 1982 års skatteomläggning som utgångspunkt.
Tidigare publiceringar är främst Wahlund (1983, 1987, 1988a, 1988b, 1988c, 1988d, 1989b, 1990);
Wämeryd (1983a); Wämeryd, Wahlund och Davidsson (1984); Wämeryd och Wahlund (1985); Davidsson
och Wahlund (1986); Wahlund och Wämeryd (1987a, 1987b); Wämeryd, Davidsson och Wahlund (1987).
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1..3 1982 års reformerade inkomstbeskattning eller "skatteomläggningen"

1982 års reformerade inkomstbeskattning har i massmedierna och av politiker själva kommit

att benämnas tf skatteomläggningen tf. Denna mer allmänt vedertagna benämning kommer att

användas fortsättningsvis även i avhandlingen.

Enligt regeringens proposition om "Reformerad Inkomstbeskattning" (1982, s 46)

ansåg man en reform av inkomstskatten vara "ett centralt inslag i en offensiv ekonomisk

politik", något som finansutskottet i sitt yttrande (Skatteutskottets betänkande, 1982, s 90)

över propositionen tolkat som "ett centralt inslag i en ekonomisk politik för att återvinna

balansen i den svenska ekonomin. "

I propositionen sades att skattepolitiken "bör utformas så att den uppmuntrar arbete,

produktiva insatser och sparande och bekämpar inflation, spekulation och skattefusk" samt

att det skattereducerande värdet av avdrag bör begränsas "för att motverka de snedvridande

effekter som följt av den obegränsade avdragsrätten. "

Finansutskottet nämner i sitt yttrande inkomstutjämning som ett av målen för skatte

politiken och skattesystemet. En vid tiden för skatteomläggningens genomförande icke

önskvärd inkomstfördelning tycks vara en av de "snedvridande effekter" som i propositio

nen tillskrivits den obegränsade avdragsrätten.

Syftet med skatteolTlläggningen var således att med nya skatteregler stimulera män

niskor till att öka sina skattepliktigt ersatta arbetsinsatser, att öka sitt sparande och minska

sin skuldsättning och därigenom också sina avdrag; vidare att stävja skattefusk och spekula

tion samt, som en följd av allt detta, åstadkomma en bättre balans i ekonomin, en mer

önskvärd inkomstfördelning och en lägre inflationstakt.

Målsättningen med skatteomläggningen var enligt regeringens proposition att under tre

år successivt sänka marginalskatten så att den för ca 80% av alla heltidsarbetande och för ca

90% av samtliga skattskyldiga skulle komma att uppgå till högst 50%, samtidigt som det

skattereducerande värdet av underskottsavdrag skulle begränsas till maximalt 50%. Man

utgick här från en kommunalskatt på 30% på varje beskattningsbar hundralapp.

Lagarna om den reformerade inkomstbeskattningen trädde i kraft första juli 1982 och

tillämpades första gången vid 1984 års taxering, dvs på inkomster under kalenderåret 

"inkomståret" - 1983. Skatteomläggningen avsågs att vara helt genomförd vid 1986 års

taxering, dvs på 1985 års inkomster.

Under skatteomläggningens genomförande justerades det ursprungliga lagförslaget

något, men i stort kom omläggningen att genomföras som planerat. I kapitel fyra redovisas

skatteomläggningens innebörd mer i detalj.
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1.4 Syftet med avhandlingen

Syftet med denna avhandling är att belysa några effekter av förändringar i inkomstbeskatt

ningen på ekonomiska beteenden och konsekvenser härav för samhällsekonomin. Detta görs

genom:

1) att utifrån offentlig statistik studera några följder av inkomstbeskattningen och 1982 års

skatteomläggning för olika grupper av inkomsttagare (mikronivå) och totalt (makronivå);

2) att utifrån egna surveydata studera:

a) vad som kan förklara skattefusk- respektive sparbeteenden.

b) vad som hände under första hälften av 1982 års skatteorrlläggning med skattefusket,

sparandet och de faktorer som antas förklara dessa beteenden .

Tyngdpunkten ligger på analyser av egna surveydata. Som ett första steg utvecklas en

teoretisk modell att ha som utgångspunkt för beteendevetenskapliga studier av ekonomiska

beteenden - deras orsaker och konsekvenser - i allmänhet och för denna studie i synner

het.

1.5 Avgränsningar

Avhandlingen fokuserar på inkomstbeskattningen. Förmögenhetsbeskattning, mer

värdesskatt, andra skatter och skatteliknande avgifter ägnas mycket ringa uppmärksamhet.

Anledningen är att skatteomläggningen gällde just inkomstbeskattningen.

Ett antal avgränsningar görs även vad gäller målpopulation, undersökningspopulation

(urval), mätperiod och mättillfå1len. Dessa beror till stor del på metodologiska problem

givet en viss mängd resurser och behandlas i kapitel tre.

1.6 Forskningsansats

Med forskningsansats menar jag' vad man i vetenskapsteoretisk litteratur brukar benämna

"vetenskaplig metod", dvs hur kunskap om verkligheten erhålles och vari denna kunskap

består. En forskningsansats karakteriseras således utifrån dess epistemologiska, ontologiska

och metodologiska innehåll.

Jag har för denna studie valt en ekonomisk-psykologisk forskningsansats som innebär

ett sökande efter generella kausala (empiriska) samband, teoribildning genom induktion,
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nyttjande av såväl ekonomisk-strukturella som individrelaterade psykologiska förklarings

variabler samt användande av data från intervju-undersökningar.

1.6.1 Ekonomisk psykologi

Ekonomisk psykologi är en relativt ung vetenskaplig disciplin som bygger på ideer från

främst Tarde (1902), Katona (bl a 1951, 1953, 1974, 1975) och Reynaud (1954, 1964,

1974, 1981). Disciplinen kan sägas vara en syntes av ekonomisk och psykologisk teori

bildning och metodologi.

Wärneryd (1981) har beskrivit ekonomisk psykologi som "the scientific study of human

choice behavior where the choices entail economic consequences, i.e. they involve the use

of scarce resources for need satisfaction." The Intenlational Association for Research in

Economic Psychology (lAREP) har definierat ekonomisk psykologi mer utförligt som:

"... a discipline [that] studies the psychological mechanisms and processes that
underlie consumption and other economic behaviors. It dea1s with preferences,
choices, decisions and factors influencing these, as well as the consequences of
decisions and choices with respect to the satisfaction of needs. Furthermore, it
dea1s with the impact of external economic phenomena upon human behavior
and well-being. These studies may relate to different levels of aggregation:
From the household and individual consumer to the macro level of whole na
tions" (Wärneryd, 1988, s 9).

Inom ekonomisk psykologi söker man alltså efter kunskap om beteenden och om orsa

ker till dessa (dvs kausala sarrlband mellan observerade fenomen2) på olika aggregerings

nivåer. Både den ekonomiska och psykologiska teoribildningens förklaringsvariabler antas

vara betydelsefulla. Inom ekonomisk psykologi används oftast mikro-data för att induktivt

söka efter empiriska lagar. I det följande redogör jag mer utförligt för detta liksom för mitt

val av ansats3.

2 "... the basic need for psychology in economic research consists in the need to discover and analyze the
forces responsible for economic actions, decisions and choices ... " (Katona, 1951, s 9).

3 Forskningen inom ekonomisk psykologi har under åren kommit att bli tämligen omfattande. Översikter och
diskussion av den forskning som bedrivits finns bl a i MacFadyen och MacFadyen (1986), Lea, Tarpy och
Webley (1987) samt van Raaij, Veldhoven och Wärneryd (1988). Ekonomisk-psykologisk forskning
redovisas också regelbundet i Journal of Economic Psychology, Journal of Economic Behavior and
Organization och Journal of Behavioral Economics.
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1.6.2 Teoribildning genom deduktion eller induktion

En typ av forskningsansatser karakteriseras av att man söker en "mening" som i varje situa

tion är mer eller mindre unik - såsom inom fenomenologin, hermeneutiken eller kritisk

emancipatorisk teori. Såväl ekonomisk som psykologisk teoribildning fokuserar istället på

sökandet efter generella lagar eller lagsystem som kan göra det möjligt att förklara och/eller

fönltsäga beteenden.

Cyert och Grunberg (1963) menar att verkligheten - den sociala såväl som den fysiska

- kan förstås utifrån en hierarki av, lagar av olika ordning. Längst ner i denna hierarki

återfinns de empiriska lagarna som refererar direkt till verkligheten. Lagar av högre ord

ning används sedan för att förklara lagarna aven lägre ordning.

En fullständig förklaringsmodell rymmer en lag av den högsta ordningen, dvs en lag

som förklarar alla i modellen ingående lagar av lägre ordning. Ju högre ordning en lag har,

desto större är generaliserbarheten och desto mindre är sannolikheten att den rymmer ele

ment som direkt refererar till verkligheten.

Vetenskapens uppgift är enligt de båda författarna att frilägga denna hierarki av lagar

antingen genom induktion, dvs att empiriska lagar formuleras genom iakttagelser av verk

ligheten vilka sedan testas mot lagar aven högre ordning, eller genom deduktion, dvs att

empiriska lagar härleds ur lagar aven högre ordning och sedan testas mot verkligheten.

Lagar aven så hög ordning att de saknar empiriskt innehåll kan endast verifieras indirekt.

Begreppen induktion och deduktion har samband med begreppen prediktion och för

klaring. Skillnaden mellan prediktion och förklaring är att i det förra fallet deduceras såväl

den generella lagen som det empiriska tillståndet apriori, medan i det senare fallet såväl

generella som empiriska lagar induceras aposteriori. I ett slutet system är de två begrep

pen symmetriska. Det är alltså först när exogena variabler introduceras som skillnaderna

framträder.

Ekonomisk forskning eftersträvar framför allt god prediktion utifrån teorier av hög

ordning och använder sig härför oftast av ett deduktivt förfarande (se Friedman, 1953).

Inom psykologin poängteras sökandet efter kausala samband varför ett induktivt tillväga

gångssätt är vanligast förekommande. Kausalitet tolkas här utifrån rimligheten i de förkla

ringar man finner (se avsnitt 1.6.5 nedan).

Den kanske främsta förklaringen till nämnda skillnad i ansats mellan ekonomisk och

psykologisk teoribildning torde vara att den förra främst söker beskriva och predicera hela

samhällets, olika marknaders eller olika samhällsgruppers (t ex företagens, hushållens eller

den offentliga sektorns) ekonomiska agerande och utveckling, medan den senare i huvudsak

är inriktad på att beskriva och finna förklaringar till individers beteenden.

För forskare har således valet aven induktiv eller deduktiv ansats främst varit ett resul

tat av val av aggregelingsnivå. Enligt Katona (1979) är det dock möjligt att utveckla en

"makropsykologi" där man använder sig aven induktiv ansats även för prediktiva syften.
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Ett praktiskt exempel på detta är det numera internationellt allmänt använda och av Katona

induktivt framforskade Index ofConsumer Sentiment (se avsnitt 2.2.2.3).

Cyert och Grunberg (1963) menar vidare att den deduktiva processen ej kan användas

för validering. Man riskerar nämligen att få flera mot varandra stridande hypoteser med

god prediktionsförmåga. Detta har även nobelpristagaren i ekonomi Leontief (1982) påpekat

och Klevmarken (1986) gett exempel på. Eftersträvas en validerbar teori om kausala sam

band - en förklaringsmodell - bör således en induktiv ansats väljas.

Mitt val aven induktiv ansats grundar sig på avhandlingens övergripande syfte som är

att belysa inkomstskatternas och skatteomläggningens kausala inflytande på vissa

ekonomiska beteenden samt att jag önskar möjliggöra validering av mina resultat.

1.6.3 Teoribildning utifrån olika antaganden

Musgrave (1981) diskuterar olika typer av antaganden och klassificerar dem i tre kategorier.

Försumbarhetsantaganden görs när man tror att en faktor inte påverkar den beroende

variabeln i någon större utsträckning. Domänantaganden avser främst att begränsa en teoris

generaliserbarhet (om ... så gäller ...) medan hjälpantaganden (heuristics) utnyttjas för att

underlätta den logiska framställningen aven teori (nlåt oss för ett ögonblick anta ... n).

Den ekonomiska teoribildningen karakteriseras av försumbarhetsantaganden där främst

psykologiska faktorer utelämnats4• Cyert och Grunberg (1963) - liksom Boulding (1972),

Katona (1975, 1979), Leontief (1982), Scitovsky (1976), Alhadeff (1982), Lewis (1982),

Maital (1982), Maital och Maital (1984), Klevmarken (1986), Gilad och Kaish (1986),

Wämeryd (1986), m fl - menar dock att för att komma sanningen om verkligheten när

mare och därigenom erhålla god prediktion även på sikt måste främst psykologiska för

klaringsvariabler tillföras modellen och försumbarhetsantaganden ersättas med domän

antaganden.

Katona (1974, s 1-2) formulerar sig på följande sätt:

nlnstead of deriving predictions from immutable principles of human nature, the
behavioral scientist assumes that under conditions a., bh CI a set of stimuli
would elicit one response whereas under conditions a2, b2, C2 the same set of
stimuli would elicit a different response. Attitudes and expectations, which as
intervening variables modify the response, are subject to change according to
time and circumstances. Instead of searching for a single necessary response to
change in income, prices, or interest rates, the behavioral scientist studies cir
cumstances under which a stimulus will produce the same or a different re
sponse. n

4 Boulding (1956, S 82) försvarade detta med: "It is the behavior of commodities, not the behavior of men,
which is the prime focus of interest in economie studies" .
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Klevmarken (1986) påpekar vidare att många skattade relationer i ekonomiska modeller

inte är stabila över tiden. Detta kan bero på att ekonomin utsätts för icke anteciperade

chocker i form av t ex kraftiga oljeprisförändringar eller i samband med en större skatte

omläggning.

Enligt Klevmarken kan det även ske "successiva förändringar i ekonomin som döljs i

de aggregat vi använder i den makroekonomiska analysen", t ex de "smygande" föränd

ringar i inkomstbeskattningen som skett över tiden. Om någon av de båda nämnda typerna

av förändringar utelämnas i en modell krävs ett domänantagande för att uppnå god predik

tion.

Tobin och Dolbear (1963, s 682) sammanfattar: "the relationship of economic behavior

to personality attributes is not only a subject of interest in itself; it is also essential for

correct interpretation of observed relations anlong economic magnitudes. "

Psykologiska variabler används i denna studie främst, såsom Katona förespråkar, som

mellanliggande variabler som modifierar ekonomiska strukturella variablers inflytande, men

även som förklarande variabler i sig. Domänantaganden görs samtidigt vad gäller olika

grupper av individer och hushåll samt till vad som gällde för tiden för den aktuella skatte

omläggningenS.

Både vad gäller användandet av ekonomiska strukturella och individrelaterade psyko

logiska förklaringsvariabler samt gjorda domänantaganden är min strävan att "komma san

ningen om verkligheten närmare" och härigenom möjliggöra förbättrad prediktion även på

sikt inom aktuella domäner. Detta med tanke på sannolika framtida skatteomläggningar.

Cyert och Grunberg (1963) föredrar att endast hjälpantaganden nyttjas. Wämeryd

(1988, s 32) anser dock att alla tre typerna av antaganden kan tillåtas under teoribild

ningsprocessens gång: "The heuristic assumption is the provisional use of an hypothesis

such as an hypothesis of negligibility. For lack of better knowledge or methods to use, a

negligibility assumption can be made at first to make research at all possible. Later this as

sumption may be replaced by domain assumptions. "

Asher (1983, s 13) säger på liknande sätt: "If we are not willing at some point to pro

ceed on an "as if" basis - as if confounding factors are negligible - then we will be para

lyzed in our efforts at data analysis" , liksom Blalock (1964, s 26): "No matter how elabo

rate the design, certain simplifying assumptions must always be made. In particular, we

must at some point assume that the effects of confounding factors are negligible. "

Jag har, av nämnda praktiska skäl, tillåtit mig att göra även försumbarhetsantaganden,

främst vad gäller mellanliggande psykologiska variabler. Vissa typer av tänkbara psykolo

giska variabler har således antagits sakna betydelse både som förklaringar till och som

modifikatorer av ekonomisk-strukturella variablers inflytande på beteenden.

5 Katona (1975) diskuterar domänantaganden i form av sammanhang - "behavioral environment" (s 46) 
och i form av grupper av individer (8 50).
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1.6.4 Teoribildning med hjälp av teoretiska modeller

Den induktiva ansatsen kännetecknas av hypotesgenerering utifrån observation, sedan

prövning av dessa hypoteser med hjälp av systematiska observationer, därefter revidering

och omformulering av hypoteserna i enlighet med de empiriska resultaten och så test igen,

osv (Katona, 1953)6. Dylika hypoteser kan sägas utgöra teoretiska modeller av den verk

lighet man söker beskriva.

Som antytts ovan är verkligheten ofta mer komplex än att bara bestå av enkla kausala

samband. Ofta påverkar flera fenomen flera andra fenomen och det både direkt och indi

rekt via ytterligare andra fenomen. En teoretisk modell kommer i detta fall att utgöras av

ett system av hypoteser om olika kausala samband - en strukturrnodelI.

Denna typ av komplexa modeller bygger främst på Simons (1952, 1957) och Blalocks

(bl a 1964, 1968, 1971) arbeten rörande "kausal modellering". Sedan 1960-talet har

utvecklats ett antal andra generationens statistiska multivariata analysmetoder för att hantera

dylika modeller, bl a kovariat strukturanalys (t ex LISREL: se Bender, 1978; Bagozzi, For

nell och Larcker, 1981; Jöreskog och Sörbom, 1984) och stiganalysmetoden PLS (Partial

Least Squares: se Wold, 1975; Dijkstra, 1985; Fornell, 1987). Se kapitel 3 för en specifik

redogörelse för dessa metoder7.

Avhandlingen är rent allmänt upplagd så att teoretiska modeller, baserade på teorier

och empiri - "findings and generalizations" (Katona, 1953) - från i huvudsak tidigare

främst ekonomisk och psykologisk forskning, presenteras för att prövas. Dessa prövningar

leder i sin tur till förslag på modifiering av modellerna. En viss teoretisk modell är i detta

hänseende en temporär bild av den verklighet som jag eftersträvar att kartlägga.

1.6.5 Empiri och tolkning av empiriska resultat

Empiriskt inriktade ekonomer använder sig främst av aggregerade tidsseriedata medan

psykologer främst nyttjar experimentell metod eller analyserar individuella tvärsnittsdata8.

Skatteomläggningens anteciperade inverkan på många olika inkomsttagares många olika

beteenden, användandet av psykologiska förklaringsvariabler , möjliga forskningsresurser

samt den tidsperiod jag hade till förfogande gjorde att jag valde att samla in och analysera

individuella tvärsnittsdata.

6 Detta bygger i sin tur på Popper (1960) som menade att sanningen endast kan sökas indirekt genom att man
påvisar vad som inte är sant, dvs en slags uteslutningsmetod. Detta sker genom falsifiering av hypoteser.

7 Andra dylika metoder är "(confirmatory) canonical correlation analysis" , "redundancy analysis" , "externai
single-set components analysis" (ESSCA), "confirmatory multidimensional scaling" och "latent structure
analysis" (se Fornell, 1987).

8 Psykologen Epstein (1980) förespråkar dock användandet av tidsseriedata även inom psykologisk forskning
och Gregson (1983) har skrivit en bok om tidsseriedatabaserade psykologiska studier.
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Som nämnts tidigare är samtidigt syftet att söka efter kausala samband. Problemet

kausalitet är ymnigt debatterat (se zaItman, LeMasters och Heffring, 1982, för en allmän

diskussion). Gibbs (1972) föredrar att man använder sig av relationsbeskrivningar (ju ...

desto ...). Om man eftersträvar, såsom jag gör, att förstå hur verkligheten fungerar anser

jag att man bör resonera som om kausalitet gäller, t ex indikerat med Gibbs relations

beskrivningar.

Det är dock i princip endast i fråga om naturliga kausala ordningar (t ex mor ~ barn)

och inom ramen för kontrollerade experiment som man kan tala om kausalitet i egentlig

mening9. I empiriska studier där beroende och oberoende variabler mäts vid samma tillfälle

(tvärsnittsdata) är det svårt att fastställa den kausala riktningen mellan variablerna.

Haavelmo (1944) talar om modellers "autonomi". Med detta menar han den grad i

vilken en modell beskriver den process eller det beteende som resulterar i de observerade

värdena. Detta för dock tanken snarare till den prediktionsförmåga som modellen har vid en

empirisk prövning av modellen än som utgörande en grund för kausalitet.

Selltiz et al (1976) specificerar tre villkor för att kunna inferera kausalitet: 1) det måste

finnas en kovariation mellan den beroende (Y) och den oberoende (X) variabeln, 2) en tem

poral assymetri måste råda mellan X och Y och 3) kovariationen mellan X och Y får inte

försvinna om effekten av störande variabler ("confounding variables": variabler som har en

kausal effekt på både X och Y) isoleras.

Vad gäller den temporala assymetrin hänvisas inom den ekonomiska teoribildningen

ofta till s k Granger-kausalitet (Oranger, 1969). Denna innebär att man använder tiden för

att bestämma den kausala riktningen vilket bygger på tanken att en orsak inte kan verka

bakåt i tiden. Detta kan tolkas som att samband baserade på tidsseriedata eller paneldata

skulle kunna bekräfta kausalitet. Så är dock inte fallet.

Att senare observationer av ett visst fenomen har ett starkt samband med tidigare

observationer av ett annat fenomen är ingen garanti för ett kausalt förhållande. Korrela

tionen mellan de båda fenomenen kan helt enkelt vara resultatet av störande variabler.

Tidsfaktorn är således ett nödvändigt men ej tillräckligt kriterium. Ett empiriskt samband,

såväl tidsserie- som tvärsnittsdatabaserat, kan dessutom vara ett resultat av slumpen. Chou

(1984, s 616) skriver:

". .. the presence of association does not imply causation; but the existence of
causation always implies association. Statistical evidence can only establish the
presence or absence of association between variables. Whether causation exists
or not depends purely on reasoning. "10

9 John Stuart Mill föreslog fyra metoder för att fastställa kausalitet vilka kom att lägga grunden för den
experimentella metoden: "method of agreement" , "method of difference" , "method of residues" och
"method of concomitant variations" (HaIfpenny, 1982).

10 Ett icke-kausalt empiriskt samband benämns vanligen nonsenskorrelation (eng. "spurious correlation").
Om detta skriver Chou (1984, s 617): "we should remember that it is the interpretation of the degree of
association that is spurious, not the degree of the association itself. "
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Även data som samlats in vid ett tillfålle (tvärsnittsdata) kan ha temporala dimensioner

som uppfyller Selltiz et alts andra villkor. De kan avse både tidigare, nuvarande och

framtida fenomen. Samtidigt är de dock mättillfållets beskrivning av fenomenen. Det är

svårare att uppfylla det tredje villkoret då det i princip finns ett oändligt antal tänkbara

störande variabler.

Kausalitet kan dock, som Chou skriver, impliceras genom resonemang ("reasoning ot
).

Detta innebär, som redan tidigare nämnts, att man gör kausala tolkningar av de empiriska

resultaten utifrån rimligheten i de förklaringar man finner.

"Rimligheten" baseras i första hand på teorier och empiri från tidigare och annan

samtida forskning. Den är en funktion av "substantive and theoretical insight into the pro

blem under investigation" (Asher, 1983, s 13). I andra hand är det en bedömningsfråga för

läsarna. Funna samband som ej har stöd av tidigare teorier och annan empiri bör särskilt

prövas i uppföljande studier.

1.1 Avhandlingens uppläggning

Kapitel ett behandlar forskningsproblemet bakom och syftet med avhandlingen samt forsk

ningsansats. I kapitel två presenteras en teoretisk modell eller referensram som författaren

utvecklat för att ha som utgångspunkt för studiet av ekonomiska beteenden, deras orsaker

och konsekvenser. Modellen bygger på tre grupper av faktorer: omvärldsfaktorer, subjekt

faktorer och beteenden.

I kapitel tre redogörs för den undersökningsmetod som använts, dvs hur datainsam

lingen gått till och vilka analystekniker som använts. I kapitlet behandlas också reliabilitet

och validitet, presenteras bortfallsanalyser samt redogörs för hur databasen har vägts och

konsekvenserna härav.

I kapitel fyra analyseras utvecklingen av inkomstbeskattningen fram till och under

skatteomläggningen utifrån sekundärdata (offentlig statistik). Detta kapitel skall ses som en

presentation av de beroende variabler som är av huvudsakligt intresse - de allmänna

omvärldsfaktorer i vilka skedde förändringar genom skatteomläggningen.

Kapitel fem, sex och sju ägnas åt skattefusk. I kapitel fem redogörs för teoribildningen

om och presenteras en strukturmodell för skattefusk. Den senare är ett försök att modellera

den kausala strukturen bakom skattefusk. Strukturmodellen prövas i kapitel sju, liksom

enklare förklaringsmodeller för olika typer av skattefusk.

I kapitel sex studeras om och i så fall hur skattefusk och de faktorer som i struktur

rnodellen antas bidra till att förklara skattefusk förändrades under skatteomläggningens

första hälft.
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Kapitel åtta, nio och tio ägnas åt sparande. Här studeras inte direkt skattemas och

skatteomläggningens inverkan på sparande, utan om det finns olika typer av sparare, vad

som i sådana fall karakteriserar dessa och hur de betedde sig under skatteomläggningens

första hälft. Det senare gäller främst deras sparande.

I kapitel åtta presenteras en modell för sparartyper, vilken prövas i kapitel tio. Kapitel

nio ägnas åt att studera utvecklingen under skatteomläggningen, dels i det aggregerade

sparandet enligt nationalräkenskaperna, dels i de faktorer som använts för att definiera

sparartyper och i vissa sparbeteenden. .Några andra analyser av sparrelaterade variabler

presenteras också.

I kapitel elva sammanfattas några av de viktigaste resultaten i avhandlingen, dras slut

satser om skatternas betydelse för och skatteolTlläggningens effekter på skattefusk och

sparande, ges implikationer för åtgärder och fortsatt forskning samt kommenteras olika val

som gjorts under avhandlingsarbetets gång. Kapitlet - och avhandlingen - avslutas med

en allmän utblick.

Varje kapitel, utom detta och kapitel 3, avslutas med ett avsnitt benämnt

"sammanfattande slutsatser". Dessa avsnitt är avsedda både att ge en översikt av och att

förmedla de viktigaste resultaten och slutsatserna i respektive kapitel. Läsaren rekommen

deras att börja med att läsa dessa avsnitt.

1.7.1 Använd nomenklatur

Följande beteckningar m m används i avhandlingen:

1. De empiriska kapitlen 6, 7, 9 och 10 baseras på data från fyra intervju-undersökningar,

genomförda efter varandra med sex månaders mellanrum. Dessa benämns i tur och

ordning: Dl, U2, D3 och U4.

2. Bokstaven "V" följt av ett nummer (X) inom klamrar - [VX] - används som referens

till de frågor som ställts i intervju-undersökningarna. Siffran motsvarar den variabel

beteckning som finns till höger om respektive fråga (eller svarsalternativ) i enkäten, bila

ga 2, och i en tabellbilaga till avhandlingen (Wahlund, 1990).

3. Tabeller, diagram och figurer anges med Y.X, där y är numret på kapitlet och X är

tabellen, diagrammet respektive figuren i ordningen i kapitlet.

4. Hänvisningar till andra ställen i avhandlingen görs genom angivande av avsnitt när så är

möjligt, t ex 5.2.2, eller till helt kapitel.
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5. Avhandlingen har endast två bilagor: brev som gick ut till respondenterna och enkäten.

Tabeller och redovisningar av beräkningar o d, vilka ansetts vara av sekundärt intresse,

har satts som Appendix till de kapitel de främst har anknytning till.
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2 TEORETISK REFERENSRAM

2.1 Inledning

I detta kapitel presenteras en allmän teoretisk referensram som utgångspunkt för den fort

satta framställningen. Referensramen ges i form aven allmän teoretisk modell - eller ett

schema - över förklaringar till och konsekvenser av beteenden och förändringar i dessa.

Det finns två huvudsakliga syften med modellen. Det ena är att visa på typer eller

"områden" av faktorer inom vilka förklaringar och konsekvenser kan sökas och hur, direkt

eller indirekt, förändringar i dessa faktorer kan förklara eller förklaras av beteenden och

förändringar häri.

Det andra syftet är att den ska utgöra ett gemensamt "större sammanhang" för olika

teorier och empiriska resultat och härigenom möjliggöra en helhetsbild av och en över

gripande förståelse för mänskligt och samhälleligt beteende, deras orsaker och följder.

Det sista bygger på vad Newcomb (1950) skrev i en lärobok i socialpsykologi: "To

understand [social behavior] we must study both individuallife and group life, in terms of a

single body of coherent concepts and principles. " Detsamma anser jag bör eftersträvas i

samhällsvetenskaplig teoribildning i allmänhet. Förståelse för samhällsutvecklingen under

lättas om olika samhällsvetenskapliga discipliner och olika forskningsansatser använder en

gemensam begreppsvärld. Det är min förhoppning att den allmänna teoretiska modell som

presenteras här skall bidra till utvecklandet aven sådan.

Modellen är ej är avsedd att prövas i sin helhet. Den skall istället utgöra en referens

ram för prövbara hypoteser, sub-modeller och forskningsresultat - ett sammanhang i vilket

sådana kan sättas in. Modellen bygger på ideer och resultat från tidigare såväl teoretisk

som empirisk forskning, främst då beteendevetenskaplig sådan.
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2.2 En allmän teoretisk modell

Den allmänna teoretiska modell - det schema - som presenteras nedan har följande

huvudsakliga karakteristika:

1) Den bygger på uppdelning av faktorer i omvärldsjaktorer, subjektjaktorer och beteenden.

2) Den specificerar kausala riktningar inom och mellan dessa typer av faktorer.

3) Den utgör en utgångspunkt och ett sammanhang för teoribildning på olika aggregerings
nivåer.

Allmänna instrumentella ,
omvärldsfaktorer ,.

Omvärldsfaktorer

Beteenden

Beteenden

Faktorer relaterade
till andra subjekt

.ol1llII , Subjektrelaterade
6 ,. instrumentella faktorer

Subjektfaktorer

Perception

... , Somatiska faktorer
6,. (fysiska/biologiska)

Psykiska/mentala .ol1llII ,

faktorer 6 ,.

Figur 2.1. En allmän teoretisk modell över beteenden, omvärldsfaktorer och

subjektfaktorer samt kausala samband inom och mellan dessa.
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2.2.1 Tre typer av faktorer och kausala samband

Den beteendevetenskapliga litteraturen (i synnerhet den ekonomiska, den psykologiska och

den socialpsykologiska) bjuder på en rik flora av teoretiska modeller för hur beteenden

orsakas eller påverkas. Karakteristiskt för många av dessa är att de bygger på någon eller

några av de tre komponenterna stimulus, organism och respons.

"Stimulus" används främst som beteckning för en förändring som kan orsaka en för

ändring i något annat. Ibland används stimulus även som beteckning för något som kan

förändras och därigenom kan orsaka en förändring i något annat. Det är i den förra bemär

kelsen "stimulus" används i fortsättningen 1.

En "respons" är den reaktion som blir följden aven stimulus - t ex en förändring i ett

pågående beteende, ett helt nytt beteende eller någon annan reaktion hos en eller flera

människor eller hos något annat/några andra subjekt (t ex företag, hushåll eller samhällen).

Begreppet "organism" är inte lika lättdefinierat. Inom biologi och medicin avses med

organism ett "levande väsen". Inom psykologi, socialpsykologi och närstående discipliner

har organism framför allt använts som beteckning på alla mentala och psykiska egenskaper

hos en eller en grupp individer såsom behov, attityder, önskningar, intentioner, personlig

hetsdrag, motiv, aspirationer, åsikter, förväntningar, kunskaper och uppfattningar om verk

ligheten, vanor (inlärda beteendebenägenheter), kognitiv förmåga, känslor, instinkter, m m.

Ibland likställs organism även med beslutsprocessen (se t ex Ölander och Seipel, 1970).

I åter andra sammanhang talas om "samhä1lsorganism" eller ett företags organism, varmed

avses någon form av "makroväsen" med "eget liv".

Katona (1975) menade att organismfaktorer ligger som ett filter - "intervenerande

variabler" - mellan olika stimuli och responser. Hos individer påverkar detta "filter" per

ceptionen och den kognitiva bearbetningen aven stimulus och svarar för skillnaden mellan

en objektiv stimulus och en individs uppfattning av denna stimulus.

Enligt Katona är det resultatet av den kognitiva bearbetningen aven stimulus snarare än

den objektiva stimulus som kunnat percipierats som leder till en viss respons: "Stinluli

elicit responses; they present occasions for response rather than fully determining them. It

is not possible to predict the response by knowing the stimulus alone" (Katona, 1960, s 54).

Ölander och Seipel (1970, s 7) sammanfattade Katonas modell så här:

Ekonomiska och
andra stimuli

Förändringar i attityder
och förväntningar

Förändringar
i beteende

[1]

Det latinska stimulus är ett substantiv som betyder "piggstaf, uddstaf, hwarmed ... boskap framdrewos;
udd, pigg: ... i [oegentlig mening] uttryck om det, som plågar [eller] drifwer till [något] Udd, sting,
tagg; retmedel, retelse, sporre:" (Cavallin, 1888, s 895).
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Enligt Katonas modell sker en förändring i något som orsakar en förändring i organism

vilket i sin tur leder till ett ändrat eller ett helt nytt beteende. Katona och hans medarbetare

följde nu inte alltid denna modell i sina empiriska studier. Mueller (1963) liksom Katona

(1967) analyserade t ex med hjälp av multipel regressionsanalys konsumenters köp av

varaktiga konsumtionsvaror samt förlängning av avbetalningslån vid köp av bilar och andra

varaktiga konsumtionsvaror som en funktion av förmågan (inkomst) och villigheten (the

Index of Consumer Sentiment2) att köpa. Här sågs således stimulus (förmågan) och orga

nism (villigheten) båda som direkt inverkande på konsumtionsbeteendet (responsen).

De modeller som förekomnler i den beteendevetenskapliga litteraturen brukar se ut på

något av följande sätt, där pilarna implicerar kausala samband:

1) stimulus ~ organism (S-O)

2) stimulus ~ respons (S-R)

3) organism ~ respons (O-R)

4) stimulus ~ organisnl ~ respons (S-Q-R)

5) någon av ovanstående med återkoppling från respons: respons ~ organism (R-O) eller

respons -+ stimulus (R-S)

Stimulus, organism och respons är mycket användbara begrepp för studium av "enkla"

modeller där responser antas vara en följd av stimuli, direkt eller via "organism" . Av

sammanställningen ovan framgår dock att förändringar i organism kan utgöra både stimuli

och responser samt att stimuli och organism också kan påverkas av responser. Det förra kan

vara något förvirrande och det senare synes direkt ologiskt.

Ju mer komplex modell som prövas - med avseende på antal typer av faktorer och

samband mellan faktorer (direkta och indirekta effekter samt effekter i båda riktningarna) 

desto mer problematiskt blir användandet av begreppen stimulus, organism och respons.

Ölander och Seipel (1970, s 7), liksom tidigare Nicosia (1966), ansåg inte Katonas

S-O-R-modell tillräckligt utvecklad för studier av ekonomiskt beteende. Störst brister ansåg

man det finnas vad gäller den individuella psykologiska strukturen. Den diskussion som

Ölander och Seipel förde om hur olika stimuli, organismfaktorer och responser verkar och

samverkar, främst inom ramen för en beslutsprocess, tydliggör ett behov aven alternativ

modell.

Även om vad som utgör stimulus, organism eller respons varierar mellan olika model

ler inom beteendevetenskaperna finns det en gemensam nämnare i var förändringarna sker

- i typer av faktorer. Utifrån den grundläggande strukturen hos S-O-R-modellen har jag i

beteendevetenskapliga modeller särskiljt tre typer av faktorer där förändringar sker med

kausala implikationer:

2 Se avsnitt 2.2.2.3.
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l) faktorer i omvärlden utanför det subjekt som studeras,

2) egenskaper hos det subjekt som studeras,

3) reaktioner hos subjektet orsakade av eller orsakande förändringar i egenskaper hos sub

jektet eller i faktorer i omvärlden.

Dessa tre typer av faktorer motsvarar i tur och ordning omvärldsfaktorer , subjekt

faktorer och beteenden i den allmänna teoretiska modellen ovan (figur 2.1). De tre typerna

av faktorer kommer att diskuteras mer utförligt nedan (avsnitt 2.3 - 2.5), men kan samman

fattas på följande sätt, med fokusering på undertyper av faktorer och kausala samband:

l) Omvärldsfaktorer kan direkt påverka subjektfaktorer och beteenden och kan i sin tur

påverkas av beeteenden. De kan delas in i tre typer av faktorer som alla kan påverka

varandra:

a) Allmänna instrumentella3 omvärldsjaktorer utgörs av den fysiska verkligheten samt

allmänna sarrlhälleliga företeelser, t ex skattesystemet (skatteregler). Olika allmänna

omvärldsfaktorer kan direkt påverka varandra. Effekter av förändringar i denna typ

av faktorer har varit av stort intresse i sarrlhä1lsekonomiska studier.

b) Subjektrelaterade instrumentella4 omvärldsjaktorer utgörs av den del av den objektiva

verkligheten som är direkt relaterad till ett subjekt, t ex en individs eller ett hushålls

inkomst och förmögenhet. Olika subjektrelaterade omvärldsfaktorer kan direkt

påverka varandra.

c) Faktorer relaterade till andra subjekt är allt socialt inflytande utöver det som kan

komma från allmänna omvärldsfaktorer. Främst utgörs dessa av subjektrelaterade

omvärldsfaktorer för och beteenden hos andra subjekt i studerade subjekts omvärld.

Denna typ av faktorer har främst studerats inom sociologin och socialpsykologin.

Olika faktorer relaterade till andra subjekt kan påverka varandra direkt.

Katona (1960) delade in stimuli i två grupper: l) ekonomiska stimuli (förmögenhet,

inkomst, etc) som möjliggör (eller hindrar) beteenden och 2) påskyndande (eng:

"precipitation") stimuli (information, händelser som människor plötsligt råkar ut för, etc)

som initierar beteenden.

3 Ordet "instrumentell" nämns bara inledningsvis, ej i löpande text.
4 Se föregående fotnot.
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Den första typen av stimuli är främst hänförbar till förändringar i subjektrelaterade

omvärldsfaktorer och indirekt till förändringar i allmänna omvärldsfaktorer. Den andra

typen utgörs främst av förändringar i faktorer relaterade till andra subjekt och i allmänna

faktorer.

2) Även subjektfaktorer kan delas in i tre typer av faktorer:

a) Somatiska faktorer utgörs av fysiska och biologiska faktorer hos subjektet som

möjliggör och sätter gränser för ett subjekts responser, både vad gäller beteenden och

psykisk/mental aktivitet. Dessa påverkar ett subjekts perception av omvärlden och av

egna beteenden. De påverkas samtidigt av vad som percipieras samt även direkt av

omvärldsfaktorer, psykiska/mentala subjektfaktorer och beteenden. Olika somatiska

faktorer påverkar också varandra. Förändringar i somatiska faktorer kan även upp

komma spontant och slumpmässigt.

b) Psykiska/mentala faktorer motsvarar i stor utsträckning de organismfaktorer som

nämnts ovan. Dessa påverkas av somatiska faktorer och av vad som percipieras av

omvärlden och av beteenden. De påverkar samtidigt somatiska faktorer, perceptionen

och beteenden. Olika psykiska/mentala faktorer kan även påverka varandra, t ex i

den kognitiva process som vi benämner tänkande. Förmodligen uppkommer en del

förändringar spontant och slumpmässigt även i psykiska/mentala faktorer.

c) Perception utgörs av vad ett subjekt uppfattar av omvärldsfaktorer, egna beteenden

och andra subjektfaktorer. Perception är därmed i princip en psykisk/mental faktor.

Perceptionen har särskiljts för att framhäva dess betydelse för andra psykiska/n1entala

faktorer. Den är en funktion av somatiska faktorer, psykiska/mentala faktorer,

omvärldsfaktorer och beteenden.

3) Beteenden både påverkar och påverkas av såvälomvärldsfaktorer som subjektfaktorer.

Ett visst beteende kan dessutom både vara helt eller delvis orsakat av andra beteenden

och ha en direkt effekt på andra beteenden.

Som framgår av modellen finns både direkta och indirekta sarnband. Dessutom är

många samband icke-rekursiva (dvs kausalitet råder i båda riktningarna). Vad gäller de

senare avspeglar dessa dels faktiska kausala effekter som beskrivits i studier och som verk

ligheten ger exempel på, dels speglar de den interaktion mellan olika företeelser som

Mischel (1977, s 350) beskriver på följande sätt:

"We continuously influence the 'situations' of our lives as well as being affected
by them in a mutual, organic interaction ... such interactions reflect not only our
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reactions to conditions but also our active selection and modification of condi
tions through our own choices ... people continuously select, change and gen
erate conditions just as much as they are affected by them."

Bandura (1978, s 346) benämner denna interaktion "reciprocal determinism": "a pro

cess [in whichl ... behavior, internal personal factors and environment influences all oper

ate as interlocking determinants of each other ... [in al triadic reciprocal interaction rather

than a dyadic conjoint or a dyadic bidirectional one. "

Utvecklandet av den allmänna teoretiska modellen ovan baseras bl a på den diskussion

som Ölander och Seipel (1970) förde utifrån S-O-R-modellen. En annan viktig grund har

varit konsumentbeteendelitteraturen. Denna fokuserar på informationsbehandling och

beslutsprocesser. Ett antal detaljrikt specificerade modeller om konsumenters valbeteenden

har utvecklats5•

Dessa modeller kommer mycket nära den allmänna modell som presenteras här med

interaktioner mellan omvärldsfaktorer, subjektfaktorer och beteenden. De fokuserar, som

Friedman (1988, s 334) påpekar, snarare på enskilda konsumenters beteenden än på aggre

gat av sådana. De är dock "allmänna" i bemärkelsen att det är mycket svårt att pröva dem i

sin helhet på en och san1ma gång.

Ideer till den allmänna modellen har även hämtats från andra modeller inom ekonomisk

psykologi. Några som här - utöver Ölander och Seipel - utvecklat S-O-R-modellen bl a

genom att påvisa interaktion mellan stimuli och organism samt mellan organism och respons

är Julander (1975), Wärneryd (1980a), Lindqvist (1981) och van Raaij (1981, 1986).

Julander och Lindqvist utvecklade modellen främst genom att särskilja beslutsprocessen från

andra organismfenomen och lägga till återföring efter respons.

Stor hänsyn har även tagits till teorier och resultat inom psykologin och sociologin.

Atkinsson et al (1983) har här utgjort en allmän bas och Anderson (1985) föranledde att

särskilja perception från övriga psykiska/mentala faktorer.

2.2.2 Aggregeringsnivåer

I första kapitlet nämndes att ekonomisk och psykologisk teoribildning skiljer sig åt i fråga

om aggregeringsnivå. Wärneryd (1979, s 48) skiljer mellan fyra olika aggregeringsnivåer:

• makronivå

• massnivå

• gruppnivå

5 Några av de mest välkända är Andreasen (1965), Nicosia (1966), Howard och Sheth (1969), Engel, Kollat
och Blackwell (1973), Howard (1977) och Engel, Blackwell och Miniard (1986). Se Friedman (1988) för
en allmän diskussion av dylika modeller.
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• individ- och hushållsnivå

Med makronivå avses främst samhällsnivå, alltså ett lands ekonomi. En högre makro

nivå utgör ekonomiska unioner typ EG. Den yttersta makronivån utgörs av världsekono

min. Med massnivå avses en samhällssektor, en marknad, ett marknadssegment eller en

viss kategori individer (t ex pensionärer, höginkomsttagare, arbetslösa), hushåll (t ex barn

familjer, pensionärshushåll) eller företag (t ex småföretag, exportföretag).

Gruppnivån avser mindre grupper av människor eller företag mellan vilka det finns

någon form av band, främst sociala när det gäller människor och affärsmässiga när det

gäller företag. Wärneryd (1979) hänför hushåll (företag diskuterar han inte i samman

hanget) till individnivån. Jag vill dock påpeka att hushåll och företag både utgör grupper av

individer (alltså gruppnivå) och subjekt på individnivå. Den senare nivån avser enskilda

subjekt (främst individer, hushåll eller företag).

"Makronivå" kan även användas som genlensam beteckning för makronivå (enligt

ovan) och massnivå och det är på denna makronivå som ekonomisk teoribildning fokuserat.

Grupp- och individnivåema kan gemensamt benämnas mikronivå. Det är på mikronivån

som socialpsykologisk och psykologisk teoribildning fokuserat.

Den avgörande skillnaden mellan olika aggregeringsnivåer är skillnader mellan teorier,

dvs i de lagar om kausala samband som tycks gälla. En teori för makronivån är således inte

alltid giltig på mikronivån och vice versa. Detta beror på att verkligheten inte alltid utgörs

av s k "noll-summe-spel" och på "de stora talens lag". Även inom ovan nämnda aggrege

ringsnivåer finns andra aggregerings- nivåer mellan vilka teorier kan skilja sig åt.

2.2.2.1 Brist på "noll-summe-spel" samt "de stora talens lag"

Studier på makronivå baseras nästan uteslutande på tidsserieanalyser medan tvärsnittsanaly

ser är vanliga på mikronivå. Adams (1965) fann att aggregerade attityddata6 gav

signifikanta bidrag till andel förklarad varians i några beroende variabler i tidsserieanalyser

på makronivå, medan motsvarande attityddata inte bidrog till att förklara varians i

motsvarande beroende variabler på mikronivå när tvärsnittsdata användes. Köpintentioner,

å andra sidan, bidrog till att förklara hushållsbeteenden på mikronivå men ej i aggregerad

form i tidsserieanalyser på makronivå.

Denna tidsserie-tvärsnitts-paradox är delvis ett resultat av att verkligheten mycket

sällan är ett noll-summe-spel över tiden. Schumpeter (1946) påpekade följande:

6 The Index of Consunler Sentiment: se avsnitt 2.2.2.3.
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"If, in a given year, one industry makes 100 millions and another loses 100

millions, these two figures do not add up to zero or, to put it less paradoxically,

the course of subsequent events generated by this situation is not the same as

that which would follow if both had made zero profits. This is one of the rea

sons why theories that work with aggregates only are so misleading. "

Katona (1979, s 52) påpekade vidare att "An individual f s expenditures do not affect his

own income; but in the aggregate, increased or reduced expenditures do expand or restrict

the income flow. Macroeconomics develops regularities and establishes statistical laws that

relate to aggregates only and not necessarily to individuals. "

När det gäller ett kausalt samband på makronivå som kan vara svårt att finna på

mikronivå refererar Katona (1951, 1975, 1979) till "de stora talens lag": "what individuals

will do is uncertain, but what hundreds or thousands of individuals will do is not equally

uncertain. "

Svårigheterna att finna samband på mikronivå beror bl a på att tiden mellan stimulus

och respons varierar mellan olika människor och över tiden, något som enligt de stora talens

lag "jämnar ut sig" på makronivå. De beror också på att tillfälligheter är mer frekventa på

mikronivå än på makronivå, just därför att dessa också "jämnar ut sig" på den senare.

2.2.2.2 Aggregering inom olika aggregeringsnivåer

Aggregering kan även ske inom olika aggregeringsnivåer. På mikronivå skiljer Ajzen och

Fishbein (1980) mellan en enstaka handling ("single action") och beteendekategorier ("set

of actions"). Även här gäller att en enstaka handling kan ha andra förklaringar än ett

aggregat av liknande handlingar behöver ha.

En individs eller ett hushålls sparande, t ex, kan ske i många olika former: insättning

på olika bankkonton, köp av fast eller lös egendom, avbetalning på lån, etc. Skattefusk kan

på motsvarande sätt ske genom att göra ett olagligt avdrag, inte deklarera en skattepliktig

inkomst eller betala någon svart (skattefria pengar). De faktorer som förklarar en individs

eller ett hushålls aggregerade sparande behöver inte förklara respektive typ av sparande på

samma sätt. Detsamma gäller skattefusk respektive olika typer av skattefusk.

Samma sak gäller omvärldsfaktorer och subjektfaktorer. En omvärldsfaktor kan t ex

utgöras av ett tillfälle att spara eller skattefuska, eller av ett aggregat av tillfällen. Varje

tillfälle leder kanske inte till ett visst spar- eller skattefuskbeteende sanltidigt som många

tillfällen kan göra det. Dessa beteenden kanske inte heller påverkas aven viss åsikt men

kan mycket väl göra det aven bakomliggande attityd som kan disaggregeras i olika åsikter.

Om hur åsikter kan påverkas utan att den bakomliggande attityden nödvändigtvis

påverkats (dvs olika teorier gäller för olika "nivåer" hos aktuell subjekt-faktor) skrev Lewis
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(1982, s 67): "replies to single [questions,about opinions] cannot be viewed as an attitude,

whereas pattems of such opinions may be. While single preferences may change quickly,

overall combinations are unlikely to alter, and changing preferences often reveal changes of

emphasis rather than abrupt about-tums. "

Lewis (1982, s 41) såg, liksom Hovland, Janis och Kelley (1953) m fl, en attityd som

något som kan mätas i form av ett aggregat av åsikter ("opinions"): "we will treat opinions

as conative expressions of underlying dispositions, but any appreciation of tax attitudes

must take into account many expressed opinions, not just a single answer."

I samtliga fall ovan hjälper oss de stora talens lag att studera samband mellan olika

mönster av förändringar i omvärldsfaktorer, i subjektfaktorer och beteenden i form av

aggregat. Samtidigt kan olika teorier gälla för olika kategorier som ingår i ett aggregat.

De exempel som givits gäller alla mikronivå, men detsamma gäller på alla aggregerings

nivåer.

Sparande och skattefusk kan t ex även på makronivå studeras dels i form av aggregat

av det aggregerade sparandet hos olika sparformer eller där flera olika sätt att skattefuska

aggregeras, dels kan aggregerat sparande i olika sparformer och aggregerat skattefusk i

olika fusksätt studeras var för sig.

2.2.2.3 Mikrodata för ma1rroteorier

Trots skillnader i teorier mellan mikro- och makronivå finns det en koppling mellan mikro

och makrodata som bygger på de stora talens lag och som Katona (1979) kallar

"makroinläming" . Subjektfaktorer såsom kunskaper, attityder, förväntningar, m m sprider

sig över tiden i samhället. Även om dessa faktorer aldrig blir lika hos alla blir de likartade

hos många. Denna homogenitet påverkar i sin aggregerade form sarrlhällsutvecklingen.

Förändringar i det "aggregerade subjektet" leder således förr eller senare till förändringar i

makrobeteenden.

Subjektfaktorer på aggregeringsnivåer över individnivån kan således sägas utgöra

någon form av aggregat av subjektfaktorer och beteenden7 hos de individer som ingår i

respektive företeelse. Det var med denna utgångspunkt som Katona och hans medarbetare

vid "the Survey Research Center", University of Michigan, utvecklade det redan tidigare

nämnda "Index of Consumer Sentiment" .

"The Index of Consumer Sentiment" är ett attitydindex som skapas genom aggregering

av svaren på fem surveyfrågor om hushållets och landets ekonomi: hur man uppfattar att

hushållets respektive landets ekonomi förändrats under det senaste året och kommer att

7 Beteendemönster motsvarande "vanor" på individnivå.
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förändras under det kommande året samt vad man anser om lämpligheten att köpa kapital

varoridag.

Det man studerat är om förändringar i olika uppfattningar kan användas för att

predicera förändringar i ekonomiskt beteende på makronivå. Hypotesen har varit att för

ändringar i uppfattningar tillsammans med förändringar i omvärldsfaktorer (objektiva

stimuli) ger bättre prediktion än om bara de senare används som förklaringsvariabler.

Indexet var avsett för kortsiktiga prognoser - 4 - 6 månaders sikt - av konsumtion

och sparande. Det har dock visat sig ge ett signifikant bidrag till att förklara sparande och

konsumtion också på längre sikt. För åren 1952 - 1966 förklarade indexet och inkomst till

sammans 91 % av variansen både i konsumenternas investeringar i varaktiga konsumtions

varor och i avbetalningslån för bilar och andra varaktiga konsumtionsvaror (Katona, 1967,

1975). Indexet förklarade ensamt 46% av variansen.

Detta index och liknande i dess efterföljd har länge använts och används fortfarande för

att förutsäga ekonomiska fluktuationer på makronivå i ett stort antal länder. Prediktions

förmågan har ofta varit god (se Praet och Vuchelen, 1984; van Raaij, Moerkerke och

Gianotten, 1987; van Raaij och van den Brink, 1987). Måttet har dock ifrågasatts av bl a

Shapiro (1972) och Vanden Abeele (1983, 1988).8

2.2.2.4 Sammanfattande slutsats om teoribildning och aggregeringsnivåer

Sammanfattningsvis kan alltså en teori som ej förkastas på en aggregeringsnivå förkastas på

en annan. En slutsats som kan dras av detta är att domänantaganden måste göras avseende

aggregeringsnivå och även inom en nivå om där finns olika kategorier Gfr Katona, 1975).

Domänantaganden bör också göras nled avseende på den tidpunkt eller tidsperiod som det är

möjligt att erhålla data från Gfr Klevmarken, 1986, och avsnitt 1.6.3).

Oavsett vilken aggregeringsnivå som väljs och vilka domänantaganden som görs utgör

flertalet beteendevetenskapliga modeller submodeller till den allmänna teoretiska modell

som presenteras här. De faktorer som använts i dessa modeller utgörs av omvärldsfaktorer,

subjektfaktorer eller beteenden på någon aggregeringsnivå, med antagna samband dem

emellan enligt den allmänna teoretiska modellen ovan.

8 Tillkomsten och den tidiga användningen av indexet redogörs för och diskuteras av bl a Katona (1975,
1979), Mueller (1963), Adams (1964) och Striimpel et al (1972). Under 1950-talet publicerades måttet i
USA i the Federal Reserve Bulletin och sedan 1960 i Survey of Consumer Finances. Se även Wämeryd
(1982).
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2.3 Ekonomiska beteenden

Med beteenden avses i modellen allt som ett eller flera subjekt gör eller underlåter att göra

som kan beskrivas med verb. På mikronivå brukar många enstaka beteenden som tillsam

mans syftar till att uppnå ett visst mål benämnas handlingar. Ofta är det dylika handlingar

som studeras. Ett antal handlingar kan i sin tur ges en beteendebenämning. Handlingarna

att sätta in pengar på bank, avbetala ett lån, köpa några premieobligationer och teckna en

pensionsförsäkring benämns t ex sparbeteende.

Denna avhandling fokuserar på ekonomiska beteenden. Van Raaij (1986, s 10)

definierar ekonomiskt beteende som "... human decision and choice behavior with regard to

the alternative use of scarce resources (money, time, effort, space, material resources and

energy) to satisfy needs. "

I den allmänna modell som presenterats ovan utgör den mentala aktiviteten när beslut

fattas och val görs inte av beteenden. Denna aktivitet hänförs istället till interaktioner

mellan subjektfaktorer. Det är alltså endast de beteenden/ageranden som blir resultatet av

mänskliga beslut och val som utgör beteenden i den aktuella modellen. Resultatet av ett

beslut att inte bete sig är dock ett beteende där "värdet" är noll.

Exempel på ekonomiska beteenden är skattefusk, sparande, skuldsättning, konsumtion,

arbete och hemproduktion. De knappa resurser som van Raaij nämner utgör omvärldsfakto

rer och subjektfaktorer i den allmänna modellen.

För vissa fenomen används ibland beteendebeteckningar trots att det inte är fråga om

något agerande. Ofta benämns t ex förmögenhetsökningar (och ibland t o m förmögenheten

som sådan) sparande. Dessa utgör enligt modellens definition istället förändringar i sub

jektrelaterade omvärldsfaktorer då de är resultatet eller effekten av beteenden, av föränd

ringar i allmänna omvärldsfaktorer (t ex kursuppgång på börsen), av andra subjektrelaterade

omvärldsfaktorer (t ex ränteinkomster) och/eller av andra subjekts beteenden (t ex en mor

eller farförälder som sätter in pengar på ett barnbarns bankkonto).

Det främsta exemplet på när ett beteende påverkar ett annat är sambandet mellan

sparande och konsumtion. Det ena kan inte ske (förändras) utan att någon förändring sker i

det andra - ceteris paribus. Om en person t ex köper en kapitalvara med kreditkort utan en

tanke på sitt sparande påverkar personen ändå sitt sparande, i detta fall negativt genom ökad

skuldsättning.

Diskussionen om beteenden har hittills fokuserat på mikronivån. Den enda skillnaden

mellan makro- och mikronivån är att "beteenden" på makronivån utgörs av över många sub-

jekt aggregerade beteenden/ageranden. I avsnitt 2.2.2.2 ovan ges några exempel på

ekonomiska beteenden på makronivå. De insättningar som mor- eller farföräldrar gör på

barns eller barnbarns bankkonton kan på makronivå komma att utgöra beteendet sparande

om insättningarna ingår i de beteenden som aggregeras.
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Beteenden orsakas eller påverkas direkt av omvärldsfaktorer och subjektfaktorer och

indirekt av omvärldsfaktorer via subjektfaktorer. De kan också orsakas eller påverkas av

andra beteenden. Börjar vi t ex att spara mer (eller mindre) utan att inkomsterna förändras

innebär detta, i alla fall på kort sikt, en de facto lika stor motsatt förändring i konsumtio

nen.

2.4 Omvärldsfaktorer

2.4.1 Allmänna instrumentella omvärldsfaktorer

Allmänna instrumentella omvärldsfaktorer möjliggör, hindrar, påskyndar eller på annat sätt

påverkar beteenden, antingen direkt eller via andra omvärldsfaktorer och/eller via subjekt

faktorer. De kan utgöras både av samhälleliga och fysiska fenomen. Även tiden är en

allmän omvärldsfaktor. De samhälleliga omvärldsfaktorer som denna studie fokuserar på

utgörs av de beskattningsregler som gällde vid de aktuella mättillfållena. Stimuli utgörs av

de förändringar i inkomstbeskattningen som skatteomläggningen innebar.

Skatteskalor utgör en del av inkomstbeskattningen. För en enskild inkomsttagare kan

skatteskalor utgöra stimuli utan att skalorna förändras, nämligen genom förändringar i sub

jektrelaterade omvärldsfaktorer såsom inkomst eller förmögenhet, vilka påverkas olika vid

olika nivåer på skatteskalorna.

Andra aktuella allmänna omvärldsfaktorer är massmedial rapportering om och annan

offentlig presentation och diskussion av skatterna, skatteomläggningen och annat. Såväl

denna rapportering som skatteomläggningen i sig kan ha påverkats av beteenden hos de

aktuella subjekten, t ex deras valbeteende och på olika sätt visade och uttryckta opinioner;

av andra subjekt, främst då politiker och journalister; av subjektrelaterade omvärldsfaktorer

såsom inkomster och förmögenheter och deras fördelning, m m.

Samtidigt med skatteomläggningen skedde förändringar i andra salnhälleliga omvärlds

faktorer, vilka utgör konkurrerande stimuli. Några exempel är andra förändringar i

beskattningen än de som skatteomläggningen innebar, inflation och förändringar i relativ

priser, förändringar i allmänt ränteläge, allmänna löneökningar, konkurser, minskade eller

ökade importrestriktioner, allmänna åtgärder mot skattefusk, allmänna kreditrestriktioner

(se Pålsson, 1983), m m.

Fysiska omvärldsfaktorer utgörs av den fysiska verklighet som vi lever i. Förändringar

häri kan ske t ex i salnband med naturkatastrofer, vilka har både direkta och indirekta effek

ter på ekonomiska beteenden. Andra fysiska förändringar sker sonl ett resultat av beteen

den hos studerade eller "andra" subjekt.

Vilka faktorer som skall tas med och vilka samband som skall studeras i en modell

beror, såsom tidigare påpekats, på det aktuella forskningsproblemet och på vad som är
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praktiskt möjligt att undersöka. Försumbarhetsantaganden måste här ofta göras avseende

främst indirekta effekter.

2.4.2 Subjektrelaterade instrumentella omvärldsfaktorer

Subjektrelaterade instrumentella omvärldsfaktorer utgörs av olika former av subjektrelate

rade tillstånd och restriktioner. De orsakas eller påverkas av andra omvärldsfaktorer

och/eller beteenden hos aktuella subjekt. De har en direkt eller via subjektfaktorer och

andra omvärldsfaktorer indirekt effekt på beteenden. Inkomst och förmögenhet har redan

tidigare nämnts som exempel på subjektrelaterade omvärldsfaktorer.

På mikronivå påverkar gällande beskattningsregler olika människors disponibla inkoms

ter och förmögenheter efter skatt. Ändringar i reglerna leder till förändringar i inkomster

och förmögenheter. En ökning konsumeras eller sparas, vilket i sin tur påverkar inkomst

(räntor) och förmögenhet. Denna kausala process kan beskrivas på följande vis: förändring

i allmän omvärldsfaktor ~ förändringar i subjektrelaterade omvärldsfaktorer ~ beteenden ~

förändringar i subjektrelaterade omvärldsfaktorer.

På nlakronivå kan olika beskattningssystenl medföra olika inkomstnivåer och variation i

aggregerad förmögenhet över tiden i ett land eller mellan olika länder med olika skatte

systenl. Förändringar i skattesystem kan resultera i förändringar i inkomstnivå och aggre

gerad förmögenhet. Detta påverkar i sin tur den aggregerade konsumtionen och sparandet

sonl i sin tur får konsekvenser för inkomstnivå, aggregerad förmögenhet och andra

omvärldsfaktorer. Den kausala processen motsvarar här den på mikronivå.

Redan Ölander och Seipel (1970, s 36) påpekade detta icke-rekursiva samband, hän

visande till Morgan et al (1962) och Suits (1963): "the behavior of the individual or family

involves a choice both of a certain volume of consumption and saving and of a certain level

of income. A high volume of consunlption or saving may result in, rather than be caused

by, a greater total income. "

Inkomst och förmögenhet ingår i den kategori subjektrelaterade omvärldsfaktorer som

van Raaij (1981) benämner ekonomisk eller finansiell situation. Andra faktorer här är

skatter man betalar, transfereringar, likvida medel, skulder (negativ förmögenhet), m ffi,

dvs faktorer som ingår i traditionella ekonomiska teorier.

Andra subjektrelaterade omvärldsfaktorer på mikronivå (och i aggregerad form på

makronivå) är fasta kostnader som en individ eller ett hushåll har och som är resultatet av

tidigare beteenden, t ex fasta kostnader för boendet såsom hyra, räntebetalningar, etc.

Vidare typ av bostad och antal barn man har och i vilken ort man bor.

Även typ av yrkeserfarenhet, utbildning, civilstånd, ålder och kön utgör i viss

bemärkelse subjektrelaterade omvärldsfaktorer. Dessa begränsar eller möjliggör direkt ett

subjekts val av sysselsättning, (vidare) utbildning, lön, m ffi beroende på lagar och andra



30

regler (allmänna omvärldsfaktorer). Att vara pensionär begränsar t ex möjligheterna till

sparande i form av pensions- och livförsäkringar; barn får inte rösta, etc. Dessa faktorer

kan samtidigt utgöra subjektfaktorer, men då avseende andra kvalitativa aspekter såsom

kunskaper, livserfarenhet, m m.

Skulle skatteomläggningen ha lett till högre fasta kostnader för ett hushåll - t ex

genom begränsningen i det skattereducerande värdet av underskottsavdrag - är det uppen

bart att beteendet kan variera beroende på vad som karakteriserar hushållet med avseende på

bl a nämnda subjektrelaterade omvärldsfaktorer (tillstånd eller restriktioner).

Subjektrelaterade omvärldsfaktorer kan också ha effekter på varandra utan vägen över

beteenden, främst via eller i kombination med andra omvärldsfaktorer. Om inkomsten ökar

över en viss nivå kan detta få till följd att man missar vissa bidrag som man erhåller. Reg

lerna för dessa bidrag (allmänna respektive subjektrelaterade faktorer) tillsammans med

inkomstökningen får andra subjekt (på myndighet) att agera och minska bidragen. Dessa

effekter, vilka brukar kallas fattigdomsfållan, har studerats ingående av bl a Du Rietz

(1986, 1987, 1989). Se även Davidsson (1987).

2.4.3 Faktorer relaterade till andra subjekt

Faktorer relaterade till andra subjekt utgörs av allt socialt inflytande som inte förklaras av

allmänna omvärldsfaktorer. Faktorerna utgörs främst av andra subjekts (än de studerade)

beteenden och instrumentella omvärldsfaktorer relaterade till dessa subjekt. De orsakar

eller påverkar direkt eller indirekt, via subjektfaktorer och/eller andra omvärldsfaktorer ,

beteenden hos de subjekt som studeras.

Socialpsykologisk forskning har resulterat i ett antal teorier som beskriver den indirekta

inverkan av "faktorer relaterade till andra subjekt" på beteenden via subjektfaktorer. De

senare kan t ex utgöras av studerade subjekts uppfattningar om eller intryck av andra sub

jekts beteenden eller (ekonomiska) situation.

Socialpsykologiska teorier handlar om "the nature and causes of individual behavior in

social situations" (Baron och Byme, 1984, s 6-7). Sociala sammanhang, referensgrupper,

grupptillhörighet, etc. antas med andra ord bidra till att förklara skillnader i beteenden på

individnivå. Ett system (aggregat av beteenden och förklaringar härtill) med socialt infly

tande bör dock kunna jämföras med ett system utan socialt inflytande varvid det senare bör

kunna studeras även i aggregerad form på makronivå.

En viktig socialpsykologisk teori är teorin om social inlärning (Rotter, 1954; Bandura,

1977; Maital, Maital och Pollak, 1986). Ett subjekt lär sig beteenden bl a genom att obser

vera andras beteenden (s k "vicarious learning": Bandura, 1973). Enligt Bandura (1972)

påverkas vi också av hur det går för andra. Inlärningen blir bättre ju mer andra erhåller

belöningar för sitt beteende eller sina uttalanden.
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Även om en person eller ett hushåll inte på något annat sätt påverkas av (eller känner

till) skatteregler eller en skatteomläggning kan de komma att ändra sina (ekonomiska) bete

enden genom att de lär av andra: grannen börjar t ex jobba extra (utan att nämna skatterna

som orsak) och köper sedan något attraktivt, tidningarna börjar tala om att alltfler övergår

från deltidsarbete till heltidsarbete samtidigt som nyttan av detta rapporteras, osv.

Inlärning sker också genom andra subjekts reaktioner gentemot det studerade subjektet

såsom uppmuntran, ignorans eller bestraffning (Patterson, Littman och Bricker, 1967).

Egna tankar på att börja arbeta eller spara mer kan t ex bemötas med: "Tänk vad trevligt

du kan få det med lite arbetskamrater!" eller "Tyvärr måste vi minska era bidrag om ni

börjar tjäna mer pengar."

Den inlärning som sker genom interaktion mellan subjekt brukar benämnas socialisa

tion (Ward, 1974; Hetherington och Parke, 1979). När det gäller ekonomiskt beteende

talar man om konsument- eller ekonomisk socialisation (Ward och Wackman, 1973;

Moschis och Churchill, 1975; Jahoda, 1981; Stacey, 1982; Jundin, 1983; Fumham och

Lewis, 1986).

Faktorer relaterade till andra subjekt kan även utgöras av auktoritet i olika former,

vilket leder beteenden genom lydnad (Milgram, 1963, 1974; Bickman, 1974; Bushman,

1984). Benägenhet att lyda är samtidigt en subjektfaktor. Inflytande från andra subjekt

sker också pga subjektfaktom att vi eftersträvar konformitet med andras beteenden (Asch,

1958; Ross, Bierbrauer och Hoffman, 1976; Wrightsman, 1977).

En annan teori som fokuserar på faktorer relaterade till andra subjekt är teorin om

social jämförelse ("social comparison": Festinger, 1954; Rijsman, 1974). Enligt denna

teori använder sig människor av andra som jämförelseobjekt (referensgrupper) när de skall

bedöma sin egen kapacitet, sin ekonomiska situation, sina attityder eller beteenden. Dessa

bedönlningar (subjektfaktorer) påverkar i sin tur beteenden.

Även ekonomer har intresserat sig för dylika faktorer relaterade till andra subjekt och

deras betydelse för beteenden. Veblen (1899) beskrev inköp och konsumtion av lätt märk

bara ting som kunde imponera på andra som ett resultat av att vilja visa upp sig inför andra

(iögonenfallande konsumtion: "conspicuous consumption").

Leibenstein (1950) skilde mellan Veblen-effekten (status-motiverad konsumtion), släp

vagnseffekten (ju fler som köpt en produkt, desto större tryck på andra att också köpa den)

och snobb-effekten (ju färre som köpt en produkt, desto mer efterfrågad). Enligt Verhallen

(1984) leder vissa typer av knapphet till ökad efterfrågan (vilket skulle kunna förklaras med

snobb-effekten), medan andra inte gör det (bl a pga släpvagnseffekten).

Duesenberry (1949) försökte förklara varför den andel aven inkomstökning som spa

rades skilde sig mellan olika hushåll med vad han kallade "demonstrationseffekten" eller

"relativinkomst-hypotesen". Enligt Duesenberry beror sparandet på om inkomstökningen är

allmän eller bara gäller ett aktuellt hushåll, dvs onl hushållets ekonomiska situation (eller
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sparande) förändras i relation till motsvarande hos de hushåll som hushållet jämför sig med.

Ett hushåll strävar enligt Duesenberry att behålla eller förbättra sin relativa position.

Vissa socialpsykologiska studier har visat att individer i grupp beter sig annorlunda än

som enskilda individer under normalt socialt inflytande. Man har bl a funnit att en grupp

fattar mer extrema beslut än individerna i gruppen gör individuellt. Detta fenomen

benämns "grupp-polarisering" (se Knox och Stafford, 1976; Lamm och Myers, 1978;

Bumstein, 1983).9 Detta kan ha betydelse både för skattefusk och sparande om detta sker

individuellt eller efter diskussion inom hushållet eller bland vänner.

Andra socialpsykologiska studier har visat att individer i en grupp gör bättre eller

sämre ifrån sig (beroende på gruppens sammansättning) än vad de gör individuellt (t ex

Zajonc, Heingartner och Herman, 1969; Cottrell, 1972; Hunt och Hillery, 1973). Detta

fenomen benäms "social facilitation" och medför att en grupps beteende skiljer sig från

summan av gruppmedlemmarnas beteenden när dessa utförs enskilt utan gruppen.

Sparande som sker genom insättning i banklokal skulle således kunna variera beroende

på om det sker i rusningstid eller då det är ont om kunder i banklokalen. Skattefusk kanske

skulle hämmas (eller stimuleras) om inkomsttagare fick fylla i deklarationsblanketten i

större (välbesökta) rum på skattemyndigheten eller genom lämpligt utformad undervisning

härav i skolklasser.

Ater andra studier har påvisat ett fenomen benämnt "deindividuation", dvs att individer

i grupp i vissa situationer erhåller anonymitet genom att förlora sin identitet. Detta leder

många gånger till ett gruppbeteende som skiljer sig från hur individerna i gruppen skulle

bete sig en och en (se Festinger, Pepitone och Newcomb, 1952; Zimbardo, 1970; Diener,

1979, 1980). Känsla av anonymitet skulle kunna tänkas öka benägenheten att skattefuska.

Till sist bör även nämnas fenomenen "diffusion av ansvar" och "pluralistisk ignorans".

Det förra innebär att summan av de "delansvar" som individerna i en grupp tar på sig när

det händer något är lägre än det totala ansvar varje enskild individ skulle ta på sig utan

gruppen (se t ex Darley och Latane, 1968; Piliavin, Rodin och Piliavin, .1969).

Diffusion av ansvar är en tänkbar förklaring till skattefusk. Om en inkomsttagare bara

ser sig som en av många som har ansvar för finansiering av offentlig verksamhet (vilket inte

torde vara ovanligt) skulle det ansvar inkomsttagaren känner härför vara mindre än

hans/hennes faktiska ansvar.

Pluralistisk ignorans innebär att individer i en grupp försöker förstå en situation utifrån

hur de uppfattar att övriga gruppmedlemmar förstår situationen. Gruppmedlemmar uppfat

tar ofta en situationen annorlunda än de skulle göra individuellt utan gruppen (se Darley och

Latane, 1968; Latane och Darley, 1968; Latane och Rodin, 1969). Andras spar- eller

9 En mängd förklaringar har givits härtill (se Myers, 1983), främst "social jämförelse" (Sanders och Baron,
1977; Goethals och Zanna, 1979; Myers et al, 1980) och "övertygande argumentering" (Ebbesen och
Bowers, 1974; Vinokur och Bumstein, 1974; Bumstein, 1983).
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skattefuskbeteende kan härvid få betydelse för hur man uppfattar den ekonomiska eller

moraliska situationen i landet, vilket i sin tur kan påverka det egna beteendet.

Latane (1981) har sammanfattat hypoteserna om "social facilitation",

"deindividuation", diffusion av ansvar och pluralistisk ignorans i en teori om socialt infly

tande ("the theory of social impact").

Chadwick-Jones (1986), Maital, Maital och Pollak (1986) och Lea, Tarpy och Webley

(1987) och Wärneryd (1988) diskuterar mer ingående teorier om faktorer relaterade till

andra subjekt och deras effekter på ekonomiska beteenden via subjektfaktorer. Men det

finns också direkta effekter av andras beteenden på studerade subjekts beteenden.

Om t ex personer som brukar betala andra personer "svart" för olika arbeten som dessa

utför upphör med denna form av betalning, så upphör även svart arbete (enligt lagens

definition), i alla fall det arbete som tidigare utförts för dem som ej längre betalar svart. En

persons skattefuskande kan på så vis ändras direkt genom att andra ändrar sitt skattefusk

beteende.

Andra subjekt kan även direkt påverka subjektrelaterade omvärldsfaktorer. Om ett

annat subjekt stjäl tillhörigheter från eller ger något till ett studerat subjekt innebär detta att

det studerade subjektet minskar respektive ökar sin förmögenhet (subjektrelaterad omvärlds

faktor), även om subjektet ej känner till stölden eller gåvan. På motsvarande sätt kan andra

människors beteenden direkt påverkas av studerade subjekts beteenden.

Vad som hittills sagts om faktorer relaterade till andra subjekt har främst gällt mikro

nivån. På makronivå utgörs dessa faktorer av t ex andra länders (regeringars) eller interna

tionella organisationers ageranden med efterföljande effekt för det studerade subjektet (t ex

ett visst land). Ett land använder också ofta andra länders ekonomiska och politiska situa

tion (omvärldssfaktorer för andra subjekt) som referens vid bedömningar av situationen i

det egna landet.

Låt mig till sist ge två exempel på kausala samband mellan beteenden och mer än en

onlvärldsfaktor. Antag en lag som begränsar övertidsarbete (en allmän omvärldsfaktor).

När studerade subjekt arbetat maximalt tillåtet antal timmar (beteende) reagerar arbetsgiva

ren (annat subjekt) på detta och erbjuder dem inget fortsatt övertidsarbete. Detta leder

direkt till minskat arbete (beteende) vilket i sin tur leder till en minskad inkomst

(subjektrelaterad omvärldsfaktor) .

En allmän kreditåtstramning försvårar för låneinstitut att ge lån (se Pålsson, 1983).

Här finns således en effekt från en allmän omvärldsfaktor via andra subjekt (utlånare) på

beteende. Vissa beteenden (t ex övertalning) kan dock medföra att ett subjekt ändå får låna.

Det finns således även en effekt från beteende på andra subjekt.

Vilka faktorer som skall tas med och vilka samband som skall studeras i en modell

beror på det aktuella forskningsproblemet och praktiska möjligheter till mätning av faktorer.

Försumbarhetsantaganden måste göras. I denna studie har försumbarhetsantaganden främst
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gällt faktorer relaterade till andra subjekt. I diskussionen ovan har dock ett antal sådana

faktorers tänkbara betydelse för skattefusk och sparande påpekats.

2.5 Subjektfaktorer

2.5.1 Perception

Med perception avses vad som varseblivs av omvärlden, beteenden och andra subjektfakto

rer (främst somatiska) samt förändringar häri. Perceptionen beror på egenskaper hos det

som varseblivs, på annat som kan percipieras samtidigt (konkurrerande stimuli), på (andra)

subjektfaktorer och på beteenden och resulterar i en mental representation - en uppfattning

eller en förändring i en psykisk subjektfaktor. Perception är främst ett mikrofenomen som

gäller enskilda individer. Perceptionen hos flera människor kan dock aggregeras till mått

på grupp- och makronivå.

Anledningen till att perception särskilts från andra subjektfaktorer är att den fungerar

som ett filter mellan allt som kan percipieras och andra subjektfaktorer. Det är främst

genom perception sonl omvärldsfaktorer och beteenden kan påverka subjektfaktorer och

därigenom ha en effekt på (andra) beteenden. Perceptionen har således en avgörande bety

delse för den indirekta effekten av förändringar i omvärldsfaktorer och andra/tidigare bete

enden via subjektfaktorer på de beteenden man studerar.

Beteenden och omvärldsfaktorer kan även ha en direkt effekt på vissa subjektfaktorer.

Sjukdomar, radioaktiv strålning, dålig luft, m m kan överföras till subjektet utan att de först

percipieras. Egna men främst andras beteenden kan även drabba en person utan att perso

nen uppfattar hur det gick till.

De objektiva företeelser som kan percipieras skiljer sig från de representationer som

lagras i minnet och som påverkar beteenden. Brunswiks (1956) s k linsmodell ger en för

klaring härtill (se även Sjöberg, 1982)10. För det första är det inte en viss företeelse

(kriterium) vi percipierar, utan egenskaper hos - indikatorer på - denna. Indikatorerna

ger enbart en sannolik bild av kriteriet. Korrelationerna mellan indikatorerna och kriteriet

ger ett mått på den ekologiska validiteten hos indikatorerna.

För det andra utnyttjas indikatorerna endast i begränsad utsträckning och i olika grad.

Detta beror dels på fysiska begränsningar (somatiska subjektfaktorer) att kunna uppmärk

samma (selektiv perception) och bearbeta vad som uppmärksammats, dels på psykiska sub

jektfaktorer såsom tidigare uppfattningar, m m, vilka "stör" bedömningarna och till sist

även på andra företeelser som kan percipieras samtidigt (konkurrerande stimuli).

10 Brunswiks linsmodell har vidareutvecklats av bl a Hammond och Summers (1972), Brehmer (1974),
Hammond et al (1975) och Björkman (1978).
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Anderson (1985, s 36) delar upp uppmärksamhet i automatisk och kontrollerad och

skriver: "The more frequently that processes have been practiced, the less attention they

require; eventua1ly they can be performed without interfering with other cognitive proces

ses."

Wärneryd (1979) särskiljer fyra steg i uppmärksamhet. Första steget är upptäckt av

vad som kan percipieras, det andra är identifikation eller igenkännande, det tredje är selek

tiv uppmärksamhet och det fjärde intresse för och koncentration på det som selekterats. De

karakteristika som allmänt anses betydelsefulla för uppmärksamheten är storlek, intensitet,

styrka, repetition, kontrast och rörelse.

Bara för att förändringar i skattesatser beslutas behöver de inte uppmärksammas. San

nolikheten att de uppmärksammas är enligt teorin större ju mer intensivt och eftertryckligt

man informeras om förändringarna, ju fler gånger informationen upprepas samt ju större

och mer exceptionella förändringarna är (kontrast: en drastisk reduktion istället för smygan

de ökningar).

Galanter (1962) föreslog några andra faktorer som påverkar uppmärksamheten. Dessa

kan indelas i 1) förväntningar, 2) motiv och 3) pay-off. De två första kategorierna utgör

psykisk-mentala subjektfaktorer och den sista en subjektrelaterad omvärldsfaktor. Ju större

förväntningar folk har om t ex skatteförändringar, desto större är sannolikheten att man

uppmärksammar sådana när de kommer.

Motiv inkluderar bl a attityder, behov, intresse. I enlighet med Galanter skulle skatte

förändringar uppmärksammas mer ju starkare attityder och ju större intresse som finns till

skatter och ju större behov som finns av skatteförändringar. Detsamma gäller ju mer som

"tjänas" på dessa förändringar (pay-oft).

2.5.2 Somatiska och psykiska subjektfaktorer

Somatiska subjektfaktorer utgörs av fysiska/biologiska funktioner hos en individ. På

makronivå motsvaras detta t ex av fysiska informationssystem. Psykiska/mentala subjekt

faktorer utgörs av de organismfaktorer som nämnts ovan. Både somatiska och menta

la/psykiska subjektfaktorer påverkar perception och beteenden, påverkas av dessa och av

olika omvärldsfaktorer samt interagerar med varandra. Det senare har Taylor (1981) skrivit

en intressant bok om.

Distinktionen mellan somatiska och psykiska subjektfaktorer är många gånger hårfin.

Atskilliga menar att förändringar i psykiska/mentala subjektfaktorer inte är något annat än

resultatet av somatisk/biologisk aktivitet. Jag kommer därför att diskutera dessa båda typer

av subjektfaktorer interaktivt med fokusering på psykiska/mentala subjektfaktorer.

Somatiska fenomen kan påverka beteenden direkt. T ex kan förändringar i homeosta

sen initiera beteenden (Satinoff och Shan, 1971). Temperaturhöjning, som är en förändring



36

i en somatisk subjektfaktor, kan t ex få oss att söka vila. Hunger eller törst kan få oss att

söka näring.

Biologiska teorier har vidareutvecklats av psykologer. En vidareutveckling är drift

teorin (Hull, 1943). Lea et al (1987) definierar drifter som psykologiska mekanismer

genom vilka fysiologiska behov leder till beteende. En drift är alltså den psykologiska

motsvarigheten till ett fysiskt behov och det som sporrar människan till handling för att till

fredsställa det fysiska behovet.

Maslow (1943, 1954) byggde vidare på drift-teorin och föreslog en hierarkisk modell

för olika grundläggande behov. Dessa behov blir mer mentala än fysiska ju högre upp i

hierarkin man kommer. Efter de fysiologiskt initierade drifterna längst ner i hierarkin

följer, enligt Maslow, i tur och ordning: trygghetsbehov, tillhörighets- och kärleksbehov,

behov av kompetenskänsia och uppskattning, kunskapsbehov, estetiska behov och högst upp

behov av självförverkligande.

Enligt Maslow stimulerar ett behov högre upp i hierarkin ej till handling förrän alla

behov längre ner i hierarkin tillfredsställts till en viss gräns. Detta stämmar knappast, men

det är fullt tänkbart att behov högre upp i hierarkin är mindre påträngande ju mindre till

fredsställda behov längre ner i hierarkin är.

Att skattefuska för spänningens skull eller spara för nöjet att förvalta en förmögenhet

- behov högt upp i hierarkin - kanske är mindre vanligt bland människor som tillfreds

ställt "lägre" behov i mindre utsträckning än människor som tillfredsställt dessa behov i

större utsträckning.

En annan teori som hänger nära samman med drift-teorin är Freuds psykodynamiska

teori (Hinde, 1960). Enligt Freud påverkas vårt beteende av instinkter - psykisk energi 

inom ramen för ett personlighetssystem bestående av Id, Ego och Superego (Atkinson et al,

1983). Dessa instinkter verkar ofta omedvetet inom oss och kan direkt leda till ett visst

beteende.

Id utgör den primitiva delen av personlighetssystemet och består av grundläggande

biologiska impulser och drifter. Id kännetecknas av hedonism. Egot utgör det verklighets

förankrade inom oss, det rationella som kontrollerar id. Superegot är vårt samvete - vår

moral - och utgörs av de internaliserade värderingar och moralbegrepp vi lärt oss. Dichter

(1964) är ett exempel på hur psykodynamisk teori tillämpats vid studium av konsumentbete

ende.

Drifter, behov, instinkter och homeostas är alla exempel på dispositioner hos män

niskan vilka benämns motivation. Definitionen av motivation varierar kraftigt mellan olika

dicipliner, mycket beroende på att man studerar motivation på olika nivåer och med olika

metoder (se Bolles, 1975; Beck, 1978; Weiner, 1980).

Lea et alfs (1987, s 29) definition av motivation klargör dock dess betydelse för bete

enden: "(Motivation) refers to the energy or impetus for behavior, the underlying force
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that impels an organism into action, and the way that force is directed toward specific ob

jects. "

Några ytterligare exempel på motivationsteorier är McClellands (1961) "need-for

achievement-modell" (se Davidsson, 1989), McDougalls (1932) motivationsteori baserad på

18 medfödda handlingsbenägenheter (instinkter) och Lewins (1935) Gestalt- eller fålt-teori

om olika aspirationsnivåer.

Vad gäller den senare hävdade Katona att en persons aspirationsnivå påverkar perso

nens beteende för att uppnå det mål han/hon strävar efter, samtidigt som hur väl man lyckas

i denna strävan påverkar aspirationsnivån. Katona (1953, 1975) formulerade följande hypo

teser:

1. Aspirationsnivåer är inte statiska. De förändras över tiden.

2. Aspirationsnivåer ökar när man lyckas och minskar när man misslyckas.

3. Aspirationsnivåer påverkas av aspirationsnivån hos ens referensgrupp och hur väl indivi

derna i denna lyckas leva upp till aspirationsnivån.

4. Aspirationsnivåer anpassar sig till verkligheten. De är för det mesta något under eller

något över ens prestationer snarare än betydligt skilda från dessa.

En aspirationsnivå kan t ex utgöras av ett visst belopp som man sätter som mål att spara till

för att ha som buffert mot oförutsedda händelser. Detta belopp skulle enligt ovanstående

hypoteser variera med hur väl man lyckas spara och hur stora belopp människor i en refe

rensgrupp lyckas spara till.

Det är tänkbart att det belopp man satt som mål för en trygghetsbuffert även påverkas

av den ekonomiska trygghet som samhället erbjuder invånarna. Denna kan uppfattas utgöra

en del av de trygghetsaspirationer man har.

En annan typ av subjektfaktorer är sådana som ofta benämns "psykologiska lagar".

Dessa utgörs av grundläggande (generella) biologiska och psykologiska böjelser hos männi

skan som den ekonomiska teoribildningen baseras på och den psykologiska och socialpsyko

logiska forskningen strävar efter att finna.

Några exempel är avtagande marginalnytta och strävan efter nyttomaximering eller 

satisfiering i ekonomisk teori, bedömningar enligt prospekt-teorin (Kahneman och Tversky,

1979, 1984; Wahlund, 1989a), biologiska trösklar som leder till responser- enligt Webers

(1834) och Fechners (1860) lagar, kontrastprincipen (se Cialdini, 1988; Wahlund, 1989a),

förpliktande ömsesidighet (Gouldner, 1960), strävan efter konsekvens (Heider, 1946; New

cOITlb, 1953; Festinger, 1957), inneboende moraluppfattningar (Piaget, 1932; Kohlberg,

1969) samt genetiskt betingad mognad (Frankenburg och Dodds, 1967; Brainerd, 1978).
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Vissa böjelser är mindre generella men möjliga att beskriva utifrån en eller en uppsätt

ning skalor. Dessa benämns personlighet och har främst studerats genom att faktoranalyse

ra människors bedömningar av sig själva på olika skalor (se t ex Norman, 1963; Digman

och Inouye, 1986; Cattel, 1986).

Exempel på personlighetsdrag är introvert & extrovert och stabil & labil. Rotter (1966)

studerade om människor upplever sig externt eller internt styrda och presenterade en teori

benämnd "locus-of-control". Denna teori, liksonl andra personlighetsteorier, har ofta an

vänts för att förklara hur vi uppfattar olika företeiser och hur dessa uppfattningar påverkar

beteendet (se Julander, 1975; Wämeryd och Walerud, 1981).

Katona tog inte med personlighetsdrag och andra grundläggande subjektfaktorer i sina

modeller med motiveringen att dessa förändrar sig mycket långsamt över tiden. Dylika

faktorer, liksom vanor och rutinhandlingsbenägenhet (se avsnitt 2.5.2.1), kan dock utgöra

förklaringar till varför eller varför inte, och hur, vi uppfattar företeelser o De påverkar

därigenom indirekt beteenden.

2.5.2.1 Attityder, vanor och tänkande

Ett vanligt samlingsbegrepp för ett stort antal ytterligare subjektfaktorer är attityder. En atti

tyd brukar delas upp i tre komponenter (Rosenberg och Hovland, 1960; Wärneryd, 1979;

Ajzen och Fishbein, 1980; m fl):

l) Kognitiva komponenter:, kunskaper och föreställningar onl attitydobjekt.

2) Affektiva komponenter: emotionella värderingar11 av attitydobjekt.

3) Konativa komponenter: handlingsbenägenheter utifrån eller gentemot attitydobjekt.

Attitydobjekt utgörs av allt som kan percipieras. De attitydobjekt som står i fokus för

denna avhandling är olika aspekter hos inkomstbeskattningen och vissa beteenden.

En attityds kognitiva· komponenter utgörs av vad en individ tror eller vet om attityd

objektet. Vad gäller skatteomläggningen handlar det om kunskaper och uppfattningar om

de skatteregler - inklusive skatteskalor - som gällde före skatteomläggningen och som

skulle komma att gälla efter förändringarna. Kunskaper och uppfattningar är resultat av

perception och kognitiva processer, dvs någon form av inlärning.

En attityds affektiva komponenter utgörs av vad en individ (emotionellt) tycker om atti

tydobjektet, i det aktuella sammanhanget vad individer tycker om inkomstbeskattningen och

11 "000 a positive or negative feeling towards a given c1ass of stimuli" (Pieters, 1988, s 151).
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beteenden som skattefusk och sparande. Ofta är det enbart denna komponent man avser

med begreppet attityd.

Handlingsbenägenheter handlar i de aktuella fallen om hur pass benägen man är att

skattefuska eller spara. De kommer till uttryck i bl a intentioner, vilka utgör en speciell typ

av förväntningar. Katona (1975) såg förväntningar som en attityd mot framtiden. Enligt

Vanden Abeele (1988, s 484) är förväntningar:

". .. an attitude with regard to a specific future event, which mayor may not be
under partial controi of the person holding the expectation. The expectation or
ganizes the individual' s knowledge, evaluation and behavior, towards the future
event in a consistent way. While initially often formed by means of conscious
reasoning, the expectation many times functions as an automatic cognitive, af
fective and conative process."

Hur vi sparar, arbetar, skuldsätter oss, skattefuskar, m nl kan, som tidigare nämnts,

bero på hur dessa beteenden tidigare uppmuntrats eller förkastats av vänner och bekanta

eller av någon annan grupp vi refererar till, t ex kollegor eller ett politiskt parti. De kan

också bero på hur vi uppfattar att andra beter sig och hur det går för dem.

Bern (1970) menar att vi formar en attityd genom att tolka vårt eget beteende på samma

sätt som vi skapar oss en uppfattning om andras attityder genom att tolka deras beteende:

"I save a relatively large proportion of my salary; therefore, I must have the attitude that

saving is a good thing" (se Bern, 1965, för empiriskt stöd för hans hypotes). Ett stort eller

ökat sparande skulle således stimulera till fortsatt stort eller ytterligare ökat sparande. Det

samma skulle gälla för skattefusk.

Katona (1953, 1975) skilde mellan beteenden som var ett resultat av vanor eller tidi

gare beslut och beteenden som var följden av val (beslut). Det senare benämnde han

"discretionary behavior". Katona ansåg vanebeteenden vara mer vanliga än den senare

typen av beteenden.

Vanor är inlärda beteenden (beteende -+ subjektfaktor) som vi upprepar (subjektfaktor

-+ beteende), ofta till följd av att vi eftersträvar konformitet eller konsistens med vad vi

tidigare gjort (se Ciaidini, 1988). Det senare innebär att det krävs tämligen starka stimuli

att få oss att ändra på vanor och det skulle kunna förklara varför vi inte reagerar på en viss

stimulus.

Ett (medvetet) val är resultatet av det vi kallar tänkande, de mentala och kognitiva pro

cesser - behandlingen av extern eller intern (i nervsystemet lagrad) information - och det

beslutsfattande som sker i individers nervsystem (i hjärnan). Katona såg detta som en

problemlösningsprocess som Wämeryd (1982, s 6) beskrivit på följande sätt:

"Problem solving means that a person's behavior changes as a consequence of
the fact that he perceives a problenl, sooner or later understands the situation
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and is able to invent a solution. ... It takes more or less insightful problem
solving to fulfill the need and bring about the change. "

De preferenser hos människor som ekonomisk teori utgår från antas vara resultat av

kognitiva processer. De kan också sägas utgöras av attityder med såväl kognitiva, affektiva

som konativa inslag i varierande utsträckning.

Enligt ekonomisk teori finns två effekter på beteenden av "preferenser" vid t ex skatte

förändringar: inkomsteffekten och substitutionseffekten. I ekonomiska studier kan dessa

effekter inte särskiljas (Blomqvist, 1985). En lösning skulle kunna vara att dela upp prefe

renserna i två olika attityder och mäta dessa på mikronivå.

2.5.3 Subjektfaktorer på makronivå

De flesta av de subjektfaktorer som diskuterats ovan rör mikronivån. Katona visade dock

att det i stor utsträckning går att aggregera dylika faktorer till en högre aggregeringsnivå.

Några exempel är kunskapsmassor (t ex "känd" teknologi), traditioner, mode, stämning

("atmosfär"), "företagsklimat" , företagskulturer, etc. De kan alla sägas utgöra någon form

av aggregat av subjektfaktorer eller beteenden hos de individer som utgör en del av respek

tive företeelse.

Inom ekonomisk teori har ett antal antaganden gjorts vilka är antaganden om subjekt

faktorer för samhällen snarare än för individer, t ex om nyttomaximering eller -satisfiering

(Simon, 1959); olika perspektiv för bedömning av inkomst - Keynes (1936): absolut

inkomst; Friednlan (1957): permanent inkomst ("long-term consumption opportunities");

Modigliani (1966): livs-cykelhypotesen (livsinkomsten = I: [utgifter under livet]) - etc. 12

Inom organisationsteorin finns ett antal hypoteser om strukturer och böjelser inom

företag och organisationer som utgör subjektfaktorer motsvarande dylika för individer.

Individers tänkande och beslutsfattande motsvaras av beslutsprocesser i företag, organisa

tioner och samhällen (se bl a Cyert och March, 1963; Simon, 1979; March och Shapira,

1982; Cyert och Simon, 1983; March och Sev6n, 1988).

2.6 Sammanfattande slutsatser och diskussion

I kapitlet redogörs för en allmän teoretisk modell som referensram för förklaringar till och

konsekvenser av beteenden och förändringar i dessa. Modellen i sin helhet beskriver hur

omvärldsfaktorer, subjektfaktorer och beteenden interagerar på och mellan olika aggrege-

12 Intressant att notera är dock Ferbers (1962) påpekande att alla dessa tre teorier utvecklades som en
beskrivning av individers beteenden och först senare generaliserades till att gälla aggregatet.
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ringsnivåer och härigenom åstadkommer samhällsutveckling. En mängd exempel ges på

nämnda faktorer.

En slutsats är att det är viktigt att ta indirekta effekter i beaktande, även om det kan

vara svårt att göra empiriskt. Indirekta effekter kan uppenbarligen motverka direkta effek

ter och därmed neutralisera dessa eller orsaka motsatt verkan till dessa. Samtidigt kan en

kraftig indirekt effekt avsevärt förstärka en kanske annan svag direkt effekt. Ett direkt em

piriskt samband behöver därför inte säga något om den egentliga bakomliggande kausala

strukturen.

I kapitlet påvisas nödvändigheten av att göra domänantaganden avseende främst aggre

geringsnivå och tidsperiod. Anledningen är att teorier på en nivå eller under en viss period

inte nödvändigtvis gäller på en annan aggregeringsnivå eller under en annan tidsperiod.

En andra slutsats är att allmänna omvärldsfaktorer och faktorer relaterade till andra

subjekt på en aggregeringsnivå ofta utgörs av beteenden eller resultat av beteenden på en

annan aggregeringsnivå - ofta en högre. Detta innebär att det finns en ömsesidig koppling

mellan aggregeringsnivåer som kanske borde studeras i större utsträckning än vad som görs.

Detta skulle kunna ge värdefull kunskap om hur samhällen formas och utvecklas.

Både teoretisk och empirisk forskning inriktar sig oftast på submodeller till den

allmänna teoretiska modellen. Den senare är dock betydelsefull för att kunna sätta in resul

tat i ett större sammanhang. Den är viktig även för att ha sammanhanget klart för sig vid

urval av faktorer för en studie.

I enlighet med ovanstående utgör modellen också en referensram för denna studie om

skatter och ekonomiska beteenden under första hälften av 1982 års skatteomläggning. En

ligt modellen påverkar en skatteomläggning beteenden direkt och indirekt på en mängd

olika sätt. Några av dessa kausala "vägar" är:

1. 0allmänna -+ 0instrumentella (-+ B) -+ B [2]

2. 0allmänna -+ 0instrumentella -+ S (-+ B) -+ B [3]

3. °allmänna -+ S (-+ B) -+ B [4]

4. 0allmänna -+ 0andra subjekt -+ S (-+ B) -+ B [5]

5. 0allmänna -+ 0andra subjekt (-+ B) -+ B [6]

°= omvärldsfaktorer; S = subjektfaktorer; B = beteenden

Över tiden som beteenden och förändringar häri tillåts inverka på olika omvärldsfakto

rer och på subjektfaktorer blir antalet kausala vägar i det närmaste oändligt. Detsamma

gäller om man delar upp dessa vägar i alla sina möjliga delar (studerbara faktorer och sam-
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band häremellan). Den fullständiga modell som beskriver inverkan av förändringar i

allmänna omvärldsfaktorer på beteenden och de fortsatta följderna härav kan bli ytterst svår

att studera. Försumbarhetsantanganden måste göras.

Vilka kausala "vägar" som har betydelse för samhällsutvecklingen är både ett teoretiskt

och empiriskt problem. Många - förmodligen flertalet - "vägar" har en försumbar bety

delse. I varje studie måste några vägar väljas som kan tänkas vara av betydelse. Det är

några sådana vägar - från skatter till ekonomiska beteenden - som resten av avhandlingen

handlar om.
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3 METOD

I kapitel 1 har redogjorts för vald forskningsansats. I detta kapitel redogörs för de data

insamlings- och analystekniker som använts inom ramen för denna. Vidare redovisas

urvalsförfarande, svarsfrekvenser och bortfall samt resultatet av vägning av genererad data.

Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av reliabilitet, validitet och representativitet samt

en sammanfattning av vad som gjorts för att befrämja dessa.

3.1 Datainsamlingstekniker

Val av datainsamlingstekniker beror delvis på vilket syfte datainsamlingen har. Dessa

syften brukar delas in i l) explorativa studier" 2) deskriptiva studier och 3) kausala eller

experimentella studier (för en utförligare diskussion härav, se Wahlund, 1986). Syftet med

denna studie är främst deskriptivt och kausalt, det senare i meningen kausal modellering1.

Den induktiva ansatsen är samtidigt explorativ till sin karaktär. I detta fall finns dock en

hel del teori och tidigare studier att utgå från.

Med denna utgångspunkt och då möjlighet att generalisera till en större population

eftersträvades valde jag att samla in kvantifierbara data. Metodlitteratur som använts för

val av datainsamlingstekniker är Cox och Enis (1972), Ferber (1974), Green och Tull

(1978) och Aaker och Day (1980).

I Schuman och Presser (1981), Bergman och Wärneryd (1982), Lindqvist (1983b) samt

ovan nämnda litteratur diskuteras olika felkällor i samband med datainsamling. Lindqvist

(1983b) visar att slumpmässiga fel som uppstår vid urval kan vara betydligt mindre än andra

fel, främst fel som uppstår under datainsamlingen - under intervjuer och vid ifyllande av

frågeformulär - samt vid överföring av data från frågeformulär till datorn. Dylika felkäl-

Se bl a BlaIock (1964, 1968, 1971), Bentler (1978), Asher (1983), Cliff (1983), Jöreskog och Sörbom
(1984), Dillon (1986), Wold (1986) och Fomell (1987).
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lor varierar mellan olika datainsamlingstekniker. Jag valde därför att samla in data på olika

sätt från olika källor (se Wahlund, 1988a, för en diskussion om "mjuka" kontra "hårda"

data).

Typ av data som samlades in och de datainsamlingstekniker som användes var:

1. sekundärdata i form av offentlig statistik,

2. sekundärdata som härrör från deklarationer och fastighetsregistret (samlat i DAFA:s

SPAR-register),

3. primärdata genom telefonintervjuer med manliga representanter för svenska hushåll,

4. primärdata genom postal enkät till samma personer som i punkt 3.

Valet av de två sistnämnda teknikerna följer en tradition vid Sektionen för Ekonomisk

Psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm där dessa använts med gott resultat i ett flertal

undersökningar (bl a Julander och Ölander, 1970; Fält, Holmlöv och Wahlund, 1981;

Wärneryd och Walerud, 1981; Lindqvist, 1981, 1983a; Jundin, 1983, 1985).

Primärdata samlades in genom fyra undersökningar med sex månaders mellanrum fr o

m hösten 1982. Undersökningarna baserades på fyra separata urval (se avsnitt 3.1.1). Ett

alternativ hade varit att göra en panelstudie, särskilt som det var önskvärt att studera för

ändringar över tiden. Detta alternativ valdes dock bort pga:

1. Bortfallet i varje efterföljande undersökning förväntades komma att öka drastiskt för

vissa kategorier i urvalet med bristande representativitet som följd. De främsta orsaker

na till ökat bortfall antogs vara somliga människors rörlighet, vilket snabbt gör många

adresser och telefonnummer obsoleta, samt de stora antalet frågor som jag önskade få

svar på (att svara på dem en eller två gånger antogs vara acceptabelt, men knappast att

besvara dem fler gånger).

2. Ett enda urval skulle ha resulterat i ökad underrepresentation av yngre människor och

ökad överrepresentation av äldre (pensionärer) över tiden. Många av de senare skulle

också med tiden komma att avvika från målpopulationen.

3. Vissa beteenden och subjektfaktorer hos respondenterna antogs kunna påverkas av de

frågor som ställdes i undersökningarna genom att göra respondenterna medvetna om

olika företeelser. T ex antogs perceptionen av omvärldsfaktorer som skatter, skatteregler

och inflation kunna påverkas, vilket i sin tur skulle kunna leda till förändringar i beteen

den.
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Min egen erfarenhet av datainsamling med hjälp av telefonintervjuer och enkät (Fält,

Holmlöv och Wahlund, 1981; Lindqvist, 1983a, 1983b) och erfarenheter som delgavs mig

av andra svenska forskare tydde på att det gick att ställa tämligen många frågor i en telefon

intervju, men betydligt färre i en postal enkät.

Det stora antalet frågor jag önskade få svar på gjorde att jag valde både telefoninter

vjuer och enkät. Såväl det externa som det interna bortfallet torde ha blivit betydligt högre

om enbart en postal enkät använts. Den postala enkäten skickades ut efter telefoninterjvun,

vilken avslutades med en fråga om det gick bra att skicka en enkät med några kompletteran

de frågor. Mängden frågor både i telefonintervjun och i den kompletterande postala

enkäten prövades mycket noga innan de slutliga frågeformulären fastställdes.

Den uppföljande postala enkäten användes dels för kompletterande uppgifter som det ej

fanns utrymme för i telefonintervjun, bl a om respondenternas attityder till skatter och

åsikter om hur pass allvarliga olika brott är (främst då olika former av skattefusk), uppfat

tad och förväntad inflation på olika kategorier av produkter samt hur pass viktiga man anser

olika motiv för sparande vara, dels för att få mer exakta siffror för sparande, ränteinkoms

ter, skulder, m m som ytterligare indikatorer på företeelser som frågats efter - mindre

exakt - i telefonintervjun.

De frågor som ställdes i telefonintervjuerna - [V2] och [V15 - V206] - och i den

postala enkäten [V209 - V275] har sammanställts i bilaga 2 och i Wahlund (1990). Av

dessa sammanställningar framgår också vilka uppgifter som erhölls från DAFA [V2 - V14].

I Wahlund (1990) redovisas även svarsfrekvenser eller medelvärden för samtliga variabler,

totalt och i respektive undersökning2•

Det bör påpekas att de ursprungliga frågeformulären ej var identiska med bilaga 2. De

var skrivna med mindre text och rymde fler frågor per sida. Telefonintervjuformuläret var

på 17 eller 18 sidor. Den postala enkäten var på fyra sidor. Målsättningen var att hålla

frågeformuläret så oförändrat som möjligt för att kunna studera förändringar över tiden.

Några ändringar gjordes dock i frågeformuläret efter första undersökningen och ytterligare

några efter den andra. I huvudsak innebar dessa att några frågor lades till och att ett färre

antal togs bort.

En individs ekonomi är svår att särskilja från ekonomin för det hushåll individen till

hör. Ekonomiska beslut fattas ofta utifrån hushållets ekonomi och genom interaktion

mellan hushållets olika medlemmar. Målpopulationen utgörs därför av hushåll. Av olika

anledningar (se avsnitt 3.1.2) valdes dock individer ut och endast dessa individer intervjua

des.

2 x2-värden eller F-värden anges för samtliga variabler för test av skillnader mellan undersökningarna. För
en del variabler anges även Kendall's Tau B-värden för test av samband med tiden (undersökningsomgång).
Nämnda statistika redovisas även för vissa beräknade (t ex deflaterade eller sumerade) variabler.
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Många frågor rör hushållets förehavanden eller situation. I många sammanhang skulle

det dock ha varit svårt att besvara en fråga om den gällde hela hushållet. Detta gäller både

beteenden och uppfattningar man har. I dessa fall gäller därför frågorna individen

(respondenten personligen). I den mån det varit rimligt och funnits utrymme har dock

motsvarande frågor ställts avseende övriga hushållsmedlemmar. Det senare gäller vissa

beteenden och subjektrelaterade omvärldsfaktorer.

Respondenterna antas representera sitt hushåll. Samtidigt måste man komma ihåg att

såväl individens uppfattningar om hushållets förehavanden och situation som en individs

beteenden, subjektfaktorer avseende denna individ och omvärldsfaktorer som förklarar

dessa kan skilja sig från motsvarande på hushållsnivå.

3.1.1 Mätperiod och mätt:il:lIallen

Genomförandet av skatteomläggningen kan ses som ett "naturligt experiment". Detta inne

bär att data bör samlas in vid flera tillfällen över tiden samt att jämförelsedata bör finnas

från tiden före skatteomläggningens genomförande. Beslutet om omläggningen fattades

såsom tidigare nämnts i april 1982, men den hade diskuterats offentligt ända sedan våren

1981. Omläggningen belöts att träda i kraft 1 juli 1982, men skulle inte komma att påverka

inkomstskatterna förrän under 1983 (i 1984 års taxering).

Det är tänkbart att en del hushåll kan ha börjat förändra vissa beteenden och attityder

redan innan reformen fått direkt effekt på inkomstskatterna. Därför var det önskvärt att

data samlades in dessförinnan. Då beslutet om omläggningen fattades först våren 1982 var

det inte möjligt att erhålla finansiering för projektet förrän till hösten 1982.

Det förberedande arbetet med att sammanställa ett frågeformulär utifrån undersök

ningssyfte och relevant teori, ordna med urval samt förbereda själva undersökningen 

skriva till respondenter, anställa och utbilda intervjuare, testa, korrigera och få frågeformu

lären helt färdiga, skaffa fram telefonnummer till urvalspersonerna och andra administrativa

uppgifter - tog tre månader efter det att projektet startat. Den första undersökningen kom

igång i november 1982.

Något som debatterades inför skatteomläggningen - och som även debatteras inför den

förestående - var när denna kunde tänkas få förväntade effekter. Av den teoretiska modell

som presenteras i föregående kapitel framgår att många effekter kan dröja. Katona (1975)

visade att förändringar i attityder föregick förändringar i konsumtion och sparande med

ungefär sex månader (på makronivå). Det är önskvärt att få så exakt information som

möjligt om hur snart olika effekter inträffar.

Det finns samtidigt en hel del både teoretiska och empiriska belägg för att ekonomiska

beteenden varierar över året. Under första halvåret tycks medvetenheten om sådana

ekonomiska parametrar som är aktuella i samband med inkomstdeklareringen vara högre än
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under andra halvåret, samtidigt som olika ekonomiska aktiviteter tycks vara vanliga under

första och andra halvåret. Bl a uppvisar nationalräkenskaperna mycket tydliga säsongs

variationer. Av nämnda anledningar ansågs det vara väsentligt med två mättillfå1len per år,

ett under första halvåret och ett under det andra.

Projektet erhöll resurser för fyra undersökningar under två år. De fyra undersökning

arna genomfördes med sex månaders mellanrum, fr o m november 1982 t o m juni 1984.

Själva intervjuandet pågick under drygt en månad för varje undersökning. Den första

undersökningen (U1) genomfördes under november/december 1982, den andra (U2) under

maj/juni 1983, den tredje (U3) under november/december 1983 och den fjärde (U4) under

maj/juni 1984.

3.1.2 Urval

Ovan har påpekats att målpopulationen utgörs av hushåll. Skatteomläggningen riktade sig i

första hand till den heltidsarbetande delen av befolkningen. Denna finner man främst i

åldrarna 20 - 64 år. I denna ålderskategori ingår inte pensionärer, men väl förtidspensionä

rer. Hushåll där medlemmar blivit pensionärer innan de fyllt 65 år och där de befinner sig i

övergångsskedet till att bli pensionärer ansågs dock vara tillräckligt intressanta för att

inkluderas i målpopulationen.

Ett slumpmässigt urval eftersträvades och detta kunde DAFA erbjuda, dock ej av

hushåll utan endast av individer. Ett annat problem var att få tag i telefonnumret till utval

da individer. Det konstaterades att det var betydligt vanligare att mannen än någon annan

hushållsmedlem stod i telefonkatalogen. Därför gjordes urvalet på män. Detta innebär

dock att hushåll med bara kvinnliga medlemmar ej kom med. Den slutliga urvalspopulatio

nen kom att utgöras av män i åldrarna 20 - 65 år som var svenska medborgare.

Från DAFA:s SPAR-register gjordes två slumpmässiga urval om totalt 2.421 män från

den specificerade urvalspopulationen. Det första urvalet gjordes hösten 1982 (1.172 indivi

der) och det andra hösten 1983 (1.250 individer). Det första urvalet delades slumpmässigt

in i två delurval och det andra delades systematiskt in i två delurval på så sätt att varannan

person i den ursprungliga urvalslistan, i vilken urvalspersonerna listats i postnummerord

ning, kom att tillhöra ett delurval och varannan ett annat. På så sätt erhölls sammanlagt

fyra urval, ett för var och en av de fyra datainsamlingar som sedan följde.

För samtliga urvalspersoner och deras maka erhölls uppgifter om sammanräknade och

taxerade inkomster, civilstånd, ålder, fastighetsinnehav, mantalsskrivningsort och antal barn

(se bilaga 2 och Wahlund, 1990). Detta betyder att bortfallet av intervjupersoner har

kunnat undersökas och att det insamlade datamaterialet har kunnat vägas (se avsnitt 3.3).
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3.1.3 Undersökningens genomförande, svarsfrekvenser och bortfall

Samtliga urvalspersoner erhöll ca en vecka innan de blev uppringda ett brev i vilket under

sökningen och dess syfte beskrevs (se bilaga la). De personer som det ej gått att få fram

något telefonnummer till fick ett motsvarande brev i vilket frågades om deras telefonnum

mer. Kuverten hade alla stämplats med en begäran om återsändande till avsändaren med

uppgivande av nyfrätt adress i fall den använda var fel. Till de urvalspersoner för vilka det

inte gick att få fram något telefonnummer skickades ett brev tillsammans med ett komplett

frågeformulär och ett frankerat svarskuvert. I brevet bads urvalspersonen att själv besvara

formuläret. Upp till fyra påminnelser skickades ut.

Intervjuarna var alla högskolestuderande. De flesta hade tidigare intervjuarerfarenhet,

men samtliga utbildades av författaren speciellt för dessa undersökningar. De försågs även

med skriftlig information om hur intervjuerna skulle genomföras. De flesta intervjuare

genomförde mellan 15 och 20 intervjuer, medan några få genomförde betydligt fler.

Av de utvalda besvarade totalt 1.752 (72,4%) män de frågor som ställdes i telefon

intervjun. Av respondenterna intervjuades 1.596 (91,1 %) per telefon och 156 (8,9%) av

dem besvarade frågorna skriftligt. Den uppföljande postala enkäten besvarades av 1.427

(81,4%) av de 1.752 intervjupersonerna. Den genomsnittliga intervjutiden var 35 minuter.

Samtliga urvalspersoner till vilka telefonnummer fanns ringdes upp minst 15 gånger vid

olika tillfällen. Jag genomförde själv ca 10 intervjuer per undersökningsomgång.

Trots det stora antal frågor som ställdes är det interna bortfallet lågt. För majoriteten

av variablerna är bortfallet mindre än 10 personer. Störst bortfall har frågan om partisym

pati [V206]: 99 (5,7%) av respondenterna ville ej besvara denna. I samband med många av

de känsligare frågorna - hur mycket man har på banken, om man skattefuskat, o d 

återkom enligt intervjuarna respondenten ofta till frågan om anonymitet, vilket då åter fick

garanteras innan intervjupersonen svarade.

Den allmänna uppfattningen bland intervjuarna var att fick de väl svar på de första

inledande och tämligen lättbesvarade frågorna så var den största tvekan hos intervjuperso

nema borta. Respondenternas intresse för undersökningen ökade i allmänhet också under

intervjuns genomförande. Den relativt höga svarsfrekvensen på den postala enkäten är

ytterligare ett tecken på intresse bland intervjupersonerna.

Som belöning för att ställa upp på intervjun erbjöds samtliga urvalspersoner en tjugo

femtedel aven eventuell vinst på en viss premieobligation i första dragningen efter inter

vjuns genomförande. Besvarades även den postala enkäten erhölls ytterligare en tjugofem

tedel aven eventuell vinst på en annan premieobligation i den aktuella dragningen.

Samtliga intervjuare ansåg att obligationsvinsterbjudandet hade stimulerat villigheten att

bli intervjuad och i många fall varit avgörande för att få genomföra intervjun. Även för de

intervjuer jag själv genomförde utgjorde erbjudandet många gånger ett starkt incitament till
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deltagande. Detta kan således vara ett belöningssätt att rekommendera, speciellt som det är

i princip självfinansierande3.

Tabell 3.1 nedan sammanfattar svarsfrekvenser, bortfall och bortfallsorsaker totalt och

i respektive undersökning. Det kan konstateras att svarsfrekvensen i allmänhet var högre i

höstundersökningarna än i vårundersökningarna. Detta beror bl a på att adresserna till

urvalspersonerna var som färskast direkt efter att respektive urval hade erhållits i oktober

1982 respektive 1983. Enligt de intervjuare sonl intervjuade både höst och vår var det

också lättare att komma fram till urvalspersoner på hösten. Vårsol och vårdoft kanske

lockar ut fler än höstlöv och vintermörker.

De personer som inte gick att få tag i (adress och/eller telefonnummer okänt, inget

svar, långtidsbortresta eller hemligt telefonnummer) svarade för den största andelen av bort

fallet, totalt 406 personer (16,8 % av urvalen och 60,7% av bortfallet). Antalet indisponibla

personer (avlidna eller alltför sjuka för att kunna deltaga) var 37 (1,5 % av urvalet och 5,5 %

av bortfallet). De senare kan knappast anses tillhöra målpopulationen.

Antalet som vägrade, antingen skriftligt eller när de blev uppringda, var sammanlagt

226 personer (9,3% av urvalet och 33,8% av bortfallet). Detta bortfall måste anses vara

lågt för en så pass onlfattande undersökning inom ett område som kan uppfattas som

känsligt av många - privatekonomin.

En större andel av respondenterna i vårundersökningarna än i höstundersökningarna

besvarade frågorna för telefonintervjun skriftligt4. En förklaring torde vara att det var

svårare att nå urvalspersonerna via telefon på våren än på hösten. Wahlund (1988a) visade

med hjälp av diskriminantanalys att de som besvarat samtliga frågor skriftligt istället för per

telefon ansåg sig ha lägre ekonomisk standard, bodde i mindre utsträckning i villa, ansåg

sin inkomst mer otillräcklig, medgav skattefusk i större utsträckning, var negativare till

inkomstskatterna samt hade mindre pengar investerade i värdepapper än de som lät sig

intervjuas per telefon.

Skillnader finns också mellan undersökningarna i andelen som besvarade den uppföl

jande postala enkätens. Den högsta svarsfrekvensen, 87%, finns i första höstundersök

ningen och den lägsta, 75 %, finns i den andra höstundersökningen. Säsongsvariationer

tycks ej ha varit avgörande. Skillnaderna beror förmodligen på skillnader i praktiska

onlständigheter (antal intervjuare, när i tiden påminnelser skickades ut, etc).

Wahlund (1988a) visade med hjälp av diskriminantanalys att de som ej besvarade den

postala enkäten hade mindre pengar insatta på bank, hade lägre utbildning, hade färre möj

ligheter att skattefuska, hade sämre kunslr..aper om marginalskatterna, medgav skattefusk i

3 Viktigt är dock att påpeka att endast ca 67 % aven eventuell vinst på en premieobligation kan lovas bort
eftersom arbetsgivaravgifter förmodligen måste betalas på utbetalda vinster. Inga pengar betalades dock ut
då vi hade otur att endast få några få 100-kronorsvinster. Dessa betalades till Radiohjälpen vilket respon
denterna hade informerats om skulle ske om en vinstandel understeg fem kronor.

4 X2 = 12,9; P = 0,0049.
S X2 = 22,4; P = 0,0001.
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mindre utsträckning och var mindre ofta skuldsatta än de som besvarade den postala

enkäten. Detta betyder att personer med sämre kunskaper i ekonomi och mindre

ekonomiskt aktiva kan ha varit mindre benägna att besvara den uppföljande postala enkäten.

Ovan nämnda skillnader mellan dem sonl besvarat intervjufrågorna muntligt respektive

skriftligt och mellan dem som besvarat den uppföljande postala enkäten respektive ej

besvarat den var visserligen signifikanta, men de var samtidigt i regel små. Andelen förkla

rad varians i respektive diskriminantfunktion var försumbar. Bortfallet på den uppföljande

postala enkäten torde därför inte haft någon större negativ effekt på representativiteten.

Till sist skall nämnas att ett tidsödande och noggrannt arbete lades ner på att granska

databasen efter det att den matats in i datorn och att korrigera uppenbara fel efter avstäm

ning mot frågeformulären.

Tabell 3.1. Svars- och bortfallsfrekvenser i de fyra undersökningarna.

U1 U2 U3 U4 Totalt
Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Urval 592 100,0 579 100,0 625 100,0 625 100,0 2421 100,0
Avlidna 1 0,2 3 0,5 ° 0,0 3 0,5 7 0,3
(Svårt) sjuka 10 1,7 8 1,4 7 1,1 5 0,8 30 1,2
Både tfn-nr och
adress okänt 9 1,5 13 2,2 4 0,6 18 2,9 44 1,8
Tfn-nr okänt 51 8,6 53 9,2 61 9,8 52 8,3 217 9,0
Inget svar 12 2,0 23 4,0 15 2,4 17 2,7 67 2,8
Långtidsbortresta 15 2,5 11 1,9 6 1,0 4 0,6 36 1,5
Hemligt tfn-nr 12 2,0 10 1,7 9 1,4 11 1,8 42 1,7
Vägrade 44 7,4 59 10,2 61 9,8 62 9,9 226 9,3

Totalt bortfall 154 26,0 180 31,1 163 26,1 172 27,5 669 27,6

Intervjuade 438 74,0 399 68,9 462 73,9 453 72,5 1752 72,4

Telefonintervju 415 94,7 353 88,5 424 91,8 404 89,2 1596 91,1
Skriftligt svar 23 5,3 46 11,5 38 8,2 49 10,8 156 8,9

Intervjuade 438 100,0 399 100,0 462 100,0 453 100,0 1752 100,0

Besvarade postal
enkät 381 87,0 333 83,5 347 75,1 366 80,8 1427 81,4
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3.2 Dataanalystekniker

.Val av analystekniker beror på syftet med analysen och den typ av data man har tillgång

till. För mina syften och med den data jag samlat in lämpar sig olika statistiska analys

tekniker och olika statistiska test. Samtliga tekniker och test som använts finns förpro

grammerade i olika datorbaserade statistiska analysprogram. För flertalet analyser har pro

grampaketet SPSS-X (Statistical package for the Social Sciences; 1983, 1985, 1986) an

vänts. De test som främst använts är x2-test, t-test, F-test och Kendall's Tau B-test. Dessa

finns beskrivna i bl a Chou (1984).

För att förkasta en nollhypotes är det vanligt att en viss signifikansnivå används.

Vilken signifikansnivå som bör användas beror på ett antal utgångspunkter för testet. Är

man t ex mån om att inte ignorera ett salnband som kanske finns bör en generösare signifi

kansnivå användas, än om man vill vara mycket säker på ett sambands existens innan man

förkastar nollhypotesen.

Vidare påverkas signifikansen av antalet observationer. Vid många observationer kan

mycket små avvikelser från nollhypotesen befinnas vara signifikanta på en mycket sträng

signifikansnivå. Dessa avvikelser kan samtidigt vara så små att de inte är intressanta. Även

motsatsen kan gälla. Ett verkligt och i storlek intressant samband kan befinnas vara "icke

signifikant" på "acceptabel" nivå, pga att antalet observationer är litet.

Signifikans - p-värdet - är ett kvotskalemått. Att säga att "signifikans" råder vid

p=0,0499 men inte vid p=0,0501 är föga meningsfullt. Med den explorativa utgångspunkt

som denna studie har för beskrivning av samband och kausala strukturer, och utifrån antalet

intervjuade i undersökningarna, har signifikansnivån p ~ 0,0500 valts. Det högsta p-värde

som accepterats för att förkasta en nollhypotes är p=0,0523. För att möjliggöra för läsaren

att själv bedöma om en hypotes bör förkastas eller ej anges både det exakta test-värdet (X2 ,

F, etc) och det exakta p-värdet (i fotnoter).

Signifikanstester används inte vid prövning aven strukturmodell för skattefusk i kapitel

7 och aven sparartypmodell i kapitel 10, pga de analystekniker som används. Se vidare

avsnitt 3.2.1, 3.2.2 och 7.4 för hur parameterskattningarna utvärderas för dessa modeller.

De analystekniker som använts är korstabellering (se Everitt, 1977; Hildebrand, Laing

och Rosenthal, 1982; Reynolds, 1982), medelvärdes- och spridningsjämförelser (se Iversen

och Norpoth, 1982), regressionsanalys (se Schroeder, Sjoquist och Stephan, 1982; Achen,

1986), diskriminantanalys (se Klecka, 1982), korrelationsanalys (se Liebetrau, 1983), prin

cipalkomponentanalys (se Kim och Mueller, 1979), klusteranalys (se Aldenderfer och

Blashfield, 1984) samt PLS (se Lohmöller, 1984). Alla tekniker utom den klusteranalys

och PLS-teknik som använts finns dessutom utförligt förklarade och beskrivna i SPSS-X

(1983, 1985, 1986).



52

3.2.1 Klustercmalys

Klusteranalys används för att söka efter olika homogena grupper i en population med

avseende på ett antal specificerade karakteristika. Den klusteranalys som redovisas i kapitel

10 har utförts med Howard och Harris' (1966) klusterprogram, vilket söker dela upp de

studerade objekten - i detta fall intervjupersonerna - i inbördes så homogena och

sinsemellan så olika grupper som möjligt utifrån en bestämd uppsättning variabler.

Både detta och SPSS-X' klusterprogram är hierarkiska klusterprogram. Det som skiljer

dem åt är sättet att hierarkiskt bilda kluster. Medan Howard-Harris utgår från ett enda

kluster och sedan delar upp detta i fler och fler kluster så gör SPSS-X-programmet det mot

satta, det utgår från att varje individ är ett kluster och för dem sedan samman med varandra

till allt större kluster. Egna testkörningar visade att den förra typen av klusteranalys var att

föredra i detta sammanhang (se Wahlund, 1988a).

I Howard och Harris' program transformeras först indatamatrisen till en avståndsmatris

(se Everitt, 1980) varpå individerna delas upp i önskat antal kluster så att variansen inom

respektive grupp minimeras. Det senare sker oavsett vilket kluster respektive individ skulle

tillhöra om antalet kluster hade varit färre. Om man inte vill att de olika skalor som olika

variabler är mätta i skall vara avgörande kan variablerna standardiseras. Detta gjordes i den

klusteranalys som presenteras i kapitel 10.

Klusteranalys används främst i explorativt syfte och det finns egentligen ingen allmänt

accepterad regel för att bestänlnla antalet kluster. En tumregel är dock att titta på den

genomsnittliga inomgruppsvariansen. När denna inte längre minskar i samma utsträckning

som tidigare vid uppdelning på ytterligare ett kluster bör man acceptera det tidigare antalet

kluster. Att komplettera denna regel med (starka) teoretiska argument anser jag själv vara

ett bra sätt att angripa problemet.

Ett problenl med Howard och Harris' klusterprogram är att inget bortfall får finnas hos

de variabler som ingår i analysen. I de fall de interna bortfallen är få kan nlan lösa detta

genom att sätta in medelvärden. Detta måste dock göras med aktsamhet då det kan ha en

starkt snedvridande effekt på resultatet. Det totala antalet interna bortfall i den kluster

analys som presenteras i kapitel 10 var tillräckligt stort för att jag skulle anse det olämpligt

att ersätta dem med medelvärden.

3.2.2 PLS (partial !..east Square)

Som framgår av den allmänna teoretiska modell som presenteras i kapitel 2 är den verklig

het jag försöker beskriva och förklara komplex. Dels finns det både direkta och indirekta

effekter, dels finns det olika abstraktionsnivåer på olika aggregeringsnivåer. Observationer
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(data) är dessutom oftast enbart indikatorer på den verklighet man egentligen önskar stude

ra.

Flera "andra generationens multivariata analystekniker" (Fornell, 1987) har under de

senaste två decennierna utvecklats för att hantera dylika problem. Kovariansstrukturanalys

med hjälp av LISREL (Jöreskog och Sörbom, 1984) är den kanske mest kända. LISREL

och andra dylika tekniker kombinerar olika aspekter av ekonometriska och psykometriska

tekniker. De möjliggör såväl explorativa (modellskapande) som konfirmativa

(modellprövande) analyser av komplexa kausala strukturer (se Wold, 1982, 1986; Cliff,

1983; Bagozzi, 1984; Fornell, 1987).

För prövning aven modell för skattefusk används i kapitel 7 en alternativ teknik till

LISREL - PLS (Partial Least Squares) - som utvecklades av Wold (1965, 1975, 1982,

1986). Den följande beskrivningen av PLS bygger på Wold (1965, 1982, 1984, 1986),

Fornell och Bookstein (1982), Lohmöller (1984), Dijkstra (1985), Fornell (1987), Adelman

et al (1987), Wahlund (1988c) och Davidsson (1989). Det program som används i denna

avhandling har skrivits av Lohmöller (1984).

De viktigaste egenskaperna hos PLS är följande:

1. PLS är generell och omfattar andra minsta-kvadraten-tekniker (LS) som regression,

principal-komponent-analys och kanonisk korrelationsanalys.

2. PLS kan liksom LISREL användas för analyser av kausala system av faktorer som mäts

direkt (manifesta variabler) eller indirekt (latenta variabler).

3. I PLS bildas latenta variabler av linjära kombinationer av indikatorer på liknande sätt

som i principalkomponentanalys. I LISREL bildas latenta variabler genom maximum

likelihood på liknande sätt som faktorer i en faktoranalys.

4. I PLS bildas latenta variabler antingen reflektivt eller formativt utifrån indikatorerna

(förklaras nedan). I LISREL förekommer bara reflektiva latenta variabler.

5. I PLS optimeras förklaringen av specificerade varianser i manifesta variabler. LISREL

försöker å sin sida förklara alla kovariationer mellan de manifesta variablerna i en

modell.

6. PLS är således inriktad på data-passning ("data fit"), dvs strävar efter optimal predik

tion framför optimal precision i parameterskattningar. PLS-skattningar är konsistenta,

dvs närmar sig värdet för de verkliga parametrarna ju större urval och ju fler indika

torer på latenta variabler.
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7. Input i PLS kan utgöras antingen av korrelationer mellan alla manifesta variabler eller

av rådata. Om rådata används kan funna effekter härledas tillbaka till de manifesta

variablerna. Detta är inte möjligt i LISREL, då de latenta variablerna definieras utifrån

kovariationer.

8. PLS kan användas för stora modeller och små urval. LISREL kräver stora urval och

klarar sällan ett större antal variabler eller relationer mellan latenta variabler.

9. LISREL kan å andra sidan hantera (små) icke-rekursiva system, vilket PLS i tillgängli

ga versioner inte kan.

10. PLS är både "distribution-free" och "independence free" medan LISREL gör starka

distributionsantaganden.

11. PLS-modeller kan utvärderas med hjälp av R2 för endogena variabler och storleken på

stigkoefficienterna, vikter från formativa indikatorer, laddningar till reflektiva indikato

rer och residualer. Vissa övergripande test finns även. Då rådata används finns "jack

knife" och "Stone-Geisser' s over-all'" tester tillgängliga. Liksom hos LISREL finns

dock inga goda och enkla kriterier för förkastande av modeller.

12. Till skillnad från LISREL kan inte parameterskattningar utanför antagen parameterrymd

uppkomma i PLS.

Davidsson (1989, s 61) exemplifierar användandet av PLS med följande modell:

A

B

c D

Figur 3.1. Ett exempel på en modell för en PIS-analys.
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A, B, C och D = latenta variabler

Ci = stigkoefficienter (strukturella relationer)

Xi = manifesta variabler (indikatorer)

Wi = regressionsvikter för formativa indikatorer (multipla regressions-

koefficienter)

Ii = laddningar för reflektiva indikatorer (enkla regressionskoefficienter)

Vad gäller strukturella relationer (Ci) visar modellen i figur 3.1 ovan att B och C har

direkt inflytande på D och att A och B har direkt inflytande på C. A har enbart ett indirekt

inflytande på D via C. B har förutom det direkta inflytandet på D även ett indirekt infly

tande via C. Modellen förkastas ej om stigkoefficienterna är tillräckligt stora och kan

förklara råkorrelationerna mellan de latenta variablerna. De residuala korrelationerna

mellan latenta variabler där något direkt samband ej specificerats är då nära noll. Är det

senare inte fallet är detta en indikation på att den uteslutna relationen finns och bör specifi

ceras i modellen.

PLS möjliggör upptäckten av inflytande med motsatta tecken mellan två latenta variab

ler där korrelationen är noll. Antag att B är ålder, att C är erfarenhet, att D är ett beteende

och att korrelationen mellan ålder och beteendet är noll. Det senare kan vara resultatet av
att ålder har ett direkt negativt inflytande på beteendet (C3 < O) och ett direkt positivt infly-

tande på erfarenhet (C2 > O), samtidigt som erfarenhet har ett direkt positivt inflytande på

beteendet (C4 > O). Det totala inflytandet från ålder på beteendet kan då sun1mera till noll

[C3 + (C2· C4)].

I modellen ovan har C och D bildats utifrån rejZektiva indikatorer. Detta innebär att C

och D antagits orsaka variation i sina indikatorer. Detta är samtidigt grundtanken i det

dominerande skattningsparadigmet inom psykometri. A och B bildas utifrånjormativa indi

katorer. Detta bygger på tanken att en företeelse byggs upp av ett antal delföreteelser. Om

en latent variabel skall bildas formativt eller reflektivt, samt vilka manifesta variabler som

skall vara indikatorer på vilka latenta variabler bestäms av forskaren.

Oftast utgörs en beroende latent variabel av ett fenomen som är svårt eller osäkert att

mäta direkt med ett enda mått, varför ett antal frågor används som indikatorer på det

bakomliggande fenomenet. I dessa fall skapas den latenta variabeln som en faktor eller en

principalkomponent utifrån indikatorerna som då är reflektiva.

I den modell som prövas i kapitel 7 bildas den beroende variabeln utifrån frågor om

olika skattefuskbeteenden, bl a om man avdragsfuskat respektive inkomstfuskat. Skatte

omläggningen avsåg att minska skattefusket, dvs mängden skattejuskande (mängden beteen

de). De fyra frågor som ställdes avsåg inte att mäta olika aspekter av något diffust fenomen

som tar sig uttryck i olika skattefuskbeteenden. De avsåg att mäta olika typer av faktiska

beteenden som tillsammans skulle summera till mer eller n1indre skattefuskbeteende.
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Lohmöller (1984, s 2-03) listar tre tumregler för val av typ av indikatorer. Enligt den

främsta av dessa skall formativa indikatorer väljas om den latenta variabeln är "not more

than constructions of the manifest variables". Wold (1984, s 12) skriver samtidigt att "To

the extent that the grouping into a block is a construct, serving as a categorization and mea

surement device for some complex phenomenon in the real world, the indicators are forma

tive. "

Valet av formativa indikatorer på den beroende latenta variabeln har gjorts dels

beroende på att det skattefuskbeteende den avser att utgöra ett mått på är en konstruktion av

olika mätbara kategorier av skattefusk, dels därför att det bakomliggande abstrakta

fenomenet "skattefusk" som principalkomponent är svårtolkat. Det skulle vara något som

snarare orsakade beteenden istället för de beteenden i sig vars mängd är av intresse att stu

dera.

PLS-skattningar inkluderar en iterativ teknik utifrån "fix-point estimation" (Woid,

1965). I den första iterationen antas en del av parametrarna vara kända och fixeras därför

medan de övriga skattas ("default" eller specificerade värden används). I nästa iteration

fixeras de skattade parametrarna och skattas de tidigare fixerade parametrarna. Processen

fortsätter tills något konvergenskriterium har uppfyllts.

Även om såväl vikter som laddningar skattas för samtliga variabler skiljer sig optime

ringskriterierna beroende på om formativa eller reflektiva indikatorer har specificerats. För

latenta variabler sonl specificerats med formativa indikatorer är optimeringskriteriet mini

mering av residualvariansen (maximalt R2) hos latenta variabler som den aktuella variabeln

antas påverka. Den formativa latenta variabeln agerar således som en god granne inom det

kausala systemet. Även reflektivt bildade latenta variabler eftersträvar att vara goda

grannar. Här försöker dock PLS samtidigt maximera faktorladdningarna.

Även om det är vikterna (w) som är skattade vid formativt bildade latenta variabler kan

de laddningar man får användas för tolkning av de latenta variablerna. Detta gäller fram

förallt vid multikollinearitet, då vikterna kan vara mycket osäkra. I modellen i figur 3.1

finns enbart en indikator (manifest variabel) på B (latent variabel). Den latenta och den

nlanifesta variabeln är här identiska. Såväl faktorladdningen till som vikten från den mani

festa variabeln är 1,O.

Input till PLS-analyserna i kapitel 7 är korrelationer mellan de manifesta variablerna i

nlodellen. Anledningen är att modellen prövas i två steg på två olika abstraktionsnivåer och

att programmet inte klarar detta utifrån rådata. I det första steget skattas relationer mellan

första ordningens faktorer, vilka bildas direkt utifrån de manifesta variablerna. I det andra

steget utgörs de "manifesta" variablerna av de latenta variablerna i första steget. Input är

här korrelationerna mellan dessa latenta variabler. Alla variabler är standardiserade och

stigkoefficienterna kan därför tolkas på samma sätt som BETA-koefficienter i regressions

analyser.
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3.3 Analys av registerdata samt vägning av databasen

Vissa skillnader har redan konstaterats mellan olika grupper av respondenter. Om bortfallet

skiljer sig från respondenterna kan detta orsaka problem vid inferens utifrån parameter

skattningar. I detta avsnitt studeras bortfallet samt redovisas resultatet aven vägning av

databasen för att minska de negativa effekterna av skillnader mellan bortfall och responden

ter.

Enligt Klevmarken (1982) kan man använda den typ av registerdata som för detta pro

jekt erhållits från DAFA, dvs där man har motsvarande uppgifter för bortfallet som för

respondenterna, för att väga data. Tabell 3.2 nedan visar medelvärden hos några variabler

för individerna i de båda urvalen och för respondenterna, före och efter vägning. I tabellen

har de två undersökningar som följde på respektive urval slagits ihop. Skillnader mellan

var och en av de olika undersökningarna framgår alltså inte av tabellen, men sådana skillna

der fanns.

3.3.1 Skillnader i registerdata mellan urvalen

De variabler som var mest stabila över två-årsperioden var ålder och civilstånd. Dessa är

de "mest" exogena av samtliga variabler för vilka data erhölls från DAFA. Ej heller antalet

barn skiljer signifikant mellan urvalen. Andelen som hade huvudägarskap i någon form av

fastighet ökade från 46,5% 1981 till 49,8% 1982. Detta är förbryllande med tanke på att

hushållens reala sparande sjönk kraftigt 1982 (se kapitel 9).

En förklaring till det senare kan vara att prisfallet på många fastigheter 1981 och 1982

medförde att många som inte tidigare ägt någon fastighet nu ansåg sig ha råd att investera i

en sådan. Samtidigt hade priserna sjunkit så mycket att summan av nettoinvesteringar i

små- och fritidshus och annan fast egendom blev lägre i förhållande till de disponibla

inkomsterna 1982 jämfört med 1981.

Såväl de intervjuades taxerade inkomster (inkomst efter underskottsavdrag) som sam

manräknade inkomster (inkomst före avdrag) ökade med i genomsnitt 5,4% mellan 1980

och 1981. Samtidigt ökade avdragen med i genomsnitt 4,9%. Detta gällde alltså året innan

den ovan konstaterade ökningen i fastighetsägande inträffade. Hushållets inkomst, dvs

mannens plus hustr~ns sammanräknade inkonlster, ökade 7,2% mellan 1980 och 1981.

Kvinnor i flerpersonshushåll tycks således ha ökat sin inkomst mer än männen i samma

hushåll. Av samtliga kvinnor ökade under 1980-talets första hälft andelen kvinnor som var

sysselsatta mer än 20 timmar i veckan, medan andelen som ej var sysselsatta eller syssel

satta mindre än 20 timmar minskade. Andelen sysselsatta män minskade något fram till

skatteomläggningen, främst andelen heltidssysselsatta. Under skatteomläggningen förblev

andelarna yrkesverksamma män i olika timintervall tämiigen konstanta. (SCB, 1987).



58

Höga marginalskatter kan ha fått sorrl1iga nlän att minska sin arbetsinsats och kvinnorna

i samma hushåll att öka sin yrkesverksamma arbetsinsats. Det var nler lönsamt med fler

"små" inkomster än få "stora". Höga nlarginalskatter kan således ha främjat en jämnare

inkomst- och yrkesarbetsfördelning inom hushållen.

3.3.2 Skillnader mellan undersökningsdata och registerdata före vägning

Medelvärdena för ålder indikerar att det var de äldre som blev underrepresenterade i under

sökningarna. Skillnaderna i dessa medelvärden förefaller små, men de var större mellan en

skilda undersökningar. Genomsnittsåldern i bortfallet i andra undersökningen var t ex

nästan två år högre än i urvalet. Samtidigt uppnåddes i undersökningarna inte riktigt den

spridning som fanns i urvalet.

I samtliga undersökningar var ogifta underrepresenterade och gifta överrepresenterade.

Även det genomsnittliga antalet barn var högre i undersökningarna än i urvalet. Ogifta utan

barn är troligen mindre hemma och därför svårare att få tag i än gifta eller sammanboende

med barn. De rör förmodligen också mer på sig, både på långresor och genom att flytta

oftare (adresserna till dem var oftare felaktiga).

Andelen som var huvudägare till någon fornl av fastighet var högre bland responden

terna än i urvalen. Är månne fastighetsägare lättare att nå och/eller villigare att delta i en

dylik studie än andra? Kanhända är de mer intresserade då deras ägande ofta medför större

ekonomisk aktivitet än hos andra.

Intervjupersonernas genomsnittliga inkomst och avdrag var i samtliga undersökningar

högre än motsvarande i urvalen. Den främsta anledningen är att de äldre som var över

representerade i bortfallet hade lägre inkomster och avdrag än de äldre personer som deltog

i undersökningarna. Spridningen i dessa variabler är samtidigt något större i undersök

ningarna än i urvalen. Detta följer av den nämnda överrepresentationen.

3.3.3 Vägning av databasen och resultatet härav

Enligt Little (1982) kan bortfallskorrigering inte alltid göras separat från skattningar i analy

ser. Om bortfallssannolikheten är stokastiskt beroende av den beroende variabeln i t ex en

ekonomisk regressionsmodell där man söker skatta parametrarna, så måste bortfallssanno

likheten (dess funktion) skattas samtidigt med regressionsmodellen.

Om databasen skall vägas och den vägda databasen sedan skall användas för statistisk

inferens och test av olika modeller bör vägning ske utifrån variabler som är exogena i

samtliga dessa modeller. Dessa variabler bör således vara sådana som ej förklaras av någon
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annan variabel i någon av modellerna. De variabler som valdes i detta fall var ålder och

civilstånd.

Tabell 3.2. Medelvärden (och standardavvikelser) för ett antal variabler i respektive urval

samt i motsvarande undersökningar före och efter vägning.

U1/U2 U11U2 U3/U4 U3/U4

Variabel Urval! före efter Urval 2 före efter

Ålder [V2] 41,71 41,50 41,70 41,72 41,63 41,72
(13,08) (12,89) (13,18) (13,16) (13,09) (13,17)

Ogift [V4] 36,5% 32,5% 36,5% 36,5% 34,2% 36,5%

Gift [V4] 55,7% 60,0% 55,7% 55,3% 58,3% 55,3%

Fastighets- 46,5% 50,4% 49,5% 49,8% 53,0% 52,3%
ägare [V5]

Antal barn 0,63 0,72 0,65 0,65 0,70 0,66
[V9] (0,99) (1,04) (1,01) (1,00) (1,03) (1,01)

Inkomst före 72.453 76.472 75.458 76.338 79.645 79.160
avdrag [VII] (41.644) (43.783) (43.477) (46.370) (48.591) (47.712)

Avdrag 8.780 9.742 9.323 9.211 9.833 9.643
[V11-V10] (16.260) (16.989) (16.480) (15.361) (15.490) (15.267)

Inkomst efter 63.673 66.730 66.135 67.127 69.812 69.518
avdrag [V10] (34.308) (36.091) (35.992) (39.757) (41.441) (40.685)

Hushållets 92.585 98.154 95.783 99.270 104.242 102.565
inkomst [V13] (56.147) (57.895) (57.476) (64.645) (66.234) (65.264)

Antal 1.171 837 837 1.250 915 915

Själva skattningsförfarandet gick till så att personerna i respektive urval delades in i

celler efter åldersgrupp och civilstånd (gift, ogift och övriga). Den andel av respektive

urval som fanns i respektive cell användes sedan som vägningstal för motsvarande celler i

de olika undersökningarna. Olika åldersgrupper och civilstånd kom härigenom att i varje

undersökning representeras av samma andel som i det ursprungliga urvalet. Som bas för
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beräkning av vägningstal hade andelarna hos målpopulationen inom använda celler varit att

föredra. Dessa andelar gick dock ej att erhålla från offentlig statistik. Vid jämförelse av

alternativa beräkningsgrunder ansåg jag de urval som gjorts kunna generera mest represen

tativa fördelningar.

Efter vägning kan konstateras att skillnaderna mellan urvalen och respondenterna i de

olika undersökningarna i ålders- och civilståndsvariablerna försvunnit. Skillnader i

fastighetsägande korrigeras däremot endast delvis med vägningen. En viss överrepresenta

tion av fastighetsägare kvarstår således. Det är främst de med villa eller lantbruk som är

överrepresenterade medan ägare av fritidsbostad och hyreshus är något underrepresenterade.

Skillnaderna är dock tämligen små.

De genomsnittliga inkomsterna och avdragen är även efter vägningen högre i samtliga

undersökningar än i urvalen, om än i mindre grad än före vägningen. Vägningen kommer

således inte helt tillrätta med en del av underrepresentationen av äldre låginkomsttagare.

Även skillnader i spridning i dessa variabler mellan urval och undersökningar finns kvar,

men de är också mindre än före viktningen.

Ser man till de enskilda undersökningarna har representativiteten hos dessa ökat i och

med vägningen. De är också mer jämförbara efter vägningen än innan - reliabiliteten har

ökat. Sammanfattningsvis anser jag undersökningarna efter vägningen vara väl så represen

tativa och tillförlitliga som andra undersökningar inom det aktuella ämnesområdet. Vid in

ferens till målpopulationen bör dock ovan konstaterade skillnader beaktas.

3.4 Reliabilitet, validitet och representativitet

Reliabilitet och validitet är två mått med vars hjälp man värderar det mätinstrument man

använder. Mätintrumentet skall i detta hänseende ses som "the process of linking abstract

concepts to empirical indicants" (Zeller och Carmines, 1982). Det man mäter med ett

mätinstrument skall alltså bara ses som observerbara indikatorer på de företeelser man avser

att mäta. Hur pass bra indikatorerna beskriver företeelser hos målpopulationen påverkas

också av databasens representativitet.

3.4.1 Eteliabuutet

Ett reliabelt mätinstrument "skall ge tillförlitliga mätresultat" (Berg, Ek och Körner, 1978),

eller som Carmines och Zeller (1981) uttrycker det: "reliability concerns the extent to

which an experiment, test, or any measuring procedure yields the same results on repeated

trials." Reliabiliteten är således ett mått på slumpmässiga mätfe!.

Jag har försökt befrämja reliabiliteten på främst följande sätt:
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1. Förprövning av frågeformulären för undvikande av svårtolkade frågor.

2. Utbildning av intervjuare till att kunna förtydliga frågorna på ett entydigt sätt om behov

härav skulle uppkomma och till att vara observanta på om frågorna besvarades efter rim

lig förmåga eller mer slumpmässigt6•

3. Kompletterande intervjuer vid vissa ologiska svar för att kontrollera för mätfe!.

4. Noggrann kontroll av de data sonl matats in i datorn.

3.4.2 Validitet

Ett mätinstrument med hög validitet mäter "det man avser att mäta" (Berg, Ek och Körner,

1978). Medan reliabiliteten fokuserar på en viss egenskap hos de empiriska indikatorerna

fokuserar validiteten på relationen mellan den teoretiska företeelse man avser att studera och

den indikator man erhåller som mått på denna företeelse ("koncept") eller som Cronbach

(1971) uttrycker det: "One validates, not a test, but an interpretation of data arising from a

specific procedure" .

Carmines och Zeller (1981) skiljer mellan krlterle-relaterad validitet, innehållsvaliditet
och begreppsvaliditet ("construct validity"). Enligt Nunnally (1978) mäts kriterie-relaterad

validitet genom att jämföra en indikator på ett visst beteende med det beteende som samti

digt observeras. När beteendet inträffar först i framtiden talar man om prediktiv validitet.

Jag har försökt befrämja den kriterie-relaterade validiteten på främst följande sätt:

1) Noggrann förprövning av frågeformuläret med fokusering på olika intervjupersoners

tolkning av frågorna.

2) Ordentlig utbildning av intervjuarna för att minska intervjuareffekter.

3) Data insamlad från olika källor och på olika sätt,

4) Flera frågor ställda om vart och ett av olika beteenden (bl a skattefusk och sparande) och

om andra företeelser (t ex attityder). Frågorna kan var och en ha låg kriterie-relaterad

validitet av många skäl, men genom att använda dem tillsammans som ett mått på den

6 Två fall av det senare bortfallskodades som "vägran" och 30 fall berodde på (svår) sjukdom (se tabell 3.1).
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företeelse som avses att studeras kan validiteten öka. Detta har gjorts för flertalet bete

enden och vissa andra företeelser i flertalet av analyserna i denna avhandling.

Med innehållsvaliditet menas att en empirisk indikator "reflects a specific domain of

content" (Carmines och Zeller, 1981). Denna form av validitet har jag försökt öka genom

att ställa flera frågor som rör olika kvaliteter hos det som avses att studeras, t ex kunskaper,

attityder, perception (främst av skatter och inflation) och även beteenden.

Cronbach och Meehl (1955) observerade att för att uppnå fullständig innehållsvaliditet

är "acceptance of the universe of content as defining the variable to be measured ... essen

tial. " Detta torde både av praktiska och teoretiska skäl vara en omöjlighet. Ett alternativ är

att söka uppnå så hög begreppsvaliditet som möjligt.

Den senare formen av validitet är, enligt Carmines och Zeller (1981), "concerned with

the extent to which a particular measure relates to other measures consistent with theoreti

cally derived hypotheses concerning the concepts (or constructs) that are being measured."

För att bedöma begreppsvaliditeten måste man först specificera det teoretiska sambandet

mellan indikatorer på en viss företeelse ("concept" eller "construct"). Därefter undersöker

man det empiriska sambandet. Det senare måste sedan "be interpreted in terms of how it

clarifies the construct validity of the praticular measure" (op cit).

Ett problem är att man inte alltid kan avgöra om det är mätinstrumentet som är dåligt

eller teorin som är felaktig. Det beskrivna tillvägagångssättet har dock tillänlpats i presen

tationen och den uppföljande prövningen aven modell för skattefusk (se kapitel 5 och

kapitel 7) och en modell för sparartyper (se kapitel 8 och kapitel 10) samt vid skapande av

index för andra analyser.

3.4.3 Representativitet

Representativiteten bland respondenterna är viktig att känna till när man drar slutsatser om

målpopulationen. Detta gäller framförallt de analyser som görs i kapitel 6 och 9 av ett antal

faktorers utveckling över tiden, baserat på fyra separata undersökningar. Representativite

ten påverkas dels av urvalsförfarandet, dels av bortfall. För att befränlja hög representativi

tet har följande gjorts:

1. slumpmässiga urval genonl DAFA:s försorg,

2. så stora urval som möjligt givet de resurser som stod till förfogande,

3. ett flertal åtgärder för att minska det externa bortfallet,
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4. uppföljande kompletterande intervjuer av vissa respondenter när många svar saknades

(internt bortfall),

5. vägning av den genom intervjuer genererade databasen så att fördelningen avseende ålder

och civilstånd är densamma för respondenterna i var och en av de fyra undersökningarna

som i det urval respektive undersökning baseras på.

Läsaren hänvisas till Wahlund (1990) där vissa kvarstående skillnader mellan respon

denterna i de fyra undersökningarna med avseende på andra variabler från urvalet än de

som användes vid vägning framgår.
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4 UTVECKLINGEN AV INKOMSTSKATTERNA
FRAM TILL OCH UNDER SKATTEOMLÄGG
NINGEN

I detta kapitel redogörs för och diskuteras de oberoende variabler som är av huvudsakligt

intresse i denna studie: inkomstskatterna i Sverige och de förändringar häri som 1982 års

skatteomläggning innebar. I kapitlet redogörs och diskuteras även några konsekvenser

härav för olika inkomsttagargrupper. Det är i huvudsak makronivån som behandlas.

Kapitlet bygger på bearbetningar av framför allt offentlig statistik samt på beräkningar

utifrån de skatteregler som gällt.

4.1 Inkomstskatterna och det totala skattetrycket

Som ett mått på "skattetryck" används ofta skattekvoten, dvs det totala skatteuttaget i

procent av BNP. Detta är ett något missvisande mått då en stor del av skatteuttaget går

direkt tillbaka till skattesubjekten i form av transfereringar (barnbidrag, bostadsbidrag,

pensioner, etc). Tarschys (1990) påpekar t ex att även om skattekvoten är 55 procent av

BNP kan den privata konsumtionen utgöra 60 procent av BNP.

Skattekvoten skulle dock kunna användas som en indikator på i vilken utsträckning

individers och organisationers ekonomiska beteenden påverkas av beslut som fattas av poli

tiker och inom den offentliga förvaltningen, dvs av "det offentliga". Inte så att en skatte

kvot på 50 procent betyder att den lagstiftning och andra styrande och påverkande åtgärder

som det offentliga svarar för förklarar 50 procent av de ekonomiska beteenden som kan

observeras hos individer och organisationer i samhället (även om detta skulle kunna vara en

intressant hypotes), men att en skattekvot på 50 procent betyder att beslut som fattats av det

offentliga har större inflytande på ekonomiska beteenden hos individer och organisationer
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än om skattekvoten varit mindre än 50 procent. (Se Messere och Owens, 1987, för alter

nativa indikatorer.)

År 1900 uppgick skattekvoten i Sverige till 7,6 procent. Skattekvoten ökade sedan i

långsam takt till 10 procent år 1930, därefter i allt snabbare takt till 25 procent år 1955 för

att 1981 nå en toppnotering - innan skatteomläggningen - på 51,5 procent (Rodriquez,

1980; Hansson, Ståhl och Söderström, 1986; Lindbeck och Lindencrona, 1986; OEeD,

1987)1.

Tabell 4.1 nedan visar hur skattekvoten utvecklades från 1978 till 1985 och hur mycket

respektive skattekälla bidrog med. Totalt sett låg skattekvoten tämligen stabilt kring 50

procent under den aktuella perioden. Det offentligas inflytande på ekonomiska beteenden

ökade således rejält i Sverige från början av seklet fram till 1978, men förändrades därefter

inte på något avgörande sätt, varken åren före skatteomläggningen eller under denna.

Den nämnda skattekvoten var under den aktuella perioden den högsta inom OECD.

Detta antyder att beslut inom det offentliga hade större inflytande på ekonomiska beteenden

i Sverige än i ÖVliga OECD-Iänder. Skattekvoter kan även beräknas för olika skattekällor.

I fråga om inkomstskatt från fysiska personer och arbetsgivaravgifter (vilka beräknas utifrån

fysiska personers arbetsersättningar) fanns det länder som hade högre kvoter än Sverige.

Dessa kvoter var dock högre i Sverige än genomsnittet inom OECD.

Även om skattekvoten var tämligen oförändrad åren innan och även under skatte

omläggningen, inträffade vissa förändringar mellan de olika skattekällorna i deras respek

tive andel av skattekvoten. Den viktigaste skattekällan under hela perioden var skatten på

privatpersoners inkomster.

Inkomstskattekvoten steg mycket långsamt från 20,0 procent 1970 till 21,5 procent

1978, dess högsta värde dittills. Därefter minskade den med 2,1 procentenheter fram till

1985: med 1,3 procentenheter 1978 - 1982 och med ytterligare 0,8 procentenheter 1983 

1985. Inkomstskattekvoten sjönk således mer under de fem år som föregick skatteomlägg

ningen än den sjönk under skatteomläggningen2.

Samtidigt som inkomstskattekvoten avseende privatpersoner minskade ökade kvoten för

indirekta skatter (mervärdeskatten och andra produktskatter: konsumtionsskatter) och

"övriga skatter" - av vilka privatpersoner svarar för största delen - med 2,2 procent

enheter. Med det enkla mått på det offentligas betydelse för ekonomiskt beteende som

skattekvoten antagits vara skulle samhällets inflytande över hushållens ekonomiska beteen

den ej ha minskat under den aktuella perioden, skatteomläggningen till trots3.

Detta förutsätter dock att direkt och indirekt beskattning (konsumtionsskatterna) skulle

ha lika inflytande på all form av ekonomiskt beteende och förändringar däri, något som är

l Enligt OECD-statistiken, se tabell 4.1 nedan, nåddes toppen 1978.
2 Se även Aguilar och Gustafsson (1987, tabell 5, s 12) för internationella jämförelser av inkomstskatte

kvoten.
3 Efter 1985 steg skattekvoten igen. 1986 var den 53,0%, 1987 56,0% och 1988 55,3%. Inkomstskatte

kvoten avseende privatpersoner steg ti1120,1 % 1986, 20,8% 1987 och 21,4% 1988 (OECD, 1990).
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föga troligt. Konsumtionsskatterna begränsar, liksom marginalskatten, konsumtionsvärdet

aven inkomstökning. Under skatteomläggningen skedde dock inte någon större förändring

i dessa (n1ervärdeskatten var konstant 19,0 procent = 23,46 procent i pålägg under hela

skatteomläggningen), varför de inte torde ha bidragit till förändringar i prisbilden och

därmed i konsumtionsvärdet i någon nämnvärd utsträckning. De behandlas därför ej ytter

ligare i denna avhandling4.

Tabell 4.1. Skattekvotens utveckling 1978 - 1985.

År Inkomstskatt Arbetsgivar- Indirekt ÖVriga

Individer Företag avgifter skatt skatter

Total

skattekvot
1978 21,5 1,6 15,4 11,9 0,4
1979 21,0 1,5 14,7 11,7 0,5
1980 20,1 1,2 15,4 11,8 0,5
1981 20,2 1,5 16,3 12,1 0,4
1982 20,2 1,7 14,9 12,0 0,5
1983 19,5 1,7 15,8 12,4 0,8
1984 19,2 1,8 15,5 12,5 0,8
1985 19,4 1,7 14,7 13,3 1,2

50,9
49,5
49,1
50,5
49,4
50,3
50,0
50,4

Källa: OECD (1987, 1990); tabellerna 3, 10, 12, 14, 20, 22 och 24.
Kommentar: Övriga skatter utgörs främst av fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, vinstskatt,

arv- och gåvoskatt.

4.1.1 Inkomstskatten för olika grupper av inkomsttagare under skatteomläggningen

Av diagram 4.1 nedan framgår att det under skatteomläggningen inte skedde några större

förändringar i hur mycket av de statligt taxerade inkomsterna (i 1985 års penningvärde) som

gick till skatt. För sammanräknade inkomster (dvs deklarerade inkomster före allmänna

avdrag och underskottsavdrag) upp till 70.000 och över 250.000 kronor (i 1985 års pen

ningvärde) ökade den genomsnittliga totala skatten i procent av taxerade inkomster något

från 1982 till 1985. Mellan 70.000 och 100.000 kronor var den i princip oförändrad,

medan det var på inkomster mellan 100.000 och 250.000 kronor som skatten minskade

något. Den största minskningen - tre till fyra procentenheter - gällde på inkomster

mellan 140.000 och 175.000 kronor.

Andelen inkomsttagare i inkomstklasser där totalskatten ökade var 48 procent. I

klasser där skatten var oförändrad var andelen 25 procent och i klasser där den minskade

4 Du Rietz (1986) tar med de indirekta skatterna i sina beräkningar av sk skattekilar i en diskussion om
snedvridningar av resursanvändningen i samhället pga avvikelser mellan samhällsekonomisk och privat
ekonomisk avkastning av arbete, sparande och investeringar. Se även Davidsson (1987).
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var den 27 procent. Detta säger dock ingenting om hur många individer som faktiskt erfor

en förändring respektive ingen förändring i den skatt de betalade. Detta eftersom många

individer passerar en eller flera inkomstklassgränser över tiden (se vidare avsnitt 4.2).

Diagnun 4.1. Genomsnittlig faktiskt betald total skatt i procent av statlig taxerad inkomst

1982 och 1985 inom olika klasser av sammanräknad inkomst samt andel

inkomsttagare i sex klasser som ett genomsnitt av 1982 och 1985 (allt i 1985

års penningvärde).
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Källor: Skatteandel: SCB (Be22-SM8701, tabell 9.2.17, s 40). Andel inkomsttagare: egna
beräkningar utifrån SCB (Be22-SM8701, tabell 9.2.1, 32).

Kommentar: Den genomsnittliga skatteandelen för respektive inkomstklass återges som en
vågrät linje för hela inkomstklassen. Skatteandelen är i allmänhet lägre i
nedre delen av respektive inkomstklass och högre i den övre. De lodräta
linjerna i diagrammet anger klassgränserna för "andel inkomsttagare". Dessa
andelar framgår av staplarna i diagrammet.
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I SCB:s bearbetning av HINK-data presenteras även den genomsnittliga faktiskt betalda

totala skatten i procent av statligt taxerad inkomst för ett antal socioekonomiska grupper

1975 - 1985 (1985 års penningvärde) utifrån yrke och anställningsförhållanden (SCB, Be22

SM8701, tabell 9.3.17, s 47). För såväl arbetare, tjänstemän som högre tjänstemän förblev

den genomsnittliga totala skatteandelen ungefär densamma under hela skatteomläggningen:

32 procent, 35 procent och 42 procent inom respektive grupp 1982, jämfört med 31 pro

cent, 34 procent och 42 procent inom respektive grupp 1985.

Däremot ökade den genomsnittliga totala skatteandelen för egenföretagare från 26 pro

cent 1982 till 30 procent 1985, för lantbrukare från 26 procent till 34 procent och för pen

sionärer från 17 procent till 20 procent (beräknat från SCB, Be22-SM8701, tabell 9.2. 1, s

32, och tabell 9.3.1, s 42). Enligt SCB utgjorde egenföretagare 2,5 procent, lantbrukare

1,1 procent och pensionärer 22,2 procent av alla inkomsttagare 1985.

Enligt SCB sjönk den genomsnittliga totala skatteandelen för ensamstående - med och

utan barn, för gifta/sammanboende utan barn och för barnfamiljer med vuxna i åldern 25 

44 år med en procentenhet, medan den för barnfamiljer med vuxna i åldern 45 - 64 år sjönk

med drygt två procentenheter (SCB, Be22-SM8701, tabell 9.7.17, s 105). Viss variation i

hur skatteomläggningen slog tycks således kunna härledas även ur hushållens sammansätt

ning.

4.1.2 Olika inkomsttagares bidrag till samhällsekonomin

Diagram 4.2 nedan visar av mig beräknade s k Lorenz-kurvor utifrån vilka kan utläsas olika

inkomstkategoriers "bidrag" till samhällsekonomin vad gäller fastställda inkomstskatter,

sammanräknade inkomster och godkända avdrag (avser här och hädanefter allmänna avdrag

plus underskottsavdrag). Diagrammet avser fysiska personer 1984.

Av diagrammet framgår att den procent av inkomsttagarna som hade de högsta sam

manräknade inkomsterna 1984, svarade för ca fem procent av totalen av sammanräknade

inkomster, ca elva procent av totalen av godkända avdrag och ca åtta procent av de totala

inkomstskatterna 1984. Denna ringa grupp inkomsttagare svarade således för en icke för

sumbar andel av den ekonomiska aktiviteten i samhället och av intäkterna från inkomst

skatter.

Den aktuella gruppen erfor inkomstskatteökningar under skatteolTlläggningen. Detta

förklaras främst av gruppens stora avdrag och de begränsningar i det skattereducerande

värdet av dessa som skatteomläggningen innebar (se avsnitt 4.3). Att gruppen erfor skatte

ökningar tyder på att den inte agerade för att helt undvika dessa. Denna grupps reaktioner

på skatteolTlläggningen är viktiga med tanke på gruppens andel av den ekonomiska aktivite

ten i salTlhället.
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Diagnun 4.2. Lorenz-kurvor för sammanräknad inkomst, fastställd skatt och godkända

avdnJg 1984, avseende samtliga inkomsttagare.
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Källa: Egna beräkningar utifrån SCB (Be22-SM8701, tabell 9.1.1, s 26).

Av diagram 4.2 framgår vidare att d~ drygt 27 procent av inkomsttagarna med de näst

högsta inkomsterna 1984 tillhörde inkomstklasser inom vilka inkomstskatteandelen i genom

snitt sjönk under skatteomläggningen. Dessa svarade samtidigt för ca 45 procent (50% -

5%) av totalen av sammanräknade inkomster, ca 60 procent (71 % - 11 %) av totalen av

godkända avdrag och ca 50 procent (58% - 8%) av de totala inkomstskatterna 1984. Den

grupp som tilldelades skattelättnader genonl skatteomläggningen var således betydligt vikti

gare för den ekonomiska aktiviteten i samhället och för de totala inkomstskatterna än vad

gruppens storlek ger intryck av.

Den stora grupp inkomsttagare (46,7%) på den nedre halvan av inkomstskalan, där

inkomstskatten ökade under skatteomläggningen, svarade enligt diagram 4.2 enbart för ca
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22 procent av de totala sammanräknade inkomsterna, ca 10 procent av totalen av godkända

avdrag och ca 15 procent av de totala inkomstskatterna 1984.

Denna grupps bidrag till samhällsekonomin var således betydligt mindre än vad grup

pens andel av samtliga inkomsttagare var. Gruppen utgjordes med stor sannolikhet främst

av deltidsarbetande. En stor andel tillhörde hushåll där någon annan eller andra också

bidrog med inkomster medan en mindre andel utgjordes av deltidsarbetande studenter.

Målpopulationen omfattar hushåll där mannen är 20 - 65 år. Det var också inkomst

tagare i denna åldersgrupp som skatteomläggningen främst var inriktad på. Wahlund

(1988a) beräknade Lorenz-kurvor avseende sammanräknade inkomster, godkända avdrag

och fastställda skatter även för inkomsttagare i åldern 20 - 64 år (inkomståret 1984). Denna

grupp inkomsttagare utgjorde 70,2 procent av samtliga inkomsttagare 1984.

En jämförande analys av dessa kurvor med motsvarande kurvor i diagram 4.2 visar att

fördelningarna var något jämnare inom den aktuella gruppen än de var för samtliga

inkomsttagare. Det kan också konstateras att personer i yrkesverksam ålder (20 - 64 år)

svarade för 81,1 procent av totalen av sammanräknade inkomster, 95,4 procent av totalen

av godkända avdrag och 83,8 procent av alla inkomstskatter från fysiska personer 1984, i

samtliga fall betydligt mer än den andel som gruppen utgjorde av samtliga inkomsttagare.

Enligt Wahlund (1988a) svarade de 10 procent av inkomsttagarna i åldern 20 - 64 år

som hade de högsta sammanräknade inkomsterna 1984 för ca 18 procent av de totala sam

manräknade inkomsterna, ca 36 procent av totalen av godkända avdrag och ca 23 procent av

all fastställd inkomstskatt för fysiska personer 1984. De 50 procent av inkomsttagarna i

denna grupp som hade de lägsta inkomsterna svarade för ca 24 procent av de totala sam

manräknade inkomsterna, ca 17 procent av totalen av godkända avdrag och ca 21 procent av

total fastställd inkomstskatt år 1984.

Skatteomläggningen eftersträvade bl a en bättre inkomstfördelning än den som var tidi

gare. Jansson (1990) visar att "inkomstojämnheten" minskade mellan 1967 och 1981

medan den ökade varje år mellan 1982 och 1986 - dvs under hela skatteomläggningen.

Hushållsinkomsterna ökade 1,9 procent per år. Fördelningen av köpkraften blev 1,0 pro

cent ojämnare per år.

Den tidigare trenden vände efter devalveringen 1982. Samtidigt rådde en kraftig inter

nationell högkonjunktur. Andra förändringar i omvärlden än dem sonl skatteomläggningen

innebar tycks ha haft betydelse för inkomstfördelningen.

4.2 Marginalskatteutvecldingen

Ovan har konstaterats att samtidigt som inkomstskattekvoten minskade efter 1978 och under

skatteomläggningen skedde endast smärre förändringar i andelen skatt som olika grupper
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betalade av sina taxerade inkomster. Större förändringar vad gäller fysiska personers

inkomstskatter under skatteomläggningen inträffade dock i marginalskatterna.

Diagrammen 4.3 och 4.4 nedan visar marginalskatten på olika nominella inkomstnivåer

åren 1982 - 1985. Diagram 4.3 visar även andelen individer i åldern 20 - 64 år (dvs indivi

der inom avhandlingens målgrupp) inom ett antal inkomstklasser 1982 och 1985 (san1n1a

nominella inkomstklasser båda åren och inkomsterna avser sk "sammanräknad inkomst").

I diagram 4.4 har även lagts in andelarna av totalen av sammanräknade inkomster,

totalen av godkända avdrag och totalen av fastställda inkomstskatter för samtliga inkomst

tagare som inkomsttagare i åldern 20 - 64 år inom olika inkomstintervall - i 1985 års pen

ningvärde - svarade för 1984.

Vad gäller förändringar i marginalskattesatserna under skatteomläggningen visar dia

grammen att dessa höjdes något för inkomster mellan ca 8.000 och knappt 30.000 kronor

medan sänkningarna kom för inkomster över 48.000 kronor. För inkomster mellan 55.000

och 78.000 kronor samt mellan 90.000 och 350.000 kr var minskningen mer än 10 procent

enheter. Den största minskningen, mer än 15 procentenheter, gällde inkomster mellan

62.000 och 70.000 kronor samt mellan 97.000 och 180.000 kronor.

Av diagrammen framgår vidare att antalet inkomstklasser med olika marginalskatte

satser ökade fram till 1984 för att 1985 bli färre än de var 1982. Detta kan under skatte

omläggningens två första år ha medfört ökad osäkerhet om vad ens egen marginalskatt och

marginalskattesatsen vid olika inkomster var. Det kan med andra ord ha varit svårt för

inkomsttagarna att följa med hur marginalskattesatserna förändrades under skatteomlägg

ningen.

Ser vi till andelen individer inom olika inkomstklasser framgår det av diagram 4.3 att

andelen minskade betydligt vid lägre inkomster och ökade vid högre. Detta är ett naturligt

resultat av allmänna löneökningar och andra inkomstökningar över tiden. Men det betyder

också att den n1arginalskattesänkning som skatteomläggningen innebar på de olika nominella

inkomstnivåerna, med stor sannolikhet i ringa utsträckning också innebar en motsvarande

faktisk marginalskattesänkning för enskilda inkomsttagare.

Om en inkomsttagare fick löneökningar eller ökade andra inkomster under skatte

omläggningen kan det t o m ha varit så att denna person, även om marginalskatten sänktes

inom de inkomstklasser han/hon rörde sig, ändå fick erfara en marginalskatteökning. Detta

skulle då ha berott på att den nya marginalinkomsten hamnade på en inkomstnivå med

högre marginalskattesats än den som gällde på toppen av den tidigare lägre inkomsten.

Det sistnämnda torde ha varit vanligare bland yngre än bland äldre personer. Yngre

erhåller i allmänhet stora inkomstökningar när de övergår från studier och deltidsarbete till

heltidsarbete, vanligtvis större inkomstökningar än vad som är vanligt bland äldre männi

skor. De går också snabbare och i större utsträckning vidare till mer välavlönade arbeten

än äldre inkomsttagare.



Diagnun 4.3. Marginalskatten vid olika sammanräknade inkomster 1982 - 1985 samt andelen inkomsttagare i åldern 20 - 64 år 1982 och 1985

inom olika-inkomstinterva1l.
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godkända avdrag och all fastställd inkomstskatt som personer i åldern 20 - 64 år inom olika inkomstinterval1 svarade för 1984

(i 1985 år penningvärde). (Källa: Se diagram 4.3.)
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Att det främst är äldre människor som sjukpensioneras, förtidspensioneras och deltids

pensioneras talar för att inkomsterna snarare minskar för många äldre människor än att de

ökar. För de äldre där detta var fallet under skatteomläggningen, kan deras marginalskatt

ha minskat mer än vad som kan förklaras av skatteomläggningen.

För att kunna förstå och förutsäga skatteomläggningens effekter på makronivå räcker

det inte bara med att se hur många inkomsttagare som får erfara varierande skatteföränd

ringar. Man måste också se till respektive inkomstklass' bidrag till samhällsekonomin. Av

diagram 4.4 framgår att de inkomstklasser som "drabbades" av marginalskatteökningar,

eller som fick erfara ringa ökningar eller inga förändringar alls, bidrog med mycket lite av

de totala sanlmanräknade inkomsterna, de totala avdragsgilla kostnaderna och totalen av

fastställda inkomstskatter.

Son1 tidigare påpekats visar diagram 4.4 även att de högre inkomstklasserna bidrog

med större andel av de totala sammanräknade inkomsterna, avdragsgilla kostnaderna

(godkända avdragen) och fastställda inkomstskatterna än vad deras andel av alla inkomstta

gare utgjorde. Detta gäller framförallt inkomstklasserna över 140.000 kronor. Det kanske

mest anmärkningsvärda för dessa inkomstklasser är deras relativt stora andel av totalen av

godkända avdrag. Detta diskuteras mer utförligt i avsnitt 4.3.

Anmärkningsvärt är även att den inkomstklass som svarade för störst andel inkomstta

gare liksom för störst bidrag till de totala sammanräknade inkomsterna, godkända avdragen

och fastställda inkomstskatterna - den mellan 80.000 och 100.000 kronor - fick erfara

mindre marginalskattesänkningar än övriga inkomstklasser över 60.000 kronor. Detta är

anmärkningsvärt med tanke på syftet med skatteomläggningen att påverka beteenden och att

en stor potential för just detta finns i den aktuella inkomstklassen.

4.2.1 Marginalskatterna och skatteomläggningens målsättning

En målsättning som uttalades i propositionen var att ca 80 procent av alla heltidsarbetande

och ca 90 procent av samtliga skattskyldiga skulle ha en marginalskatt på maximalt 50 pro

cent efter det att skatteomläggningen blivit helt genomförd. Andelen inkomsttagare med en

marginalskatt på högst 50 procent utgjorde 78,9 procent av samtliga inkomsttagare 1985,

jämfört med 67,5 procent 1982 (SCB, Be22-SM8701, tabell 9.8.1, s 109). Man behöver

dock inte gå högre än till en marginalskatt på 53 procent för att finna att mer än 90 procent

av samtliga inkomsttagare 1985 hade en marginalskatt under eller lika med denna. År 1982

hade 71,7 procent av inkomsttagarna högst 53 procent i marginalskatt.

Av helårs- och heltidsanställda inkomsttagare i åldern 20 - 64 år hade 48,8 procent en

marginalskatt på högst 50 procent 1985 jämfört med 16,7 procent 1982 (SCB, Be22

SM8701, tabell 9.8.2, s 109). För denna grupp passerades andelen 80 procent först vid en

högsta marginalskatt på drygt 55 procent. År 1982 hade bara 39 procent av denna grupp en



75

marginalskatt på högst 55 procent. I samtliga fall kan alltså konstateras en avsevärd ökning

i avsedd riktning under skatteomläggningen, om än inte tillräcklig för att uppnå nlålsätt

ningen. En intressant fråga är hur andelarna skiljer sig mellan olika typer av inkomsttagare.

Tabell 4.2 nedan, vilken bygger på HINK-data (SCB, Be22-SM8701), visar andelen

heltids- och helårsarbetande arbetare, tjänstemän och högre tjänstemän i åldern 20 - 64 år

samt andelen egenföretagare och lantbrukare med en faktisk marginalskatt på högst 50 pro

cent, 55 procent respektive 60 procent åren 1980, 1982 och 1985.

Som nämnts ovan utgjorde egenföretagare endast 2,5 procent och lantbrukare 1,1 pro

cent av samtliga inkomsttagare 1985. Av tabellen framgår att skatteomläggningens mål

sättning uppnåddes endast för dessa kategorier. Samtidigt kan konstateras betydligt mindre

förändringar i marginalskatten under skatteomläggningen hos dessa två grupper av inkomst

tagare än hos andra grupper pga deras i genomsnitt lägre beskattningsbara inkomster (ifr

Wärneryd, Davidsson och Wahlund, 1987).

För gruppen arbetare nästan tredubblades andelen med en marginalskatt på högst 50

procent under skatteomläggningen, från 22 procent 1982 till 60 procent 1985. För denna

grupp behöver man inte gå högre än till en marginalskatt på 52 procent för att finna att mer

än 80 procent (86,5 %) av gruppen har högst denna marginalskatt.

Bland de privat anställda arbetarna hade 58 procent en marginalskatt på högst 50 pro

cent 1985 jämfört med 21 procent 1982. Motsvarande andelar för statligt anställda arbetare

var 62 procent 1985 jämfört med 18 procent 1982 och för kommunalt anställda 67 procent

1985 jämfört med 26 procent 1982.

Den förstnämnda gruppen arbetare tycks i genomsnitt ha haft högre löner än statligt

och kommunalt anställda arbetare, samtidigt som de senare gynnades mer än de privat

anställda av skatteomläggningen (SCB, Be22-SM8701, tabell 9.8.11, s 114, och tabellerna

9.8.17-9.8.19, s 117-118). Gruppen heltidsarbetande arbetare i åldern 20 - 64 år utgjorde

17,4 procent av samtliga inkomsttagare 1985 (beräknat från SCB, Be22-SM8701, tabellerna

9.2.1, s 32, 9.3.1, s 42 och 9.5.1, s 59).

Andelen tjänstemän på låg- och mellannivå i åldern 20 - 64 år med en högsta marginal

skatt på 50 procent mer än trefaldigades under skatteomläggningen, från 14 procent 1982

till 45 procent 1985 D Samtidigt mer än femfaldigades motsvarande andel bland de högre

tjänstemännen, från drygt 3 procent 1982 till drygt 17 procent 1985.

År 1985 hade 80 procent av tjänstemännen på låg- och mellannivå en marginalskatt på

högst ca 57 procent, medan 80 procent av de högre tjänstemännen hade högst 73 procent i

marginalskatt (SCB, Be22-SM8701, tabell 9.8.12, s 114, och 9.8.13, s 115). Andelen

tjänstemän på låg- och mellannivå utgjorde 14,8 procent och andelen högre tjänstemän 4,5

procent av samtliga inkomsttagare 1985 (beräknat från SCB, Be22-SM8701, tabellerna

9.2.1, s 32, 9.3.1, s 42 och 9.5.1, s 59).

Bland de privat anställda tjänstemännen (alla nivåer) hade 36 procent en, marginalskatt

på högst 50 procent 1985 jämfört med 13 procent 1982. Motsvarande andelar för statligt
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anställda tjänstemän var 38 procent 1985 jämfört med 7 procent 1982 och för kommunalt

anställda 43 procent 1985 jämfört med 12 procent 1982. Även när det gäller tjänstemän

tycks de privat anställda i genomsnitt haft högre löner än de statligt och kommunalt

anställda, samtidigt som de senare gynnades mer än de privat anställda av skatteomlägg

ningen (SCB, Be22-SM8701, tabellerna 9.8.20-9.8.22, s 118-119).

Av tabell 4.2 framgår även att flertalet andelar av de olika inkomsttagarkategorierna

som hade en marginalskatt på högst 50 procent, 55 procent eller 60 procent minskade åren

före skatteomläggningen för att därefter, under skatteorrl1äggningen, stiga till än större

andelar. Detta innebär att somliga inkomsttagare först kan ha erfarit en marginalskatte

ökning och därefter en marginalskattesänkning.

Beroende på marginalskattens tidigare förändringar för olika inkomsttagare, hur dessa

förändringar uppfattades av de olika inkomsttagarna och hur de relaterade sina erfarenheter

till de förändringar i skatterna som skatteomläggningen sedan medförde, kan reaktionerna

på skatteomläggningen ha skiljt sig också inom en viss kategori.

Av tabell 4.2 framgår det sammanfattningsvis klart att andelen inkomsttagare med

högst 50 - 55 procent i marginalskatt ökade kraftigt under skatteomläggningen, men vad

som fortfarande är oklart är hur stor andel av de enskilda arbetarna, tjänstemännen, egen

företagarna och lantbrukarna som personligen erfor och/eller uppfattade en sänkt marginal

skatt under skatteomläggningen, och om de gjorde det, hur stor andel av dessa som erfor

och jämförde med en ökad marginalskatt åren före skatteomläggningen samt, naturligtvis,

hur olika erfarenheter påverkat beteendet.

Tabell 4.2. Andelar i procent av olika kategorier anställda i åldern 20 - 64 år med en

marginalskatt på högst 50%, 55% och 60% 1980, 1982 och 1985.

Kategori 50% 55% 60%

anställda 1980 1982 1985 1980 1982 1985 1980 1982 1985

Arbetare 34,1 21,7 60,3 62,9 48,0 92,0 82,5 85,7 97,8

Tjänstemän 20,9 14,0 44,8 41,4 34,3 77,7 58,8 65,1 86,0

Högre tjänstemän 12,2 3,4 17,3 19,6 15,5 38,0 27,1 26,0 52,2

Lantbrukare 86,6 76,6 85,3 92,6 84,5 95,9 95,4 92,1 97,3

Egenföretagare 77,5 74,4 79,4 83,9 83,6 89,9 88,0 89,5 92,6

Samtliga 26,3 16,7 48,8 49,4 39,1 79,6 66,6 70,7 87,4

Källa: SCB (Be22-SM8701, tabellerna 2,7,8, 11, 12 och 13 i avsnitt 9.8, s 109-115)
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4.2.2 Marginalskatterna och den ml1a inkomstutvecklingen

För att få en bättre bild av hur inkomsttagarna kan ha påverkats av skatteonlläggningen

måste hänsyn tas till inkomstförändringar över tiden för de enskilda individerna. Ett sätt att

göra detta på makronivå är att utgå från inkomsternas reala värde. Tabell 4.3 nedan visar

hur marginalskatterna utvecklades mellan 1980 och 1985 för ett antal reala inkomster. I

tabellen har även medtagits jämförbara marginalskattesatser för åren 1950 - 1975 enligt

Hansson (1983a, 1983b).

Marginalskatten är beräknad för fyra konstanta reala statligt taxerade inkomster 

30.000, 60.000, 90.000 och 120.000 kronor - i 1980 års penningvärde (se Appendix 4.1).

Motsvarande inkomster i 1985 års värde är 47.300, 94.600, 141.900 respektive 189.200

kronor. Dessa inkomstnivåer ligger något under första kvartilvärdet, nära medianen, något

över respektive väsentligt över tredje kvartilvärdet för statligt taxerade inkomster 1980

(Hansson, 1983a).

På inkomstnivån 30.000 kronor återfinns främst deltidsarbetande personer, i huvudsak

kvinnor (SCB, 1987), studenter och pensionärer samt lågt betalda lantbrukare och egenföre

tagare. På inkomstnivån 60.000 kronor återfinns också deltidsarbetande personer, studen

ter, pensionärer, lantbrukare och egenföretagare. Dessutom finns där tjänstemän på låg

och mellannivå samt arbetare med skattepliktig inkomst något över den genomsnittliga för

arbetare. På inkomstnivåerna 90.000 och 120.000 kronor återfinns främst högre tjänstemän

(SCB, Be22-SM8701, tabellerna 9.3.5, s 43, och 9.5.5, s 61).

Av tabell 4.3 nedan framgår att marginalskatterna på inkomster motsvarande 30.000

och 60.000 kronor steg kraftigt mellan 1950 och 1970. Marginalskatten på inkomster

motsvarande 30.000 kronor sjönk därefter kraftigt, från 46 procent 1970 till 33 procent

1975, en nivå som den sedan dess legat tämligen oförändrad på ända fram till och med

1985.

Även på inkomstnivån 60.000 kronor sjönk marginalskatten, men bara med tre pro

centenheter från 55 procent 1970 till 52 procent 1975. Därefter steg den återigen med

nästan fyra procentenheter till 56 procent 1982, året före skatteorrlläggningen, för att under

skatteomläggningen åter sjunka, nu till 50 procent 1985.

De som före skatteoInläggningen och under denna fortsatte att ha en inkomst på

inkomstnivån 30.000 kronor fick således inte vidkännas någon större förändring i marginal

skatten under skatteomläggningen. De som under hela 1980-talets första hälft legat kvar på

en inkomst på inkomstnivån 60.000 kronor fick erfara först en ökning med drygt fem pro

centenheter och därefter, under skatteomläggningen, en minskning med samma antal pro

centenheter. De som främst torde ha legat kvar på dessa inkomstnivåer under den aktuella

tiden är pensionärer, studenter, deltidsarbetande personer, vissa lantbrukare och egenföreta

gare samt många arbetare och lägre 1jänstemän.
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Den som 1980 hade en inkomst på 30.000 kr och som 1982 hade ökat denna till

inkomstnivån 60.000 kronor fick erfara en marginalskatteökning på 22 procent. För dem

som kom upp på den senare nivån först 1985 blev ökningen i marginalskatten 17 procent

istället. Det senare gäller också för dem som gick från inkomstnivån 30.000 kronor 1982

till inkomstnivån 60.000 kronor 1985. De som främst kan ha berörts av dessa inkomst

ökningar är studeranden som börjat arbeta, deltidsarbetande som ökat sin arbetstid samt

pensionärer som ökat sina extrainkomster.

De största förändringarna i marginalskatterna, både före och under skatteomlägg

ningen, har skett på högre inkomstnivåer. Mellan 1950 och ända fram till 1982, året före

skatteomläggningen, steg marginalskatten oavbrutet på såväl inkomstniyån 90.000 som

120.000 kronor. Skatteomläggningen resulterade i att marginalskatten sjönk till en nivå

som gällt på 1970-talet.

För inkomster motsvarande 90.000 kronor 1982 steg marginalskatten från 41 procent

1950 till 74 procent 1982, för att under skatteomläggningen sjunka med drygt 18 procent

enheter till 56 procent 1985. För inkomster motsvarande 120.000 kronor 1982 steg

marginalskatten från 46 procent 1950 till· 80 procent 1982 (egentligen 82,7 procent, men

här träder en marginalskattespärr in), för att under skatteomläggningen falla tillbaka med 10

procentenheter till 70 procent 1985.

De som ökade sin inkomst från inkomstnivån 30.000 kronor 1982 till inkomstnivån

90.000 kronor 1985, främst yngre personer som gick från studier till välbetalda arbeten,

fick under denna period vidkännas en marginalskatteökning på 22 procentenheter, jämfört

med 40 procentenheter för dem som ökade sin inkomst på motsvarande sätt mellan 1980

och 1982. De som gick från inkomstnivån 60.000 kronor 1982 till inkomstnivån 120 000

kronor 1985 fick en ökning i marginalskatten med 15 procentenheter, jämfört med 46 pro

centenheter för dem som ökade sin inkomst på motsvarande sätt mellan 1980 och 1982.

Ett syfte med skatteOlTlläggningen var att man genom lägre marginalskatter skulle

stimulera till ökat sparande. Ovanstående visar dock att det är sannolikt att många inkomst

tagare inte erfarit någon sänkning utan istället en kraftig ökning av sin respektive marginal

skatt, trots att marginalskatten de fakto sänkts inom i princip alla inkomstintervall. Detta

gäller de personer, främst yngre, som ökat sin inkomst mer än i propositionen antagen

indexökning så att deras marginalinkomst hamnar i en inkomstklass med högre marginal

skatt än den de tidigare hade.

De inkomsttagare som under åren före skatteomläggningen låg kvar på en inkomst nära

den genomsnittliga inkomsten och som under skatteomläggningen fortsatte att ligga kvar på

samma inkomstnivå erhöll en minskning i marginalskatten son1 exakt motsvarar den ökning

som de erfor före skatteomläggningen. Höginkomsttagare, främst äldre, som legat kvar på

samma inkomstnivå sedan 1970-talet har på motsvarande sätt endast fått erfara en minsk

ning som motsvarar ökningen under åren före skatteOlTlläggningen sedan 1970-talet.
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Om prospekt-teorin (Kahneman och Tversky, 1979, 1984; Thaler, 1980; Wahlund,

1989a) är tillämplig i detta fall skulle det kunna betyda att ökningen i marginalskatten upp

fattats som större än motsvarande senare minskning i marginalskatten, detta pga att

värdekurvan (subjektiv nyttofunktion) för förlust (i detta fall i form av ökad skatt) är

brantare än värdekurvan för vinst (här i form av mer pengar - högre inkomst - pga lägre

skatt).

Generella faktiska förändringar i skatteskalan torde med andra ord inte räcka som

förklaring till förändringar i beteenden. Det torde inte heller räcka med att beakta föränd

ringar enbart under den tid de inträffar. Som förklaringsvariabler bör även användas de

skatteförändringar som olika individer erfarit - eller uppfattar sig ha erfarit - och hur de

relaterar denna förändring till tidigare uppfattade marginalskaueförändringar.

Tabell 4.3. Marginalskatt (i procent) vid fym olika statligt taxerade inkomster angivna i

1980 och 1985 års penningvärde.

1985: 47.300 kr 94.600 kr 141.900 kr 189.200 kr

Inkomstår 1980: 30.()()() kr 60.()()() kr 90.()()() kr 120.000 kr

1950 28,0 37,2 41,1 45,8
1955 27,9 37,2 42,8 45,8
1960 34,4 44,8 49,9 52,2

1965 38,0 46,9 51,7 55,4
1970 46,1 54,8 56,1 60,1
1975 33,0 51,8 63,1 68,8

1980 33,8 50,4 71,4 80,0
1981 34,4 51,2 72,5 80,0
1982 33,7 55,7 73,8 80,0

1983 34,2 53,2 67,9 75,2
1984 34,3 52,3 62,3 70,9
1985 34,4 50,4 56,2 70,4

Källor: Marginalskatten för åren 1960 - 1975: Hansson (1983a, 1983b). D:o för åren
1980 - 1986: egna beräkningar enligt Appendix 4.1.

Något som inte diskuteras här men som också kan tänkas påverka beteenden är männi

skors förväntningar om skatterna i framtiden. Sådana förväntningar glundar sig dock bl a

på de erfarenheter man har av tidigare skatteförändringar. Har man erfmit att "skatten
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brukar gå ner ibland och upp ibland" kan detta ha en dämpande inverkan på beteende

responser från skattebetalarnas sida vid förändringar i inkomstskatten.

4.3 Skatteomläggningen och avdragen

Fr o m inkomståret 1983 har vid taxering av bruttoinkomster över ett visst belopp (kallat

"gränsbeloppet tt
) använts två olika inkomstmått: grundbelopp respektive tilläggsbelopp.

Grundbeloppet utgörs av hela nettoinkomsten (bruttoinkomsten minus godkända avdrag),

medan tilläggsbeloppet utgörs av bruttoinkomsten (före avdrag).

För grundbeloppet och tilläggsbeloppet gäller skilda skatteskalor. På grundbeloppet

sjönk den högsta statliga marginalskatten från 44 procent 1983 till 20 procent 1985. Tar

man hänsyn till den genomsnittliga kommunalskatten respektive år, innebar detta en maxi

mal marginalskatt på grundbeloppet på ca 74 procent 1983 jämfört med ca 50 procent 1985.

Vad gäller tilläggsbeloppet var skatten 1983 vid dess nedre gräns 2 procent och på toppen

10 procent, för att till 1985 öka till 5 respektive 30 procent.

Diagram 4.5 nedan visar skatten för olika inkomstintervall 1982, året före skatte

omläggningen då skatten beräknades enbart på nettoinkomsten, samt motsvarande för

grundbeloppet och tilläggsbeloppet åren 1983 - 1985. Skatten på tilläggsbeloppet är lagd

ovanpå den på grundbeloppet.

Gränsbeloppet var 116.800 kronor 1983, 121.600 kronor 1984 och 124.800 kronor

1985. Detta motsvarar en indexuppräkning på 4,1 procent mellan 1983 och 1984 samt 2,6

procent mellan 1984 och 1985. Detta kan jämföras med de 5,5 procent per år som skulle

utgöra ett inflationsskydd enligt budgetdepartementet (1982).

Skatteomläggningen innebar att den maximala marginalskatten sjönk från 85 procent

till 80 procent. Samtidigt medförde den stora förändringar i marginalskatter på inkomster

under den maximala marginalskattenivån samt avseende avdragsrätten. Avdrag för under

skott i en förvärvskälla från överskott i andra förvärvskällor har fr o m 1983 medgivits

enbart för grundbeloppet. Ett undantag finns dock: underskott i schablontaxerad fastighet

fick kvittas mot inkomster i förvärvskällan kapital t o m 1986, dock maximalt 30.000

kronor. Denna kvittningsmöjlighet försvann successivt 1987 och 1988.

För personer utan några avdrag har uppdelningen i grund- respektive tilläggsbelopp

inte betytt någonting. För personer med avdrag och en bruttoinkomst som understigit

gränsbeloppet har en ökning av inkomsten, liksom tidigare, belastats med den marginalskatt

som gällt för inkomsten efter avdrag (nettoinkomsten = grundbeloppet). Kostnaden för

avdragsgilla utgifter har för dessa personer, liksom tidigare, minskats med marginalskatten

på inkomsten. Genom skatteomläggningen ökade dessa kostnader med lika mycket som

marginalskatten sjönk.



Diagram 4.5. Skattesatser 1982 samt motsvarande för grundbeloppet och tilläggsbeloppet 1983 - 1985 för olika inkomstintervall. Dessutom ges

samma information som i diagnun 4.4 ovan. (Källa: Se diagram 4.3.)
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För inkomsttagare med bruttoinkomster motsvarande 90.000 kr respektive 120.000 kr

(i 1980 års penningvärde) och med avdrag kan läget ha förändrats en del. En inkomstök

ning på dessa nivåer har efter skatteomläggningen drabbats av den marginalskatt som gällt

på toppen av bruttoinkomsten, dvs inkon1sten före avdrag, till skillnad från före skatte

omläggningen då en inkomstökning drabbades av den marginalskatt som gällde vid netto

inkomsten, dvs inkomsten efter avdrag. Samtidigt sjönk de flesta marginalskattesatser på

dessa inkomstnivåer, både nominella och reala, såsom visats ovan.

För den som haft lån har kostnaden för lånet, dvs räntan efter skatt, kommit att öka

med skillnaden mellan den marginalskatt som före skatteomläggningen gällde för avdragen

(dvs på skillnaden mellan brutto- och nettoinkomsten) och den som efter skatteomlägg

ningen gäller för bruttoinkomsten. Det skattereducerande värdet av avdrag var alltså före

skatteomläggningen på alla inkomstnivåer lika med den marginalskatt som drabbade en

inkon1stökning, medan värdet under och efter skatteomläggningen för inkomster över

gränsbeloppet har varit lägre än skatten på marginalinkomsten.

4.3.1 Skatteomläggningen och inkomsten efter avdrag och efter skatt

Diagram 4.6 a - d nedan är ett försök att åskådliggöra vad avdragsbegränsningarna innebar

för inkomsten efter avdrag och efter skatt på två olika inkomstnivåer (observera att det ej är

fråga om begränsningar i rätten att göra avdrag, utan i de skattesatser som gäller för avdra

gen).

Diagrammen visar hur många procent aven inkomst motsvarande 90.000 respektive

120.000 kronor 1980, som 1982 och 1985 i genomsnitt skulle betalas i skatt, utgjorde

avdragsgilla kostnader samt kunde behållas efter det att dessa två utgifter betalats.

Det nominella värdet av nämnda inkomster var 110.520 respektive 147.360 kronor

1982 och 141.930 respektive 189.240 kronor 1985. För diagramn1en har vidare antagits ett

avdrag på inkomstnivån 90.000 kronor motsvarande 10.209 kronor 1980, dvs 12.537

kronor 1982 och 16.100 kronor 1985, och på inkomstnivån 120.000 kronor ett avdrag på

19.257 kronor 1980, dvs 23.648 kronor 1982 och 30.368 kronor 1985.

De antagna avdragen är de genomsnittliga avdragen hos de urvalspersoner som hade en

sammanräknad inkomst på mellan 0,95x90.000 och 1,05x90.000 kronor respektive

0,95 x 120.000 och 1,05 x 120.000 kronor i 1980 års penningvärde enligt 1981 och 1982 års

taxeringar. Ett konstant realt avdrag har således antagits under den aktuella tidsperioden.

Diagrammen visar att marginalskattesänkningarna på grundbeloppet på såväl inkomst

nivån 90.000 som 120.000 kronor kompenserade ökningen i kostnaden för det här antagna

(genomsnittliga) avdraget. På inkomstnivån 90.000 kronor kunde man 1985 behålla 53,4

procent av sin inkomst efter det att skatten och de avdragsgilla utgifterna var betalda mot

52,8 procent 1982. Motsvarande siffror för inkomstnivån 120.000 kronor var 45,1 procent
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1985 mot 44,1 procent 1982. För personer som låg kvar på dessa inkomstnivåer under

skatteomläggningen med genomsnittligt avdrag, ökade den "behållna" inkonlstandelen

således något.

Intressant är att de pengar lnan nominellt hade kvar efter skatt och efter avdragsgilla

utgifter - under givna förutsättningar - ökade med drygt 30 procent mellan 1982 och

1985. Motsvarande ökning i den skatt man betalade var drygt 25 procent. (De avdragsgilla

utgifterna antogs öka med ca 28 procent). De sonl observerat dessa förändringar kan ha

erfarit en större relativ minskning i skattebördan, eller ökning i "det man får över efter

skatt", än andra som observerat förändringarna på annat vis.

Motsvarande beräkningar har gjorts för inkomsttagare i urvalet med en real inkomst på

minst 250.000 kronor 1985 enligt 1981 eller 1982 års taxering. Den genomsnittliga

inkomsten (1980: 220.732 kronor), det genomsnittliga avdraget (1980: 51.057 kronor), den

genomsnittliga skatten samt den senares andel av den genomsnittliga inkomsten 1982 och

1985 för denna grupp, visas i tabell 4.4 nedan.

Även på denna höga inkomstnivå förändrades den andel av den sammanräknade

inkomsten som en inkomsttagare fick behålla mycket marginellt. Medan en ökning kunde

noteras för de två tidigare diskuterade inkomsttagargrupperna, noteras här en minskning i

den andel man fick över efter skatt. År 1985 var andelen 29,2 procent jämfört med 30,2

procent 1982.

De pengar som man hade kvar efter att ha betalt skatt och avdragna utgifter ökade 

utifrån givna förutsättningar - med drygt 24 procent, jämfört med de drygt 31 procent som

skatteutgifterna ökade med under skatteomläggningen (gäller nominella belopp och de

avdragsgilla utgifterna antogs öka med drygt 28 procent). De som observerat dessa föränd

ringar kan ha erfarit en större relativ ökning i skattebördan eller minskning i "det man får

över efter skatt" än andra som observerat förändringarna på annat vis.

Utifrån procentberäkningar av tabeller från budgetdepartementet (1982) avseende över

tiden konstanta nominella inkomster, kan följande slutsats dras: ju större avdrag man hade,

desto mindre skulle man vinna och, över ett visst avdrag vid respektive inkomst, desto mer

skulle man förlora på skatteomläggningen. Dessutom gällde att ju högre inkonlst man hade,

desto större avdrag skulle krävas för att förlora på skatteomläggningen.
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Diagram 4.6. Andel av sammanräknad inkomst på inkomstnivåerna 90.000 och 120.000

kronor som utgjordes av skatt, avdrng och vad som blev över efter det att

dessa två kostnader betalats 1982 och 1985.

90.000:- a) 1982 (110.520:-)

- 12 537 [s = 13.873:-]
Xavdrag = . :- n = 174

b) 1985 (141.930:-)

- 16 100 [s = 17.815:-]
Xavdrag = . :- n = 174

52,77%
(58,332)

53,43%
(75,281)

35,23%
(50,009)

11,34%
(16,100)

120.000:- a) 1982 (147.360:-)

- 23 648 [s = 21.735:-]
Xavdrag = . :- n = 70

b) 1985 (189.240:-)

- 30 368 [s = 27.912:-]
Xavdrag = . :- n = 70

44,13%
(65,307)

v =behållen inkomst

45,09%
(85,330)

~=skatt

38,86%
(73,542)

16,05%
(30,368)

~ =avdrag

Källa: Beräkningar utifrån eget datamaterial och Deklarationsupplysningar 1983 och 1986
(Riksskatteverket) .
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Tabell 4.4. Andel av sammanräknad inkomst motsvarande 220.732 kronor i 1980 års

penningvärde, som 1982 och 1985 utgjordes av skatt, avdrag och vad som

blev över efter dessa två kostnadsposter.

1982 1985
kr % kr %

Inkomst (x) 271.059:- 100,0% 348.095:- 100,0%

Avdrag (x) 62.698:- 23,1% 80.517:- 32,1 %

Skatt 126.612:- 46,7% 165.876:- 47,7%

Behållning 81.749:- 30,2% 101.702:- 29,2%

n = 61; sinks2 = 127.508:- Sinks5 = 163.746:-

savd82 = 56.074:- savd85 = 72.011:-

Källa: Egna beräkningar utifrån eget datamaterial och Deklarationsupplysningar 1983 och
1986 (Riksskatteverket).

4.3.2 Kostnaden för avdrag efter skatt och skatt på extra-inkomster

Jag har hittills med några exempel försökt visa några konsekvenser av skatteomläggningen

på inkomster efter skatt och efter avdragsgilla utgifter för inkomsttagare med avdrag.

Tabell 4.5 nedan visar vilken skatt som drabbade en inkomstökning på 1.000 kronor 1982

och 1985, dvs före och efter skatteomläggningen, på de tre inkomstnivåer som använts ovan

och med olika avdrag.

Tabellen visar även hur stor andel av respektive avdrag som var kostnaden för den

avdragsgilla utgiften "efter skatt", dvs avdraget minus det skattereducerande värdet av

avdraget. De avdrag som valts är första kvartilen, medianen och tredje kvartilen inom de

tre inkomstkategorierna i urvalet enligt samma beräkningar som ovan.

Av tabellen framgår att skatten på 1.000 extra in1jänade kronor - dvs marginalskatten

- var betydligt lägre efter skatteomläggningen (1985) än före denna (1982) på alla här

aktuella inkomstnivåer och vid alla avdragskvartiler utom en. Vid tredje avdragkvartilen på

inkomstnivån 120.000 kronor blev det en nlycket ringa, men ändock skattehöjning. I stort

tycks gälla att ju större avdrag man hade, desto mindre minskade skatten på en extrainkonlst

på 1.000 kronor.

En slutsats som kan dras av detta är att för dem som redan före skatteoITlläggningen

hade stora lån, blev det med skatteomläggningen avsedda incitamentet att arbeta nler och

därmed tjäna mer pengar, vilka skulle kunna användas till att börja betala av lånen, mindre

ju större ränteutgifterna för lånen var. Över en viss storlek på avdragen vid respektive
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inkomst, där skatten på en extraförtjänst på 1.000 kronor ökade under skatteomläggningen,

torde extra-arbete snarare ha hämmats än stimulerats.

Det senare torde dock gälla endast en liten andel av inkomsttagarna, men det kan vara

en av de tänkbara förklaringarna till den "nyfattigdom" som Du Rietz (1986, 1987)

diskuterar. För en majoritet av inkomsttagarna var det mer lönsamt att tjäna extra pengar

efter skatteomläggningen jämfört med före densamma.

På den högsta inkomstnivån neutraliserades det skattereducerande värdet av avdrag helt

genom uppdelningen på grund- och tilläggsbelopp. Skatten på 1.000 extra intjänade kronor

var 1985 ca 75 procent oavsett avdragets storlek (upp till tredje avdragkvartilen). På

inkomstnivån 120.000 kronor var marginalskatten ca 70 procent t o m medianavdraget.

Därefter ökade den med ökat avdrag.

Skatten på 1.000 extra intjänade kronor på inkomstnivån 90.000 kronor, utan avdrag

och vid första avdragkvartilen, var 1985 ca 59 procent. Därefter minskade den med ökat

avdrag. Återigen kan konstateras att inkomsttagare på inkomstnivån 120.000 kronor

behandlades inkonsekvent jämfört med andra inkomsttagare.

Kostnaden "efter skatt" för avdragsgilla utgifter ökade markant under skatteomlägg

ningen på alla här aktuella inkomstnivåer och storlekar på avdraget. Att kostnaden skulle

ha ökat mer under skatteomläggningen ju större avdrag man hade stämmer dock inte. På

inkomstnivåerna 90.000 och 220.732 kronor steg tvärt om kostnaden för avdragsgilla utgif

ter mer för mindre sådana utgifter än för större. Däremot var kostnaden för avdrag större

ju större avdraget var, detta för de båda inkomstnivåerna 90.000 och 120.000 kronor 1985.

På inkomstnivån 220.732 kronor var kostnaden 1985 konstant ca 50 procent.

Otvetydigt är att kostnaden för avdrag "efter skatt" i procent av avdraget, oavsett

avdragets storlek, steg nler under skatteomläggningen för högre sammanräknade inkomster

än för lägre och att kostnaden steg mer ju högre inkomst man hade. Med andra ord är det

främst höginkomsttagare som drabbades av avdragsbegränsningarna och dessa svarade, så

sonl vi sett tidigare, för en inte obetydlig andel av totalen av alla avdrag.

Den rimliga effekten härav på skuldsättningen på makronivå torde vara i enlighet

skatteonlläggningens intentioner. Samtidigt har visats att den andel som dessa inkomst

tagare fick behålla av hela den sanlmanräknade inkomsten efter skatt och avdragsgilla utgif

ter 1985 förändrades mycket lite efter 1982.

Det skall här återigen påpekas att beräkningarna ovan bygger på antagandet att enskilda

individer fick se sin sammanräknade inkomst och sina avdragsgilla utgifter öka med infla

tionen (enligt IPPK) under skatteomläggningen. De människor vars inkomst och/eller

avdrag ökade mer än IPPK kan ha åtnjutit mindre skattesänkningar eller t o m drabbats av

(större) skatteökningar och de vars inkomst minskade kan ha fått erfara större skattesänk

ningar än vad som franlkommit ovan.
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Tabell 4.5. Kostnaden för avdragsgilla utgifter "efter skatt" i procent av avdraget samt

andelen aven inkomstökning på 1.000:- som 1982 och 1985 gick till skatt

vid olika stora avdrag och vid olika inkomster.

1982 1985

Inkomst: 110.520:- 141.930:-

Avdrag- Avdrag + 1.000 Avdrag + 1.000

kvartil Avdrag % kostnad % skatt Avdrag % kostnad % skatt

x.o O O 74,0% O O 59,4%

x.25 1.228 23,6% 73,7% 1.577 45,5% 59,0%

x.50 7.368 26,4% 71,3% 9.462 48,9% 55,4%

x.75 19.854 31,6% 62,7% 25.496 49,4% 55,4%

Inkomst: 147.360:- 189.240:-

Avdrag- Avdrag + 1.000 Avdrag + 1.000

kvartil Avdrag % kostnad % skatt Avdrag % kostnad % skatt

x.o O O 80,0% ° ° 70,4%

x.25 4.912 20,0% 80,0% 6.308 49,7% 70,4%

x.50 19.199 20,0% 77,7% 24.656 49,6% 70,4%

x.75 37.643 21,7% 74,0% 48.342 52,3% 74,4%

Inkomst: 271.059:- 348.095:-

Avdrag- Avdrag + 1.000 Avdrag + 1.000

kvartil Avdrag % kostnad % skatt Avdrag % kostnad % skatt

x.o O O 85,0% ° O 75,4%

x.25 25.369 15,0% 85,0% 32.579 49,6% 75,4%

x.50 44.120 15,0% 85,0% 56.658 49,6% 75,4%

x.75 83.666 16,2% 80,0% 107.444 49,6% 75,4%

Källa: Egna beräkningar utifrån eget datamateriai samt Deklarationsupplysningar 1983 och
1986 (Riksskatteverket).

4.4 Skatteomläggningen, hushållens disponibla inkomst och marginal
effekter

Diskussionen hittills har gällt vad skatteomläggningen kan ha inneburit för olika inkomst

tagares skattepliktiga inkonlster och skatteutgifter. För att bidra till en mer övergripande

bild av vad som hände i Sverige under skatteomläggningen diskuteras i detta avsnitt utveck-
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lingen av levnadsnivån för olika hushåll och utvecklingen av marginaleffekter för olika

förvärvsarbetande 1979 - 1985. Diskussionen baseras på beräkningar av Du Rietz (1986).

Se även Du Rietz (1987) och Davidsson (1987).

4.4.1 Hushållens disponibla inkomst och skäliga levnadsnivå

Enligt den socialtjänstlag som instiftades 1982 har individen rätt till "skälig levnadsnivå".

Socialstyrelsen utarbetade 1984 en rekommendation till kommunerna hur denna rätt skall

tolkas. Utifrån denna norm beräknade Du Rietz hur stor andel av olika yrkesaktiva hushåll

som hade en disponibel inkomst över rekommenderad skälig levnadsnivå. (Eventuella

socialbidrag ingick ej i beräkningarna).

Du Rietz fann att denna andel ökade med ca fyra procentenheter under skatteomlägg

ningen för yrkesaktiva hushåll utan barn, från 76,4 procent 1982 till 80,5 procent 1985.

För yrkesaktiva hushåll med barn ökade andelen med ca tre procentenheter, från 72,9 pro

cent 1982 till 75,8 procent 1985.

Andel hushåll med en disponibel inkomst minst två gånger den skäliga levnadsnivån

ökade för hushåll utan barn, från 8,7 procent 1982 till 11,0 procent 1985, och för hushåll

med barn, från 1,7 procent 1982 till 2,7 procent 1985. Detta visar även att den ekonomiska

standarden överlag var lägre för hushåll med barn än för hushåll utan barn.

Samtidigt tycks levnadsnivån för båda dessa grupper ha ökat under skatteomlägg

ningen. Vi ser dock att den ekonomiska standarden inte ökade i lika stor utsträckning för

hushåll med barn som för hushåll utan barn, vilket betyder att gapet mellan dessa två grup

per ökade under skatteomläggningen.

En del av förklaringen härtill kan utläsas från tabellerna i avsnitt 9.7 i SCB (Be22

SM870l, s 89-108: allt uttryckt i 1985 års penningvärde) . Av dessa framgår att den

genomsnittliga sammanräknade inkomsten minskade något och att underskottsavdragen

ökade något mellan 1982 och 1985 för hushåll med helårs- och heltidsanställd vuxen i

åldern 25 - 64 år. Dessa förändringar var större för hushåll med barn än för hushåll utan

barn.

Den statligt taxerade inkomsten minskade således mer för hushåll med barn än för

hushåll utan barn. Det senare gäller dock ej ensamstående med barn. För dessa förändra

des inte den genomsnittliga statligt taxerade inkomsten, medan den minskade för ensam

stående utan barn.

Samtidigt som marginalskattesatserna sänktes, minskade alltså inkomsterna och ökade

avdragen för barnfamiljer mer än för hushåll utan barn. Kostnaden för avdragen ökade

samtidigt genom skatteomläggningen. Totalt sett fick således barnlösa hushåll ut mer av

skatteomläggningen än barnfamiljer.
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De barnfamiljer som svarade för ökade avdrag var de med någon vuxen i åldern 45 

64 år. Hos denna grupp ökade skulderna kraftigt under skatteomläggningen och de ökade

mer ju fler barn hushållet hade. Generellt sett visar tabellerna att ju fler barn, desto större

skulder.

Den genomsnittliga sammanräknade inkomsten var såväl före som efter skatteomlägg

ningen högre ju fler barn hushållen hade. Sämst var den för ensamstående med barn.

Samtidigt ökade dock även storleken på avdrag med antalet barn. Det senare innebar att

den statligt taxerade inkomsten 1985 var lägre ju fler barn man hade. Ar 1982 ökade denna

inkomst med ökat antal barn, men betydligt mindre än ökningen i den sammanräknade

inkomsten.

Den relativt mindre ökningen i disponibel inkomst för barnfamiljer kan därför delvis ha

varit en kombination aven större minskning i realinkomsten och större ökning i avdrags

gilla utgifter än för hushåll utan barn samt ökad kostnad för avdragen efter skatt.

Du Rietz jämför även med 1979. Denna jämförelse visar att den ekonomiska standar

den under åren före skatteomläggningen sjönk för yrkesaktiva hus1)ål1. Den procentuella

andelen hushåll med en disponibel inkomst över den skäliga levnadsnivån var för hushåll

utan barn 87,0 procent 1979, jämfört med 76,4 procent 1982. För hushåll med barn var

den 80,0 procent 1979, jämfört med 72,9 procent 1982. Andelen med en disponibel

inkonlst minst 1,5 gånger den skäliga levnadsnivån var för hushåll utan barn 51,3 procent

1979, jämfört med 40,3 procent 1982. För hushåll med barn var den 24,8 procent 1979,

jämfört med 15,0 procent 1982.

Med tanke på den naturliga övergången med tiden från barnlöst hushåll till hushåll med

barn i ena änden, och från barnfamilj till post barnfamilj i den andra, torde det i stor

utsträckning ej röra sig om samma hushåll som först fick erfara en ökning och sedan, under

skatteomläggningen, en minskning i den ekonomiska standarden.

4.4.2 Marginaleffekter

Du Rietz (1986) beräknade vad han kallar "marginaleffekt". Denna utgjordes av marginal

skatten plus den ökning av daghemsavgift och den minskning i bostadsbidrag och/eller

socialbidrag som följde på en inkomstökning på fem procent av inkomsten under skatte

omläggningen. (Inverkan av olika stora avdrag på marginaleffekten redovisas inte av Du

Rietz).

För hela perioden, såväl för tiden mellan 1979 och 1982, åren före skatteomlägg

ningen, som under skatteomläggningen (1982 - 1985), minskade den genomsnittliga

marginaleffekten. För förvärvsarbetande utan barn minskade den från 54,2 procent 1979,

till 51,6 procent 1982 och vidare till 47,1 procent 1985. För förvärvsarbetande med barn
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minskade den från 61,1 procent 1979, till 59,1 procent 1982 och vidare till 55,2 procent

1985.

För heltidsanställda utan barn minskade den genomsnittliga marginaleffekten från 61,2

procent 1979, till 58,0 procent 1982 och vidare till 51,7 procent 1985. För heltidsanställda

med barn minskade den från 69,5 procent 1979, till 66,3 procent 1982 och vidare till 59,9

procent 1985.

För beräkningarna har ett antal antaganden gjorts vilka kan ha påverkat de beräknade

marginaleffekterna i någon riktning, nlen trenden är mycket tydlig. Vad inkomsttagare

kunde behålla aven inkomstökning på fem procent ökade med tiden såväl före som under

skatteomläggningen. Ökningen var också större under skatteomläggningen än åren innan

denna.

Av Du Rietzs beräkningar framgår också att marginaleffekten var större för förvärvs

arbetande med barn än dito utan barn. Detta betyder att förvärvsarbetande med barn i

genomsnitt fick behålla mindre aven inkomstökning än vad de utan barn fick behålla.

Såväl under skatteomläggningen som mellan 1979 och 1982 sjönk den genomsnittliga

marginaleffekten för förvärvsarbetande utan barn mer än den sjönk för förvärvsarbetande

med barn. Detta betyder att skillnaden dessa grupper emellan ökade såväl åren före som

under skatteomläggningen. Detsamma finner man dock inte om man bara tittar på de

heltidsanställda. Bland dessa minskade den genomsnittliga marginaleffekten ungefär lika

mycket för de båda grupperna (med respektive utan barn), såväl åren före som under

skatteomläggningen.

En kombination av hög marginaleffekt och låg ekonomisk standard kan enligt Du Rietz

(1986) leda till vad han kallar en "fattigdomsfålla" , alltså en inlåsning vid låg ekonomisk

standard. Dessa fållor fann han främst bland barnfamiljer, och inte bara bland hushåll med

låga inkomster, samt bland gifta med hemmamake och t1era barn. Du Rietz fann även

inkomsttagare utan barn, med låga inkomster och som åtnjöt socialbidrag, fast i

"fattigdomsfållan".

Resultaten antyder att många hushåll vid skatteomläggningens slut, trots de skattesänk

ningar som skatteomläggningen innebar och den allmänna nedåtgående trenden i marginal

effekter, ändå hämmades att ändra sitt beteende i enlighet med skatteomläggningens inten

tioner. Enligt Du Rietz beräkningar satt 32 procent (326.000) av alla barnfamiljer fast i

"fattigdomsfållan" 1985, jämfört med 6,5 procent (113.000) av alla hushåll utan barn.

Återigen tycks det ha varit barnfamiljerna som fick ut minst av skatteomläggningen.

4.5 Övriga skattenyheter under skatteomläggningen

Utöver de förändringar i inkomstbeskattningen som skatteomläggningen innebar, skedde

andra förändringar i inkomstbeskattningen åren 1983 - 1985. Dessa förändringar utgör
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stimuli som är svåra att skilja från de stimuli som skatteomläggningen innebar. Dessa

förändringar framgår av tabell 4.6 nedan.

Tabell 4.6. Inkomstskattenyheter för inkomståren 1983 - 1985.

1983 1984 1985

e Lön vid anställning utomlands som varat
minst sex månader kan i vissa fall vara fri
från skatteplikt i Sverige

e Bidrag till arbetslös och till ungdom som
startar egen rörelse räknas som skatte
pliktig intäkt av tjänst

e Avdrag för resor med bil mellan bostad
och arbetsplats medges med 10:20 kr per
mil t o m l 000 mil och med 7: 10 kr
däröver

• Högsta avdrag för ökade levnadskostna
der enligt schablon är vid 1986 års taxe
ring 251 kr per dygn vid korttidsförrätt
ning.

• Nya regler gäller i fräga om realisa
tionsvinstbeskattningen vid försäljning
av konvertibla skuldebrev, optionsrätter
mm

• Ränta på skattesparkonto har hittills va
rit helt skattefri. Den del av räntan, som
hänför sig till insättningarna man gjorde
1978 eller 1979. är från och med årets
taxering skattepliktig

e Förvärvsavdraget, som tidigare har
medgetts föräldrar med hemmavarande
barn, har slopats I

e Periodiskt understöd (inkomst av tjänst)
har tidigare ansetts som B-inkomst.
Från och med årets taxering utgör all
inkomst av tjänst A-inkomst (se p 9 på
sid 5).

e Skatten på ackumulerad inkomst beräk
nas på annat sätt än förut

e Sambeskattning av makars B-inkomster
sker enbart vid beräkning av tilläggsbe
lopp (tidigare skedde sambeskattning
enbart vid beräkning av grundbelopp).

• Ersättning för arbete i ungdomslag hos
offentliga arbetsgivare räknas som skat
tepliktig intäkt av tjänst

e Avdrag för resor med bil mellan bostad
och arbetsplats medges med 10:20 kr per
mil t o m 1 000 mil och med 6:50 kr
däröver

e Högsta avdrag för ökade levnadskostna
der enligt schablon är vid 1985 års taxe
ring 230 kr per dygn vid korttidsförrätt
ning.

e Ränta på aHemanssparande, vilket star
tade den 1 april 1984, är skattefri

Nya regler för beräkning av skattepliktig
realisationsvinst vid försäljning av bo
stadsrätt gäller från och med årets taxe
ring

e Nya regler gäller i fråga om försäljning
av fast eller lös egendom mot s k egen
domslivränta. De nya reglerna gäller av
yttring av egendom som skett från och
med den 1 juli 1984

e Förmögenhetsskatten och skatteplikts
gränsen för förmögenhet har ändrats

• Vissa stipendier är vid årets och nästa
års taxeringar skattefria

• Avdrag för resor med bil mell3n bostad
och arbetsplats medges med 10:20 kr
permil t o m 1 000 mil och med6:20 kr
däröver

• Avdragen för ökade levnadskostnader
har höjts. Det s k normalbeloppet är
210 kr vid årets taxering. För bygg
nads- och anläggningsarbetare har av
dragsrätten utökats

e Fr o m årets taxering medges inte
längre schablonavdrag för kostnader e
för arbetskläder och verktyg I

e Ett nytt schablonavdrag på max l 000
kr har införts under inkomst av tjänst

• Nya regler gäller för beräkning av an
skaffningskostnaden för börsnoterade
aktier enligt den s k schablonmetoden

• Avdragsrätten för premie för kapital-,
sjuk- eller olycksfallsförsäkringar har e Sparskattereduktionen har slopats
slopats.

• Avdragsrätten för s k frivilliga peri
odiska understöd har slopats.

e Nya regler· gäller för sambeskattning
av makars B-inkomster

e Förmögenhetsskatten har höjts och
skattepliktsgränsen för förmögenhet
har sänkts vid årets taxering

e Begränsningsregeln har ändrats

e Hyreshusavgift har införts

e Sparskattereduktionen har sänkts

e Skattereduktion för fackföreningsav
gift har införts

e Skattereduktion för aktieutdelning har
slopats.

e En uppgiftsskyldighet har införts för
småhusägare och innehavare av bo
stadsrätts- eller andelslägenhet.

e Marginalskattespärren tillämpas enbart
vid beräkning av tilläggsbelopp (tidigare
tillämpades den enbart vid beräkning av
grundbelopp) .

e Statlig fastighetsskatt har införts

e Särskild skattereduktion (den s k skatte
rabatten) medges löntagare som har haft
inkomst av tjänst (punkterna l och 2 på
andra sidan i deklarationsblanketten)
över 20 000 kr (se p 74 på sid 41).

Källa: Riksskatteverket (1984, 1985, 1986).
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4.6 Sammanfattande slutsatser av kapitlet

I kapitlet redogörs för och diskuteras de svenska inkomstskatterna och förändringar häri

före och under skatteomläggningen, samt några konsekvenser härav för olika grupper av

inkomsttagare. Kapitlet bygger på bearbetningar av framför allt offentlig statistik och

utifrån skatteregler. Några resultat i kapitlet och slutsatser härav är:

1. Skattekvoten (det totala skatteuttaget i procent av BNP) var i Sverige såväl åren före som

under skatteomläggningen (1978 - 1985) den högsta inom OECD (ca 50 procent) och

inkomstskattekvoten för fysiska personer bland de högsta inom OECD.

Detta har tolkats som en indikation på att allmänna omvärldsfaktorer som gäller "det

offentliga" har ett icke försumbart inflytande på ekonomiska beteenden i Sverige, större

än i många andra länder. Dylika faktorers inflytande på sådana beteenden är därför av

stort intresse att studera. Det vore också önskvärt med flera jämförande studier mellan

länder.

2. Trots att inkomstskattesatserna i allmänhet ökade fram till skatteomläggningen, sjönk

inkomstskattekvoten för fysiska personer mer under de fem år som föregick skatte

omläggningen än under denna, från 21,5 procent 1978 till 20,4 procent 1982 och vidare

till 19,5 procent 1985. Skattekvoter avseende andra typer av skatter ökade samtidigt

med minskningen i inkomstskattekvoten.

Detta tyder på att skatteomläggningen innebar en fortsättning på en trend som börjat

redan tidigare vad gäller inkomstskatternas betydelse för samhällsekonomin, snarare än

att utgöra en "brytpunkt" i utvecklingen.

Skattekvoternas utveckling ger även upphov till frågor som: Vilka

(skatte)förändringar har störst betydelse för beteenden - samtida eller tidigare? Vilket

inflytande har olika typer av skatter på beteenden? I senare kapitel i denna avhandling

studeras främst inkomstskatterna och deras inflytande på beteenden under skatteomlägg

ningen.

3. Marginalskatt, andel total skatt av inkomsten, m m ändrades olika för olika grupper av

inkomsttagare under skatteomläggningen. T ex tillhörde nästan hälften av inkomsttagar

na inkomstklasser där totalskatten ökade, 25 procent inkomstklasser där skatten var

oförändrad och endast 27 procent inkomstklasser där den minskade. Dylika skillnader

konstateras även mellan olika socio-ekonomiska grupper och beroende på avdragens

storlek på olika inkomstnivåer.

Dessa skillnader gäller dock makronivån. Individer och hushåll förändras över tiden

av naturliga orsaker utifrån främst livscykeln. De grupper som diskuteras behöver därför

inte ha utgjorts av samma individer eller hushåll vid de olika tidpunkter mellan vilka
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förändringar för grupperna observerats. Enskilda subjekt kan ha erfarit eller upplevt helt

andra förändringar, eller inga förändringar alls, beroende på hur deras grupptillhörighet

ändrades mellan olika tidpunkter.

Samtidigt står det klart att olika individer och hushåll utsattes för olika skatteföränd

ringar - olika stimuli - genom skatteomläggningen. Olika reaktioner härpå var därför

att vänta från olika individer och hushåll. En viss reaktion kan i sin tur ha lett till ändrad

skatte- och ekonomisk situation, vilken kan ha lett till ytterligare (andra) reaktioner som

skiljer sig från vad som kan antas utifrån enbart grupptillhörighet vid en viss tidpunkt.

Dylika företeelser kan enbart observeras på mikronivå. För att förstå förändringar

som inträffar eller uteblir på makronivå under och efter en skatteomläggning är det

därför viktigt att individers och hushålls beteenden och förklaringar härtill observeras på

mikronivå.

4. I kapitlet visas att de förändringar i skattereglerna som skatteomläggningen innebar, och

de direkta effekterna härav på subjektrelaterade omvärldsfaktorer (disponibel inkomst,

kostnad för avdrag, marginalskatt, etc) för en individ eller ett hushåll kunde ta en mängd

olika uttryck för ett och samma subjekt.

Detta betyder att skatteomläggningen och nämnda effekter härav kan ha uppfattats på

en mängd olika sätt beroende på vilka förändringar eller effekter man observerade.

Effekterna kan t ex uppfattats olika beroende på om man sett till förändringar i andelar

eller i pengar, nominella eller reala förändringar, förändringar endast i några av flera

olika faktorer (marginalskatt, total skatt, kostnader för avdrag, m m), vad man betalar i

skatt eller vad man får över efter skatt, etc.

Nämnda faktorer utgör alternativa och konkurrerande stimuli. Eftersom de skilde sig

åt kan även reaktioner ha skilt sig åt beroende på vilka stimuli som uppfattades. Detta

poängterar vikten av att även inkludera såväl subjektrelaterade omvärldsfaktorer som

subjektfaktorer när man önskar studera allmänna onlvärldsfaktorers inflytande på beteen

den. Även här måste observationer göras på mikronivå.

5. Det konstateras att olika gruppers betydelse för samhällsekonomin varierar. Vilka

stimuli en viss grupp utsetts för och uppfattar samt gruppmedlemmarnas reaktioner på

dessa stimuli får även det konsekvenser för vad som kan observeras på makronivå. Detta

ger ytterligare vikt åt observationer på mikronivå.

6. Skatteomläggningen genomfördes successivt, vilket innebar nya skatteregler varje år. T

ex ökade antalet inkomstklasser med olika skattesatser 1984 för att sänkas året därefter.

Som nämnts ovan tog sig reglerna även olika uttryck. Ett antal andra ändringar i

inkonlstbeskattningen inträffade också under den aktuella perioden. Inkomsttagarna
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utsattes således varje år under skatteorrlläggningen för en mängd alternativa och konkur

rerande stimuli.

Detta kan ha bidragit till ökad osäkerhet om vilka skatteregler som egentligen gällde

och vilka förändringar som skatteorrl1äggningen innebar. En tänkbar följd härav är att

inkomstbeskattningens indirekta inflytande på beteenden via subjektfaktorer (framförallt

uppfattningar och kunskaper) minskade. Detta gör det intressant att pröva modeller på

data från olika tidpunkter när tvärsnittsdata används (såsom i denna studie).

Efterföljande empiriska kapitel bygger på observationer på mikronivå där inkomst

skatternas inflytande på beteenden antas ske via ett flertal olika faktorer (subjektrelaterade

omvärldsfaktorer , subjektfaktorer och andra beteenden).

APPENDIX 4.1: Marginalskatteberäkningar tör tabell 4.3

Marginalskatten är beräknad på en inkomstförändring från 95 procent till 100 procent av de

angivna över tiden konstanta reala inkomsterna för att dämpa effekten av trappstegen i

marginalskatteskalan. Siffrorna visar således marginalskattesatsen för en inkomstökning på

ca 5,3 procent. Marginalskattesatserna har erhållits från Deklarationsupplysningar 1983 -

1986 (Riksskatteverket).

Inkomsterna har räknats upp med hjälp av det "implicita prisindexet för privat kon

sumtion" (IPPK) med 1980 som basår (SCB, N10-SM8601), vilket också använts för att

deflatera de variabler i undersökningarna som mäter monetära stor-heter. Ett alternativ

hade varit att använda det genomsnittliga konsumentprisindexet (KPI), vilket ökade i något

långsammare takt än IPPK. IPPK är dock det index som används vid beräkning av disponi

bel inkomst samt hushållens konsumtion och. sparande i nationalräkenskaperna. För att

kunna göra meningsfulla jämförelser med aggregerad data är därför detta index lämpligare

att använda.

Eftersom skatten beräknas på hela 1DO-talet kronor har gränsvärdena vid respektive

inkomstnivå i tabell 4.3 avrundats. Detta har alltid skett nedåt till närmaste hela IDO-talet

kronor, dvs san1ma förfarande som tillämpas vid taxering. De marginalskatter som i

tabellen angetts vara 80 procent är justerade enligt marginalskattespärren.

Den kommunalskattesats som använts är den vägda genomsnittliga kommunalskatten

för landets samtliga kommuner respektive år (SCB, 013-SM8601). Det bör observeras att

den genomsnittliga kommunalskatten ökade med drygt en procentenhet mellan 1980 och

1983.

För en fullständig redovisning av beräkningarna, se bilaga 3 i Wahlund (1988a).
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5 SKATTEFUSK: TEORIER, TIDIGARE STUDIER
OCH EN KAUSAL STRUKTURMODELL

Ett av syftena med skatteornläggningen var att den skulle leda till minskat skattefusk. De

inkomstskatteregler - främst marginalskatternas höjd - som gällde före skatteomlägg

ningen antogs med andra ord ha stimulerat inkomsttagare till att skattefuska.

I detta kapitel redogörs för ett antal teoretiska modeller som prövats i tidigare studier.

Därefter redovisas några reflektioner över dessa, vilka ligger till grund för en struktur

modell (strukturekvationsmodell) för skattefusk som sedan presenteras. Modellen prövas i

kapitel 7.

I presentationen av modellen redogörs även för de mått som använts på skattefusk (den

beroende faktorn) och de förklarande variablerna. Kapitlet inleds med en allmän diskussion

om skattefusk och skatteflykt.

5.1 Skattefusk och skatteflykt

Wärneryd och Walerud (1982) skiljer mellan skattefusk (tax evasion), undvikande av skatt

(tax avoidance) och skatteplanering (tax planning). Med skattefusk menas att man undviker

skatt genom att i deklarationen inte redovisa hela sin skattepliktiga förmögenhet eller alla

skattepliktiga inkomster man haft under ett inkomstår, eller genom att göra avdrag för kost

nader som man enligt lagen inte har rätt att göra avdrag för, t ex kostnader som man inte

haft.

Wärneryd och Walerud (1981) testar empiriskt ytterligare en aspekt av skattefusk,

nämligen om man "har personlig erfarenhet av att det förekommit "svart" betalning till

någon av [angivna] yrkeskategorier under [det aktuella året]?" Det kan diskuteras om detta

beteende är skattefusk eller inte, då det inte är personen som medger beteendet som undan

håller skatt utan någon annan. Om någon svarar "ja" på frågan så vet dock denna person att
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de pengar han/hon betalat inte beskattats, samtidigt som personen själv förmodligen tjänar

på detta fusk.

Skattefusk innefattar inte undvikande av skatt när deita sker utan att någon lag

överträds. Skattefusk betyder således att man undviker skatt utan att undgå sitt legala

ansvar, medan man vid annat undvikande av skatt undgår sitt legala ansvar (Gunn, 1979).

Det senare sker dels genom skatteplanering, dvs när man medvetet utnyttjar möjligheter

som lagar ger i syfte att undvika skatt1, dels genom att man av skatteskäl undviker beskatt

ningsbara inkomster2• De tre nämnda sätten att undvika skatt kan med ett gemensamt namn

benämnas skatteflykt.

Det finns ytterligare några sätt varigenom skatt kan undvikas men som sällan förknip

pas med skatteflykt, nämligen icke skattepliktiga löneförmåner. Jag tänker här främst på

skattefria traktamentsersättningar som överstiger faktiska kostnader3, kurser och konferens

resor med vissa inslag av privat konsumtion, m m. Detta är ett område som inte uppmärk

sammats särskilt mycket av forskare (ej heller av författaren), dock av den kommitte som

förberett den skatteomläggning som genomförs i början av 1990-talet.

I propositionen om 1982 års skatteomläggning sades inget om skatteplanering eller

undvikande av skatt på annat icke-illegalt sätt. Istället för skatteflykt talades det om skatte

fusk. Detta skulle kunna ses som ett uttryck för att man från propositionsställarnas sida såg

mildare på icke-illegal än på illegal skatteflykt, eller att man bara trodde sig kunna stävja

den illegala skatteflykten med skatteomläggningen.

I denna avhandling studeras främst skattefusk. I den modell för skattefusk som presen

teras i kapitlet ingår dock vissa legala skatteflyktbeteenden som närmast mellanliggande

förklarande variabler till skattefusk. Andra variabler i modellen antas således kunna förkla

ra också aktuella legala skatteflyktbeteenden.

5.1.1 Följsamhet kontra brist på följ samhet till lagstiftningen

Kinsey och Smith (1987) påpekar att skattelagstiftningen är föreskrivande (preskriptiv) till

skillnad från annan brottslagstiftning som är fördömande (proskriptiv). Skillnaden innebär

skilda krav på följsamhet. Fördömande lagar om t ex rån, överfall, inbrott, rattonykterhet,

Det har t ex varit vanligt att föräldrar skrivit över fastigheter de äger på sina barn för att dessa skall slippa
arvskatt. En person med hög marginalskatt har även kunnat låna pengar av någon med lägre marginalskatt~

varvid räntekostnaden efter skatt har blivit lägre för den som lånat än vad ränteintäkten efter skatt blivit för
den som lånat ut pengar.

2 Några exempel: 1) att inte ta ut mer i hyra när man hyr ut sin sommarstuga än den som icke är skatte
pliktig, 2) att avstå från arbete och därmed skattepliktiga inkomster och 3) att flytta utomlands (se Lind
kvist, 1990).

3 Se t ex Dagens Nyheter (1989) där kommunalfullmäktigeledamoten Per Sundgren (VPK) påpekade att de
politiker som deltog i en resa till Island på Stockholms stads bekostnad erhöll ett skattefritt traktamente på
600: - per dygn~ samtidigt som de bjöds på många måltider utan att något dygnstraktamente reducerades.
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etc följer man genom att inte göra något av det som är olagligt. Skattelagar, å andra sidan,

följer man genom att göra vad de föreskriver att man skall göra.

Fördömande lagar överträds således efter det att man mer eller mindre medvetet beslu

tat sig för att begå en (brottslig) handling. Skattelagar kan brytas antingen genom en med

veten handling, efter det att man beslutat sig för att inte göra något eller utan att något

beslut fattats överhuvud taget.

Skattefusk har ovan likställts med illegal skatteflykt. Pga skillnaden mellan föreskri

vande och fördömande lagstiftning så har man inom det omfattande forskningsprojekt om

skattefusk som bedrivits av American Bar Association (1987; Smith och Kinsey, 1985) valt

att istället tala om "compliance" respektive "noncompliance". Dessa begrepp kan översättas

med "följsamhet" respektive "brist på följsamhet" till aktuella lagar.

Smith och Kinsey (1987) menar att följ samhet i ett så komplext system som skatte

systemet är lika problematiskt som brist på följsamhet. För att lyckas deklarera helt korrekt

krävs att man fram till deklarationstillfållet har sparat uppgifter om alla inkomster och av

dragsgilla kostnader som man haft under inkomståret, att man förstår reglerna så att man

fyller i rätt belopp på rätt ställen i deklarationen, att man inte gör räknefel eller skriver fel

och sist men inte minst, att man har till förfogande och tar sig den tid som behövs för att

deklarera korrekt4•

Brist på följ samhet behöver således inte vara resultatet av medvetet skattefusk utan kan

ha uppstått genom kognitiva, emotionella eller fysiska brister. Härav följer att brist på

följ samhet också kan leda till att man betalar mer skatt än som avsetts med skattelagstift

ningen.

Kinsey (1984) definierar skattefusk som" ... the deliberate and knowing act of non

compliance that results in the failure to file or in the self-assessment of lower taxes than ac

tually owed." Denna definition passar också de skattefuskbeteenden som studeras i denna

avhandling.

Under skatteomläggningen gjorde man dock ingen skillnad på nledveten eller omed

veten följ samhet. I de deklarationer som lämnades in under skatteomläggningen fick

deklaranterna skriva under att de "... försäkrar på heder och samvete att i denna deklara

tion inte utelämnats inkomst eller förmögenhet som jag är skyldig att deklarera, inte heller

tagits upp inkomst eller förmögenhet med för lågt belopp eller avdrag med för högt belopp

och att uppgifterna även i övrigt lämnats sanningsenligt. "

Till dek1arationstillfållet 1987 ändrades detta till: "Jag försäkrar på heder och samvete

att min självdeklaration är riktig och sanningsenlig." Fortfarande försäkrar man alltså att

allt är riktigt, även om det kan vara mycket svårt eller rent av omöjligt att veta att så är

fallet.

4 Efter skatteomläggningen har ett förenklat deklarationsförfarande införts i Sverige som mildrar men inte
upphäver nämnda krav.
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5.2 Teorier och tidigare studier om skattefusk

Kinsey (1986) särskiljer två typer av forskning om skattefusk: 1) tillämpning (prövning) av

en generell ekonomisk teori och 2) skattefusk som ett sociologiskt fenomen att empiriskt

försöka förklara. Till den senare kategorin hör även denna studie, men utgångspunkten är

en hypotetisk teoretisk modell om kausala sarrlband bakom skattefusk.

5.2.1 Generella ekonomiska teorier

Becker (1968) föreslog att ekonomisk teori skulle användas för att bestämma en optimal

skattelagstiftning. Enligt Witte och Woodbury (1983) baseras de flesta ekonomiska studier

om skattefusk på von Neumann-Morgensterns teori om förväntad nytta. Enligt denna teori

sker skattefusk efter en beslutsprocess där inkomsttagaren bedömer de sannolika utfallen för

olika handlingsalternativ och sedan väljer det eller de alternativ som maximerar tillfreds

ställelsen (nyttan).

Ekonomiska teorier fokuserar på beteenden som en följd av förändringar i kostnader

och intäkter (Ehrlich, 1973; Luksetich och White, 1982). "Sorne persons become

'criminals', therefore, not because their basic motivation differs from that of other persons,

but because their benefits and costs differ" (Becker, 1968, s 176).

I ekonomiska studier används oftast inkomsten och förmögenheten efter skatt och

straffavgifter som mått på nytta. De förklarande variabler som ingår i dessa modeller är

skattesats, risk för upptäckt, risk för straff och straffavgiftens storlek. Någon hänsyn tas

alltså ej till t ex moraliska betänkligheter (attityder till skattefusk).

Allingham och Sandmo (1972) tycks vara de första som formaliserade en modell för

skattefusk med denna utgångspunkt. Deras utgångspunkt var två alternativa utfall, skatte

fusk som upptäcks och bestraffas samt skattefusk som ej upptäcks:

E(U) = (l-p)· U (W-8X)+p . U [W-8X-1r(W-X)]

där E(U) är den förväntade nyttan, p är sannolikheten att företeisen (upptäckt och bestraff

ning) skall inträffa, W är inkomst före skatt, 8 är skattesatsen, X är deklarerad inkomst och

'Jr är straffsatsen på ej deklarerad inkomst. Witte och Woodbury (1983), Kinsey (1986) och

Carroll (1986) sammanfattar och diskuterar andra ekonomiska teorier och studier om skatte

fusk.

Ekonomiska studier har ofta kritiserats, bl a för att baseras på felaktiga antaganden

(Dean, Keenan och Kenney, 1980; Alexander och Feinstein, 1986). Den främsta kritiken

gäller att hänsyn inte tas till icke-monetära värden (t ex moraliska betänkligheter). Witte

och Woodbury (1985) använde proxyvariabler för icke-monetära fenomen i en ekonomisk
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modell. De fann att möjligheter att skattefuska, attityder till skattefusk och skattemyndig

heternas granskningsaktivitet gav signifikanta bidrag till att förklara brist på följ samhet.

Under senare år har allt fler studier om skattefusk komn1it att fokusera på Tversky och

Kahnemans prospekt-teoriS. Enligt denna värderas varje valalternativ antingen som en för

lust eller en vinst utifrån en referenspunkt som kan variera. Värdekurvan för förluster lutar

mer i utgångsläget och avtar långsammare än värdekurvan för vinster. Vinster värderas

således inte lika positivt som motsvarande förluster värderas negativt utifrån referenspunk

ten.

Genom att referenspunkten kan variera kan ett och samma alternativ ofta ses som

antingen en förlust eller en vinst, vilket påverkar riskbeteendet (skattefuskbeteendet). Expe

rimentella studier om skattefusk visar att en beslutsfattare oftast väljer det alternativ som

teorin förutsäger utifrån den referenspunkt som ges av den experimentella situationen

(Robben et al, 1990a, 1990b; Wahlund, 1989a). Smith och Kinsey (1987) och Carroll

(1989) för en utförligare diskussion om prospekt-teorin och skattefusk.

5.2.2 Empiriska förklaringsmodeller

De flesta empiriska studier som försöker förklara skattefusk baseras också på en teoretisk

modell. Ofta visar denna modell hyptotetiska kausala samband. Gibbs (1975) och Tittle

(1969) använde sig av aggregerade data för att studera sambandet mellan objektiva sank

tioner och brottslighet. Andra forskare har fokuserat på perception av sanktioner och

brottslighet, t ex Geerken och Gove (1975), Meier (1978), Gibbs (1979) och Mason (1986).

Striimpel (1969) prövade en modell med två förklarande variabler: 1) skattesystemets

stränghet (nrigidity of assessmentn: skattesatser, sanktioner, granskningsförfaranden, o d)

och 2) medgörlighet (nwillingness to cooperate": attityder till och uppfattningar om skatte

systemet). Båda faktorerna hade en direkt positiv inverkan på följsamheten. Skattesyste

mets stränghet hade dessutom en indirekt negativ effekt via medgörlighet. Det amerikanska

riksskatteverket (IRS, 1970) har använt en modell för att förklara tre aspekter av

följsamhet: att frivilligt deklarera ("voluntary filing"), korrekt påförd skatt ("accurate as

sessment of taxes owedn) och full betalning av den skatt man skall betala.

Som förklarande variabler har använts skattebetalares vilja och möjligheter (förmåga)

till följ samhet samt IRS~ administrativa kapacitet att säkerställa följ samhet. Det senare har

antagits ha indirekta effekter på följ samhet genom att påverka skattebetalarnas vilja och för

måga till följ samhet. Detta betyder att IRS inte bara ses som en granskande instans, utan

även som en som söker motverka brist på följsamhet (Smith och Kinsey, 1985).

S Kahneman och Tversky (1979, 1984) och Wahlund (1989a).
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Westat (1980c) skapade en ekonometrisk modell för optimal revisionsverksamhet

utifrån bl a två förundersökningar (se Ekstrand, 1980). I den första förstudien (Westat,

1980a) identifierades sex grundläggande motiv för skattefusk: ekonomisk nytta

(avkastning), rädsla för IRS, attityder till skattefusk, politisk hemvist, social jämförelse och

graden av kontroll över de skatter man betalar.

Skatter som betalades direkt och skatter på extra-arbeten uppfattades som mer orimliga

än normal preliminärskatt. Rädslan för IRS gällde mer den byråkratiska hanteringen än

eventuella sanktioner. Politiska attityder hängde nära samnlan med hur den offentliga sek

torn antogs slösa med skattemedel.

I den andra förstudien (Westat, 1980b) befanns fyra förklarande variabler vara positivt

korrelerade med nledgett skattefusk: möjlighet till följsamhet, erfarenhet av gransknings

kontakter med IRS, att man sonat tidigare skattefusk samt vänner som kontaktats av IRS i

samband med granskning av deras deklarationer. Uppfattningar om slöseri i den offentliga

sektorn och om IRS' byråkratiska hantering befanns här inte kunna förklara skattefusk.

Lewis (1982) utvecklade en mer komplex modell för skattefusk, med många indirekta

och icke-rekursiva (ömsesidiga) samband, som alla kan beskrivas utifrån den teoretiska

modell som presenteras i kapitel 2 i denna avhandling. Olika omvärldsfaktorer antas

påverka varandra, subjektfaktorer och beteenden. Subjektfaktorer antas påverka beteenden

hos skattebetalare, vilka i sin tur antas påverka omvärldsfaktorer.

Skattepolitiken och politiska beslutfattares uppfattningar om skattebetalarnas beteenden

antas påverka skattemyndigheternas arbete. Det senare antas i sin tur påverka följ sanlhet

och skattefusk. Skattefuskets utbredning och hur väl myndigheterna lyckas beivra denna

brottslighet antas i sin tur påverka skattepolitiken och uppfattningarna om skattebetalarna.

Dessa uppfattningar antas vara ståndaktiga mot förändringar.

På individnivå antas attityder till och perception av skatterna och skattesystemet

påverka följsamheten och skattefusket. Attityderna och uppfattningarna antas i sin tur vara

resultatet av skattepolitik och skatteregler (såsom de uppfattas), skattemyndigheternas verk

samhet och uppfattade möjligheter att skattefuska.

Ajzen och Fishbeins (1980) teori onl "reasoned action" har också använts för att för

klara skattefusk. Modellen antar att mänskligt beteende kan prediceras och förklaras utifrån

intentionen att handla, vilken i sin tur beror på attityder till beteendet (affekt, kunskaper och

konation) och subjektiva normer (som man tror att andra förväntar sig att man ska bete sig).

Hessing och Elffers (1985) fann att modellen är adekvat för att förklara medgivet skatte

fusk, men inte för att förklara det skattefusk som deklarationsgranskare ansåg sig ha funnit.

Vogel (1970, 1974) använde en modell där egna resurser och ekonomiskt utbyte ("the

exchange indicator"), ideologisk orientering tillsammans med kunskaper och erfarenheter

("the social orientation indicator") samt tillgång till illegala medel ("the illegal opportunity

indicator") via aspirationer och illegala möjligheter påverkar skattemoral och skattefusk.

Bivariata analyser gav stöd för modellen.
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Vogel konstruerade även en typologi för skattebetalare baserad på Kelmans (1965)

beskrivning av tre attitydförändringsprocesser: följsamhet, identifikation och internalisering.

Följsamhet inträffar när en individ accepterar inflytande från andra individer eller grupper

för att erhålla en positiv respons från dessa. Identifikation inträffar när en individ adopterar

andras beteende för att uppnå tillfredsställelsen av att likna dessa. Internalisering uppkom

mer när individen accepterar inflytande därför att beteendet stämmer med individens

värderingar.

Vogel delar vidare upp individer i konformister och avvikare. Följsamma konformister

fokuserar på legala sanktioner, medan följsamma avvikare uppfattar legala sanktioner som

svaga eller opererar i en omgivning där skattefusk premieras. Ett exempel på det senare är

organiserad brottslighet. Identifierande konformister betalar sin skatt såsom de personer de

vill likna, medan identifierande avvikare söker efterlikna skattefuskare. Internaliserande

konformister betalar sin skatt även om de har möjlighet att fuska, medan internaliserande

avvikare fuskar för att uttrycka sina värderingar.

De Juan (1989) använde en modell där tre faktorer antogs ha ett direkt inflytande på

skattefusk: benägenhet att skattefuska, förmåga att skattefuska och möjlighet att skatte

fuska. Dessa faktorer förklarade tillsammans 37 procent av ett index baserat på fyra frågor

om samma former av skattefusk som undersöks i denna studie (skalorna var dock annor

lunda).

De Juans modell inkluderar indirekta effekter. Benägenhet att skattefuska förklarades i

sin tur av rimligheten i skatternas höjd, attityder till indrivningen av skatter och attityder till

skattefusk. Förmåga att skattefuska förklarades av juridiska kunskaper, attityder till skatte

systemets komplexitet, känsla av alienation, yrkeskunskap inom "transporter", kön och

inflytande från referensgrupper.

Möjlighet att skattefuska förklarades av de två sist nämnda variablerna samt politisk

hemvist, riskuppfattning, egenanställning, ekonomisk situation och extra-arbete. Vissa indi

rekta effekter bland dessa variabler ingick också i de Juans modell.

Medan de Juan endast prövade sin modell med separata regressionsanalyser i respektive

led, prövade Kinsey och Smith (1987) en strukturekvationsmodell med hjälp aven 2SLS

teknik (two stage least square). Modellen förklarade totalt 12,2 procent av variansen i den

beroende variabeln om man i deklarationen undanhållit någon beskattningsbar inkomst

under de senaste fem åren. Detta medgav 15 procent att de hade.

Tre faktorer hade direkt inflytande på den förklarande variabeln med signifikanta

stigkoefficienter större än 0,10: möjlighet att skattefuska, attityder till skattefusk samt upp

fattad risk med skattefusk ("perceived sanctions"). Bakomliggande faktorer var kön, ålder,

utbildning, inkomst, geografisk belägenhet, skatteattityder och erfarenheter av deklarations

granskning.

Laurin (1986) utgick från en modell med handlingsutrymmet som grundläggande för

klarande variabel, utifrån vilket "aktörens" bedömningar av verkligheten och aktörens
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önskemål (intresse och ideal) sedan avgör skattefuskbeteendet. Laurin diskuterar inom

ramen för denna modell egoism, altruism och solidaritet som förklarande variabler.

Groenland och van Veldhoven (1983) föreslog en modell för skattefusk där person

lighets- och situationsfaktorer tillsammans påverkar kunskaper om och attityder till skatte

systemet som i sin tur påverkar benägenheten att skattefuska. En sådan personlighetsfaktor

är "locus of controi" (Rotter, 1966). Både den holländska studien och en svensk studie

(Wärneryd, 1980b) ger visst och samstämmigt stöd för modellen.

Weigel, Hessing och Elffers (1987) vidareutvecklade Groenland och van Veldhovens

modell. Situationsfaktorerna ("social conditions") delades upp i incitament (det skatte

belopp man är skyldig och sociala normer) och begränsningar (faktiska möjligheter att

skattefuska, den legala risken och social kontroll), dvs omvärldsfaktorer i den teoretiska

modell som presenteras i kapitel 2 i denna avhandling.

Personlighetsfaktorer ("psychological conditions") har delats upp i motsvarande fakto

rer: personrelaterade incitament (skatteattityder och orientering mot egen vinning eller det

allmännas väl) och personrelaterade begränsningar (upplevda skattefuskmöjligheter, upplevd

risk med skattefusk och attityder till skattefusk), dvs subjektfaktorer i den teoretiska model

len i denna avhandling.

Weigel, Hessing och Elffers ser skattefusk som en avvikande handling definierad som

"defective behavior within the context of a social dilemma" (Hessing et al, 1988, s 532).

Situationsfaktorer antas ha både en direkt effekt på skattefusk och en indirekt via person

lighetsfaktorerna.

Författarna har prövat delar av sin modell både på inkomsttagares egna uppgifter och

taxeringsintendenters uppfattningar (Elffers, Hessing och Weigel, 1987), vilka visade sig

korrelera negligerbart. Personrelaterade begränsningar korrelerade positivt med rapporterat

eget beteende, men ej med taxeringsintendenternas uppfattningar. Däremot bidrog person

lighetsrelaterade incitament till att förklara taxeringsintendenternas uppfattningar, men ej

det självrapporterade beteendet. Webley, Morris och Amstutz (1985) fick liknande resultat

i ett simuleringsexperiment. Dock prövades inte hela modellen.

Smith och Kinsey (1985) föreslog fem faktorer som kan användas för att förklara

följsamhet:

1) Brist på möjlighet till icke-följ samhet.

2) Liten kostnad för följsamhet.

3) Kunskaper och förmåga till följsamhet.

4) Normativ böjelse att följa lagen (attityder till skattefusk).

5) Önskan att undvika sanktioner för bristande följ samhet.
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5.3 Reflektioner utifrån refererad teori och tidigare studier

Teoretiska modeller avser att ge förenklade bilder av verkligheten. Dessa är nödvändiga för

att vi skall kunna förstå den bättre. Förenklas verkligheten alltför mycket finns det dock

risk för att man vid prövning finner samband som egentligen inte är uttryck för kausalitet

och sonl därmed inte ger korrekt vägledning för åtgärder. Ett sätt att undersöka detta är att

försöka kartlägga den struktur av kausala relationer som finns "bakom" det beteende man är

intresserad av.

Det finns även risk för att orsakssamband som de fakto existerar i verkligheten inte

visar sig vid prövning av enklare teoretiska modeller. En anledning är att orsakssamband

kan vara indirekta via mellanliggande faktorer och att dessa indirekta effekter - plus

eventuella direkta effekter - kan ta ut varandra (jfr Striimpel's modell). Intresset för

strukturrnodeller har ökat, men få studier ha prövat sådana avseende skattefusk.

Av den teoretiska genomgången ovan framgår det att olika forskare inkluderat olika

faktorer i sina förklaringsmodeller, även om vissa faktorer ofta återkommit. Samtliga fak

torer som använts går dock att hänföra till omvärldsfaktorer, subjektfaktorer eller beteenden

i den modell som presenteras i kapitel 2. Den sist nämnda kategorin - (andra) beteenden

- har dock ignorerats som förklarande variabler i många studier av skattefusk.

Ett generellt problem har också varit hur den beroende variabeln ska mätas. Problemet

har diskuterats utförligt av Kinsey och hennes kollegor vid American Bar Association (se

referenser ovan). Ett mått som forskaren kan vara övertygad om att det är med verklig

heten överensstämmande ter sig svårt att erhålla med tanke på de resultat Webley et al

(1985) och Elffers et al (1987) erhöll. Någon form av index eller "construct" torde vara en

framkomlig väg.

I nästa avsnitt presenteras en modell som haft ovan refererade teorier och studier som

utgångspunkt. Syftet med modellen är att beskriva mer av den kausala strukturen "bakom"

skattefuskbeteenden än vad tidigare modeller gjort. Framför allt söker den beskriva hur

skatterna påverkar skattefusk.

Modellen är mer komplicerad än någon tidigare prövad modell för skattefusk och ska

ses som en sammanfattning aven mängd tänkbara kausala effekter, vilken kan tjäna som

utgångspunkt för senare modellförenklingar. Modellen prövas i kapitel 7. I kapitel 6 stu

deras hur skattefuskbeteenden och några skattefuskrelaterade faktorer utvecklades under

skatteomläggningen, vilket ger en antydan om skatteomläggningens konsekvenser.
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5.4 En hypotetisk strukturmodell rör skattefusk

I figur 5. 1 nedan sammanfattas den hypotetiska strukturmodell för skattefusk som prövas i

kapitel 7. Resten av kapitlet ägnas åt att diskutera faktorerna6 och deras indikatorer samt de

hypotetiserade sambanden i modellen. I kapitel 7 prövas även fyra regressionsmodeller

med fyra skattefuskbeteenden som beroende variabler. De förklarande variablerna i dessa

modeller är alla hämtade från strukturmodellen.

I figur 5.1 visar respektive kolumn en förklarande faktors hypotetiserade inflytande på

beroende faktorer. Både de förklarande och beroende faktorerna är av andra ordningen (se
I

avsnitt 3.2.2). Respektive förklarande faktor anges överst i respektive kolumn och de

beroende faktorerna anges i andra kolumnen till vänster. I första kolumnen till vänster

anges indikatorerna (första ordningens faktorer) på de beroende faktorerna och riktningen

av de förras förväntade inflytande på de senare.

Varje rad för andra ordningens faktorer motsvaras således aven hypotetiserad ekva

tion, med en beroende faktor och ett antal förklarande faktorer. De hypotetiserade kausala

sambanden markeras på följande sätt:

+/- = riktning på hypotetiserat samband.

I = visar fram till hypotetiserade samband mellan en förklarande och en

beroende faktor.

I avsnitt 5.5 diskuteras den slutliga beroende variabeln i modellen (skattefusk) . Avsnitt

5.6 - 5.17 behandlar de faktorer som antas förklara skattefusk samt deras hypotetiserade

samband med andra faktorer. Hur faktorerna och indikatorerna mätts redovisas i Appendix

7.2. I de enklare regressionsmodellerna motsvarar de förklarande variablerna första ord

ningens faktorer i strukturmodellen, eller indikatorer på dessa.

5.5 Den beroende faktorn: skattefusk

Den beroende faktorn i strukturrnodellen (SKATTEFUSK7) utgörs aven latent variabel som

skapats formativt utifrån svaren på fyra frågor om skattefusk (se avsnitt 3.2.2). Den består

av medgivet inkomstskattefusk, medgivet avdragsfusk och att man medgivit att man betalat

andra "svart".

6 Benämningen "faktor" används omväxlande med benämningen "variabel" för att göra läsaren uppmärksam
på att det är mer komplexa förklarande och beroende fenomen som studeras än vad som ofta avses med
"variabel" .

7 Hänvisning till aktuell fråga i bilaga 2 görs med angivande av variabelnumret inom klamrar [Vx]. Första
ordningens faktorer i strukturrnodellen och i regressionsmodellema anges med versaler inom klamrar.
Andra ordningens faktorer i strukturmodellen anges med versaler inom eller utan parantes.
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Faktorer av Beroende
l:a ordningen +/- faktorer

(Vid fler än en
l:a ordningens
faktor följer
2:a ordningens
faktor bredvid
den sist nämnda
l:a ordningens
faktor)

PENSIONÄR
STUDENT
FAMANTAL
UTBILDN
YRKESKUN
EGENANST
ARBETSTIM
EXTRARBET
INKOMST
BIDRAG
INVEST
REALTILLG
KAPVAROR
BANKSPAR
SKULDER
EKSITATT
KONTROATT
MARGSKATT
SKATTKUN
SKATTUPPF
MARGTRO
POLITIK
LAGBÄTTRA
RIMLSKATT
SKATTATTl
SKATTATT2
SKATTATT3
SKATTATT4
ALTARBETE
FUSKMÖJL
RISKFUSK
KRIMATT
FUSKATT
HEMARBETE
EJARBETE
YRKARBYTE
BETALFUSK
AVDRAFUSK
INKOMFUSK
FÅTTFUSK

Kommentar till figur 5. 1: Vilka indikatorer som använts för första ordningens faktorer
redovisas i Appendix 7.1 och 7.2. De är antingen formativa eller reflektiva (se avsnitt
3.2.2). Första ordningens faktorer är alltid formativa indikatorer på andra ordningens
faktorer.

Figur 5.1 En bypotetiserad strukturmodell för skattefusk.
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5.5.1 Inkomstskattefusk

Av de sammanlagt fyra skattefuskbeteenden som mätts berör två beteende skattefusk genom

att inte ha deklarerat beskattningsbar inkomst:

I) "Har det någon gång under det senaste året hänt att ni tagit emot svart betalning för ett

arbete eller någon tjänst?" [V186: FATTFUSK].

II) "Har ni någon gång under de senaste åren låtit bli att deklarera en inkomst ni haft, t ex

någon arbetsinkomst eller bankränta?" [V193: INKOMFUSK]8.

Den första frågan är hämtad från Wärneryd och Walerud (1981), dock med ändring av

tidshorisonten från "någonsin" till "under det senaste året". Tidsperspektivet ändrades för

att bättre kunna studera om andelen som medger denna typ av skattefusk ändrar sig över

tiden under skatteomläggningens inledande skede (över de aktuella undersökningarna).

Den andra frågan ställdes som ett komplement till den första. Den första frågan hand

lar enbart om arbetsinkomster, medan den andra frågan även inkluderar kapitalinkomster.

En annan skillnad är tidshorisonten. Medan man kan ta emot svarta pengar flera gånger

under ett år är det möjligt att ungerlåta att deklarera någon inkomst endast en gång om året.

Genom att öka tidshorisonten till "de senaste åren" ökar möjligheten att få med personer

som kanske inte deklarationsfuskar med inkomsten varje år men "ibland" eller "någon

gång".

En tredje kompletterande aspekt gäller själva skattefuskandet. Definitionsmässigt begår

man brottet att "ta emot svarta pengar" först när man skriver under deklarationen att man

inte utelämnat någon inkomst (om man tagit emot svarta pengar). För individen är detta

dock inte den självklara brottstidpunkten. Det är fullt tänkbart att den som tar emot svarta

pengar uppfattar tidpunkten för brottet som det tillfå1le när pengarna tas emot. Dessa

pengar är då överhuvud taget inte aktuella vid deklarationstillfållet. I detta fall kompletterar

fråga I) den andra frågan.

Om en person först vid deklarationstillfå1let beslutar sig för att inte deklarera en

inkomst är det på motsvarande sätt tänkbart att personen inte upplever detta som att han/hon

tagit emot svarta pengar när inkomsten erhölls. Här kompletterar fråga II) den första frå

gan.

Av tabell 5.1 nedan framgår att frågorna delvis mäter samma sak. Samtidigt visar

tabellen att det även finns unik varians i respektive variabel. Totalt i de tre undersök

ningarna där båda frågorna ingick medgav 17 procent att de tagit emot någon svart betal

ning och 14 procent att de inte deklarerat alla inkomster.

8 I höstundersökningen 1982 (U1) ingick det efterfrågade beteendet i en fråga om både inkomstskattefusk
och avdragsfusk [V190].
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Av samtliga respondenter uppgav 7 procent att de hade underlåtit att deklarera alla

inkomster samtidigt som de ej ansåg sig ha tagit emot någon svart betalning. Vidare

medgav 10 procent att de tagit emot svart betalning, samtidigt som de inte medgav att de

underlåtit att deklarera alla inkomster.

Dessa resultat ger stöd åt resonemanget ovan att brotten kan uppfattas som två skilda

brott. För dem som uppgav att de inte deklarerat alla inkomster, men sonl samtidigt inte

ansåg sig ha tagit emot svarta pengar, finns alla de förklaringar som diskuterats ovan: tids

horisonten, kapitalinkomstskattefusk och uppfattningen om brottets art.

Tabell 5.1. Sambandet mellan två typer av inkomstskattefusk.

Tagit emot svart Ej deklarerat inkomst

betalning Nej Ja

76,3% 6,5%
Nej

(997) (86)

10,1 % 7,0%
Ja

(132) (92)

82,9%

(1083)

17,1 %

(224)

86,4%

(1129)

x2 = 170,71; P < 0,0001.

13,6%

(177)

100,0%

(1307)

5.5.2 Avdmgsfusk och att betala andra svart

Återstående två skattefuskbeteenden som mätts rör avdragsfusk och att man betalat andra

svart:

III) "Man läser ofta i tidningarna att många inte deklarerar alla sina inkomster eller gör för

stora avdrag. Har ni någon gång under de senaste åren gjort något avdrag för en kost

nad ni inte haft, t ex reseavdrag?" [V192: AVDRAFUSK].

IV) "Att det är vanligt med "svarta" betalningar är allmänt känt. Har ni eller ert hushåll

någon gång eller flera gånger under det senaste året betalat någon svart för något arbete

eller tjänst?" [V185: BETALFUSK].
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Huruvida fråga fyra är att anse som skattefusk eller inte har diskuterats ovan. Då

påpekades att frågan bara kan besvaras jakande om respondenten varit medveten om att det

varit fråga om skattefusk. Respondenten har då medvetet bidragit till ett skattebrott, vilket

inte hade inträffat utan respondentens agerande (jfr den teoretiska diskussionen i kapitel 2

om betydelsen av omvärldsfaktorer såsom andra subjekts handlande). Det finns också viss

skyldighet att rapportera vissa ersättningar som man betalar.

Frågor om skattefusk är känsliga frågor. Vogel (1970) valde att fråga om man anser

sig tillhöra en grupp som aldrig någonsin skattefuskat. Laurin (1986) fann dock att somliga

uppgav att de inte tillhörde denna grupp, samtidigt som de uppgav att de inte heller hade

skattefuskat. Jag önskade ställa mer direkta frågor.

Hänvisningen till att fuskbeteenden kan vara vanliga bland folk i allmänhet (fråga 2

ovan följde direkt på fråga 3 ovan) användes för att minska respondenternas eventuella

motstånd mot att besvara de direkta frågorna. Detta kan dock samtidigt ha fått somliga att

medge skattebrott de inte begått9•

5.6 Alternativa skattetlyktbeteenden

Det har tidigare påpekats att den som vill slippa att betala skatt varken behöver skattefuska

eller skatteplanera. Tre alternativa beteenden för att fly undan skatt (ALTBETEENDE) är:

1) att minska de beskattningsbara inkomsterna genom att arbeta mindre [FJARBETE],

2) att själv göra mer i hemmet och därmed minska behovet av pengar för att kunna köpa

motsvarande tjänster av andra, vilka dessutom kan vilja ta betalt svart [HEMARBETE],

3) att byta tjänster med andra utan någon inblandning av pengar [YRKARBYTE] . Det

brukar officiellt ses som skattefusk om man byter tjänster inom ens yrkesområde. Få

"vanliga" inkomsttagare torde dock uppfatta detta som skattefusk.

Om man ser nämnda beteenden som alternativ till skattefusk så är det rimligt att anta

att man gör dem istället för att skattefuska. De borde således ha en negativ effekt på skatte

fusk. Ju mer man gör av alternativa beteenden, desto mindre behov har man av att skatte

fuska och därför skattefuskar man också mindre.

9 EIffers et al (1987) kallar (utifrån skatterevisorers omdömen) dessa personer för skrytare (flboasters"):
individer som ger ett sken av samstämmighet med deras uttryckta attityder men inte med deras faktiska be
teenden. Kinsey (1988) förkastar dock denna förklaring och menar att det istället rör sig om personer som
arbetar inom den svarta sektorn ("the underground economy"), vilket gör det svårt att objektivt konstatera
att de skattefuskat.
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Alternativt stimulerar dessa beteenden till skattefusk. Ovan nämnda alternativa beteen

den leder nämligen till lägre inkomster. Därmed ökar behovet av kontanter, vilket kan er

hållas genom skattefusk. En alternativ hypotes skulle då vara: ju mer av alternativa beteen

den, desto mer skattefusk. Det är även tänkbart att alternativa beteenden och skattefusk

båda är resultatet av samma bakomliggande faktorer, utan att det ena påverkar det andra.

5.7 Attityder till skattefusk och till brott i allmänhet

Inför beslutet att skattefuska ställs man inför ett moraliskt dilemma. Samtidigt som man kan

erhålla en vinst genom att skattefuska så kostar det i form av bl a moraliska betänkligheter

(dåligt samvete). Graden av moraliska betänkligheter utgörs av individens attityder till

brott. Ju strängare man ser på brottslighet, desto mer "kostar" det moraliskt att begå brott.

I strukturmodellen antas därför brott~ttityder (BROl1SATrI) ha ett negativt inflytande på

skattefuskbeteendeiO•

Vogel (1970), Wärneryd och Walerud (1981, 1982), Laurin (1986) och de Juan (1989)

fann alla signifikanta samband mellan olika brottsattityder och skattefusk. Detsamma gäller

flertalet av tidigare refererade utländska studier.

Om en individ pga av sin moraluppfattning väljer att inte skattefuska (förutsatt att indi

viden har tillfälle och möjlighet att skattefuska), kommer individen enligt prospekt-teorin

(se avsnitt 5.2.1 ovan) - ceteris paribus (främst stabila preferenser) - inte vid något

tillfälle att skattefuska, eftersom förlustkurvan (de moraliska betänkligheterna av att skatte

fuska) lutar brantare än vinstkurvan (vad man kan tjäna på att skattefuska) .

Referenspunkten kan dock ändras, t ex om man väl har "råkat" skattefuska en gång.

För att slippa se skattefusket som en moralisk belastning kan man då som förlust istället

värdera alternativkostnaden av att inte skattefuska (utebliven vinst från skattefusk) mot den

moraliska alternativvinsten (gott samvete) av samma beteende (se Wahlund, 1989a).

Skattefusk blir då mer acceptabelt (attityderna till skattefusk blir mildare) ju mer man

skattefuskar.

Det senare innebär en indirekt kausal effekt av tidigare skattefusk på senare skattefusk

(förstärkning) via brottsattityder, vilket dock inte prövas i detta sammanhang (jfr Dahlbäck,

1988). Resonemanget om altemativkostnader och -vinster utifrån prospekt-teorin ger också

en förklaring till fenomenen "avund" och efterrationalisering. Mildare attityder när man väl

skattefuskat kan också vara ett resultat av att man inte upptäckt någon som blivit lidande av

brottet och därför ser mildare på det.

Brottsattityder kan även ha en indirekt effekt på skattefusk via alternativa beteenden.

Ju allvarligare man ser på brott (i allmänhet), desto mer benägen borde man vara att söka

10 BROTfSATfI skapas av två indikatorer: attityder till skattefusk [FUSKATf] och attityder till brott i
allmänhet [KRIMATT].



110

alternativ härtill, om man finner någon form av agerande angeläget. Om den indirekta

effekten skiljer sig från den direkta eller är densamma beror på vilken av de två hypoteserna

om alternativa beteendens betydelse för skattefusk som nämnts ovan som är den riktiga.

5.8 Uppfattningar om riskerna med att skattefuska

En annan attityd till skattefusk som vanligen ingår i undersökningar härom är uppfattning

om riskerna med att skattefuska (RISKFUSK)ll. Ju högre man anser risken att bli upptäckt

och straffad vara om man skattefuskar, desto mindre benägen skulle man vara att skatte

fuska.

Över tiden är även onlvänd kausal riktning tänkbar. Den som skattefuskat utan att bli

upptäckt och straffad har "lärt" sig att sannolikheten att bli upptäckt och straffad inte är så

stor (i alla fall uppleves den som mindre än tidigare). Detta skulle då ytterligare minska

motståndet till att skattefuska och det kausala inflytande som antagits här förstärkas.

Det är också rimligt att anta att uppfattningen om riskerna har ett indirekt inflytande på

skattefusk via brottsattityder och alternativa beteenden. Det förra därför att brottets allvar

lighet bör avspegla sig i brottsbekämpningen och -bestraffningen och därmed i riskerna med

att begå brottet. Ju mer riskabelt ett brott anses vara att begå, desto mer allvarligt torde

man således anse brottet vara.

Den indirekta effekten via alternativa beteenden förklaras med att om man upplever

skattefusk som riskfyllt söker man först alternativa sätt att agera, innan man ger sig in i det

riskfyllda med att skattefuska. Ju mer riskfyllt man upplever skattefuskande, desto mer av

alternativa beteenden skulle man således engagera sig i12.

5.9 Möjligheter att skattefuska

Den finns ett gammalt talesätt som säger att "tillfället gör tjuven". Flertalet av ovan refere

rade undersökningar om skattefusk fann signifikanta positiva samband mellan variabler som

mätt någon form av möjlighet eller uppfattning om möjlighet att skattefuska och medgivet

skattefusk. I strukturmodellen görs skillnad mellan faktiska möjligheter och uppfattning vid

intervjutillfå1let om möjligheter att skattefuska (omvärldsfaktorer respektive subjektfaktorer

enligt den allmänna teoretiska modellen).

11 Se bl a Vogel (1970), Wämeryd och Walerud (1981, 1982), Laurin (1986) och de Juan (1989) samt
tidigare refererade utländska studier. Endast en indikator på RISKFUSK: [RISKFUSK] .

12 Se avsnitt 5.18 för en försummad aspekt av riskuppfattningar.
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5.9.1 Uppfattning om möjligheter att skattefuska

Det är inte säkert att möjligheter att skattefuska i sig stimulerar till skattefusk. Det är rim

ligt att anta att det behövs någon form av medvetenhet om dessa möjligheter för att man

skall utnyttja denl. I enlighet med tidigare forskningsresultat om faktiska möjligheters

betydelse för skattefusk antas att ju större man uppfattar sina möjligheter att skattefuska

vara (FUSKMÖJLIGTI3), desto mer skattefuskar man.

Uppfattade möjligheter antas dessutom ha en indirekt effekt på skattefusk via uppfatt

ning om risken med att skattefuska och attityder till skattefusk. Ju större möjligheter man

uppfattar sig ha att skattefuska, desto mindre antas man se riskerna med att skattefuska.

Även denna hypotes bygger på prospekt-teorin och altemativkostnadsresonemanget enligt

Wahlund (1989a) och de konsistensteorier som tidigare nämnts (se 2.5.2).

De pengar man går miste om utifall man inte utnyttjar sina uppfattade möjligheter att

skattefuska uppfattas mer negativt än motsvarande pengar man kan tjäna genom att skatte

fuska uppfattas positivt. Denna inkonsistens kan reduceras genom att man ändrar sina upp

fattningar om riskerna med skattefusk, något man också gör enligt de konsistensteorier som

tidigare nämnts. Upplevda mindre risker med att bli upptäckt och straffad vid skattefusk

leder i sin tur till ökat skattefusk.

Ju större möjligheter man uppfattar sig ha att skattefuska, desto mildare antas också ens

uppfattningar om skattebrott vara. Alternativkostnaden att inte skattefuska är liten om man

inte anser sig ha några möjligheter att göra det (beloppet man går miste om är lågt). Ju

större möjligheterna uppfattas vara, desto större blir alternativkostnaden av att inte skatte

fuska. Altemativkostnaden kan reduceras genom att man ser mildare på skattefusk och tar

vara på sina möjligheter att skattefuska.

5.9.2 Faktiska möjligheter: alternativa arbeten och egenföretagande

Arbeten som utförts vid sidan om ens ordinarie arbete utgör faktiska möjligheter till skatte

fusk, i synnerhet om man fått betalt för dessa arbeten (det är inte säkert att alla uppgett det

senare vid intervjun). Dessa faktiska möjligheter (ALTERARBETEI4) antas vidare utgöra

sådana "tillfällen" som "gör" skattefuskaren. De antas ha en direkt positiv effekt på skatte

fusk.

Faktiska möjligheter antas också påverka skattefusket indirekt, först och främst som en

främsta förklaring till hur man uppfattar sina möjligheter att skattefuska. Faktiska möjlig

heter antas även påverka uppfattningar om risken med att skattefuska, brottsuppfattningar

och alternativa beteenden.

13 Endast en indikator: [FUSKMÖJL].
14 Endast en indikator: [ALTARBETE].
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Ju mer möjligheter man har att skattefuska, desto mildare antas man se på brott i

allmänhet och skattefusk i synnerhet, och desto mindre antas man uppfatta riskerna med att

skattefuska. En anledning härtill är att mängden möjligheter genom alternativa arbeten

antas vara en funktion bl a av tidigare skattefuskande (ej mätt i de aktuella undersökningar

na) och att den erfarenhet man har härav (ekonomisk vinning och sällan upptäckt och straf

fad) lett till att riskerna uppfattas som små och brottet man själv begått som ringa.

Ytterligare en indirekt effekt antas gå via alternativa beteenden. Det är rimligt att anta

att den som tar sig för att hjälpa andra med olika arbeten också tar sig för att utföra liknan

de arbeten åt sig själv. Detta innebär också direkt möjligheter att byta tjänster med varand

ra. Ju mer man gör av allt detta, desto mindre tid har man över för "vanliga" arbeten.

Man säger därför nej till sådana i större utsträckning än andra. En positiv effekt förväntas

således av alternativa arbeten på alternativa beteenden genom vilka skatt undvikes.

En annan omständighet som innebär faktiska möjligheter att skattefuska är att vara

egenföretagare (EGENANSTÄLLD). Denna omständighet antas dock inte ha någon direkt

effekt på skattefusk, utan enbart indirekt via uppfattningar om sina möjligheter att skatte

fuska på samma sätt som alternativa arbeten samt via andra variabler längre bak i modellen

(se avsnitt 5.15.3).

5.10 Attityder till skatter

Att tycka illa om inkomstskatterna och skattesystemet är i sig en anledning att agera emot

dem, t ex genom att skattefuska. Att vara positiv till inkomstbeskattningen borde på

motsvarande sätt medföra att man är villig att följa dess regler. Attityder till skatter

(SKATfATTITYDI5) antas därför ha en direkt positiv effekt på skattefusk (utifrån hur atti

tyder mätts i undersökningarna), dvs ju negativare man är till inkomstbeskattningen, desto

mer skattefuskar man.

Av samma anledning som skatteattityder antas påverka skattefusk förväntas de också

inverka på alternativa beteenden. Ju negativare man är till skatterna, desto mer försöker

man undvika dem. Skatteattityder förväntas även påverka brottsattitydema. Ju sämre man

tycker om skatterna, desto mindre negativ är man till skattebrott.

En av de främsta anledningarna till att man tycker illa om skatterna torde vara att man

anser dem vara "för höga". Ju mer för höga man anser marginalskatterna vara, desto mer

negativ är man till inkomstskatterna i allmänhet och desto mer försöker man slippa undan

dem. Med andra ord bör det finnas positiva samband även mellan hur pass orimligt höga

15 Skapat utifrån fyra faktorer av första ordningen: [SKATTATII], [SKATTATT2], [SKATTATT3] och
[SKArfATI4]. I regressionsanalysema används en faktor.
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(eller låga) man anser marginalskatterna vara (RIMLIGSKATT16) och såväl skattefusk som

alternativa beteenden.

Däremot är effekten av marginalskatternas rimlighet på alternativa arbeten inte själv

klar. Är det så att man "slipper" skatta för inkomsterna av alternativa arbeten så borde

dessa öka, ju nler orimligt för höga man anser marginalskatterna vara. Om man skattar för

alternativa arbetsinkomster borde dessa bli mindre ju mer för höga man anser marginal

skatterna vara.

I den aktuella modellen antas en negativ effekt av marginalskatternas rimlighet på alter

nativa arbeten, dvs ju mer för höga man anser marginalskatterna vara, desto mindre av

alternativa arbeten utför man (och ju mer för låga man anser marginalskatterna vara, desto

mer alternativa arbeten utför man).

Det är rimligt att anta att ju mer orimligt höga man anser marginalskatterna vara, desto

mer accepterar man skattefusk. Man antas således inte bara vara mer negativ till inkomst

skatterna i allmänhet, utan också se mildare på skattefusk ju mer för höga - och strängare

ju mer för låga - man anser marginalskatterna vara.

5.11 Tro på möjligheter till ekonomisk förbättring och politisk hemvist

En speciell konativ attitydkomponent som påverkas av bl a skatterna och skattesystemet ut

görs av hur man upplever om man lagligen kan förbättra sin ekonomiska standard

(LAGFÖRBÄTTRA17). Skatteomläggningen avsåg bl a att göra det nler möjligt för män

niskor att lagligen kunna förbättra sin ekonomiska standard genom ökat sparande och ökat

produktivt arbete. Denna faktor antas inte ha något direkt inflytande på skattefusk, dock

indirekta effekter.

Det är rimligt att anta att ju mer man anser sig lagligen kunna förbättra sin ekonomiska

standard, desto mindre orimligt höga uppfattas marginalskatterna vara, desto mindre negativ

till inkomstskatterna i allmänhet är man, desto mer alternativa arbeten är nlan villig att utfö

ra (förutsatt att dessa lagligen medför att man förbättrar sin ekonomiska standard) och desto

mindre positiv är man till skattefusk.

En annan attityd som antas påverka inställningen till skatterna och skattesystemet är de

politisk-ideologiska värderingar man har. Dessa antas komma till uttryck i partisympati

(POLITIK18). Utifrån de olika partiernas program och uttalade ståndpunkter förväntas per

soner med borgerliga politiska värderingar (sympatiserar med M, C eller Fp) vara mer

16 Endast en indikator: [RIMLSKATT].
17 Endast en indikator: [LAGBÄTTRA].
18 Endast en indikator, [POLITIK], vilken reflekteras i sympati för något av de fem största partierna och om

man uppgett "vet ej, annat eller inget parti". I regressionsanalyserna ingår respektive partisympati som
enskild förklarande variabel.
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negativa till skattesystemet i allmänhet och anse marginalskatterna vara mer orimligt höga

än personer med socialistiska politiska värderingar (sympatiserar n1ed S och VPK).

5.12 Marginalskatten och hur hög den uppfattas vara

Skatteomläggningens främsta verktyg för att nå de sökta effekterna var att förändra 

främst sänka - marginalskatterna. Faktiska marginalskatter torde dock ha föga direkt

inflytande på attityder och de beteenden som här är aktuella (alternativa arbeten, alternativa

beteenden och skattefusk), utan snarare ett indirekt genom hur höga de uppfattas vara.

Den marginalskatt som här är av störst intresse är respondentens egna

(MARGSKATT19) och respondentens uppfattning av denna (MARGSKATTR020). Endast

den senare antas ha en direkt positiv effekt på skattefuskbeteendet (direkt ekonomiskt moti

verande).

I tidigare refererad ekonomisk teori (se avsnitt 5.2.1) antogs två effekter på skattefusk

utifrån marginalskattens storlek: dels den direkt ekonomiskt motiverande (den positiva

effekt som hypotetiserats ovan), dels en negativ genom att straffet (en kostnad relaterad till

det undanhållna beloppet) blir högre med högre marginalskatt.

Det senare innebär att den risk man tar är desto större ju högre marginalskatten är. En

positiv effekt antas därför från percipierad (egen) marginalskatt på riskuppfattning. Efter

som riskuppfattning i sin tur antagits ha en negativ inverkan på skattefusk betyder detta att

en negativ indirekt effekt antas från marginalskatteuppfattning till skattefusk, vilket överens

stämmer med refererad ekonomisk teori.

Den marginalskatt man tror sig ha antas även ha påverkat politisk uppfattning och

därmed hemvist. Ju högre marginalskatt, desto mer sannolikt att man sympatiserar med ett

borgerligt parti. Borgerliga partier har oftare och i större utsträckning än de två största

socialistiska partierna föreslagit skattesänkningar. Ju lägre marginalskatt, desto mer sanno

likt är det följaktligen att man sympatiserar med ett socialistiskt parti.

Uppfattad egen marginalskatt antas vidare påverka följande faktorer:

l) tron på möjligheterna att lagligen kunna förbättra sin ekonomiska standard: ju högre

skatt, desto mindre möjligheter;

2) rimligheten i marginalskattens höjd: ju högre marginalskatten uppfattas vara, desto mer

orimligt hög anser man den vara;

3) skatteattityder: ju högre skatt, desto mer negativ till skatterna är man;

19 Endast en indikator: [MARGSKATT].
20 Endast en indikator: [MARGTRO].
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4) alternativa arbeten: ju högre skatt, desto mer jobbar man alternativt;

5) brottsattityder: ju högre skatt, desto mildare ser man på brott, främst då skattebrott;

6) alternativa beteenden: ju högre skatt, desto mer alternativa beteenden.

Den indirekta effekten av både faktisk och uppfattad marginalskatt via nämnda faktorer

antas vara både negativ och positiv, men i huvudsak positiv. Ju högre marginalskatt, desto

mer skattefuskar man.

5.13 Skattekunskaper

Den marginalskatt man tror sig ha antas påverkas både av den faktiska marginalskatten och

av hur höga man uppfattar marginalskatter i allmänhet vara (SKATTUPPFATT21). Det

senare antas också ha en direkt effekt på den uppfattade rimligheten i marginalskattens höjd.

Ju mer man överskattar marginalskatterna i allmänhet, desto högre uppfattar man sin egen

marginalskatt och desto mer orimligt hög anser man den vara.

Förutom uppfattningar om marginalskatternas höjd i allmänhet, antas även skatte

kunskaper i allmänhet (SKATTKUNSKAp22) ha indirekt betydelse för skattefusk via föl

jande faktorer:

1) vad man tror om möjligheterna att förbättra sin ekonomiska standard: ju bättre kun

skaper, desto fler möjligheter har man att agera lagligt;

2) upplevda fuskmöjligheter: ju bättre kunskaper, desto bättre känner man till sina möjlig

heter att skattefuska;

3) riskuppfattning: ju bättre kunskaper, desto bättre vet man hur man skall minska

riskerna, vilket betyder att man uppfattar dem som mindre.

5.14 Ekonomisk situation

Ett hushålls inkomster, faktiska ekonomiska situation i övrigt och upplevd ekonomisk situa

tion antas alla påverka skattefusk, men enbart indirekt. Både hushållsinkomsten och den

21 Endast en indikator: [SKATTlTPPF].
22 Endast en indikator: [SKATTKUN].
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faktiska ekonomiska situationen antas vara vad som främst ligger till grund för responden

ternas uppfattningar om sin ekonomiska situation (positiva samband).

5.14.1 Upplevd ekonomisk situation

I modellen ingår två aspekter av upplevd ekonomisk situation (EKOUPPFATT): dels upp

fattningar om hur pass bra eller dålig den ekonomiska situationen är [EKSITATT], dels

vilken kontroll man anser sig ha över hushållsekonomin [KONTROATT]. Ju bättre man

anser den ekonomiska situationen vara, desto högre värde på EKOUPPFATT, och ju

mindre kontroll man anser sig ha över hushållets ekonomi, desto lägre värde på EKOUPP

FATT.

I modellen antas att den upplevda ekonomiska situationen påverkar följande faktorer:

1) att lagligen kunna förbättra den ekonomiska situationen: j u bättre man upplever sin

ekonomiska situation vara, desto mer tror man - utifrån sina erfarenheter - på möjlig

heterna att lagligen kunna förbättra den ytterligare;

2) marginalskatternas rimlighet: ju bättre man upplever sin ekonomiska situation vara,

desto mindre orimligt höga anser man marginalskatterna vara, eftersom den ekonomiska

situationen då upplevs kompensera skatteutgifterna;

3) skatteattityder: ju bättre man upplever sin ekonomiska situation vara, desto nlindre nega

tiva attityder har man till skatterna i allmänhet, av samma anledning som ovan;

4) alternativa arbeten: ju bättre man upplever sin ekonomiska situation vara, desto mindre

arbetar man alternativt, därför att behovet av extra inkomster upplevs som mindre;

5) attityder till skattefusk: ju bättre man upplever sin ekonomiska situation vara, desto

strängare ser man på skattefusk. Detta beroende på att behovet av denna typ av brotts

lighet då minskar.

5.14.2 Faktisk ekonomisk situation

Den faktiska ekonomiska situationen (EKOSITUATION) antas här vara ett komplext

fenomen som består av sex faktorer: 1) bidrag, typ bostads- och socialbidrag (ej barn

bidrag), och andra främst ej skattepliktiga inkomster [BIDRAG], 2) realtillgångar

[REALTILLG], 3) investeringstillgångar [INVEST], 4) innehav av varaktiga konsumtions-
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varor [KAPVAROR], 5) banktillgångar [BANKSPAR] samt 6) skuldbörda [SKULDER].

Alla dessa antas ge ett positivt bidrag till den ekonomiska situationen.

Skulder minskar i sig förmögenheten och borde därmed antas bidra negativt till den

faktiska ekonomiska situationen. Skulder innebär dock samtidigt tillgång på kapital och

därmed finansiella möjligheter. De flesta studier (se Lindqvist, 1981, 1983a) visar också på

ett postivt samband nlellan skulder och tillgångar.

Hushållets regelbundna beskattningsbara inkomster (INKOMST23) ingår i modellen

som en separat faktor då den har en mer direkt relation till inkomstbeskattningen. Pga den

naturliga kausaliteten utgör INKOMST enda förklarande variabel till faktisk marginalskatt

(vilken i sin tur utgör främsta förklaringen till uppfattad marginalskatt24).

Inkomst antas vara den faktor som främst bidragit till den ekonomiska situationen. En

positiv effekt förväntas således från INKOMST till EKOSITUATION. Både en hög

hushållsinkomst och en god ekonomisk situation antas i sin tur ha krävt eller föranlett att

man satt sig in i skattelagstiftningen. En positiv effekt förväntas därför från båda dessa

faktorer på allmänna skattekunskaper.

Den faktiska ekonomiska situationen och hushållsinkomsten antas också ha betydelse

för den politiska hemvisten. Ju bättre ekonomisk situation och ju högre hushållsinkomst,

desto större sannolikhet att man sympatiserar med ett borgerligt parti. Ju sämre ekonomisk

situation och ju lägre hushållsinkomst, desto större är sannolikheten att man sympatiserar

med ett socialistiskt parti.

Den som uppnått en god ekonomisk situation borde, vis av erfarenheterna, tro desto

mer på möjligheterna att på laglig väg förbättra sin ekonomiska standard. Detta förutsätter

dock att majoriteten av dem som förbättrat sin ekonomiska standard gjort det lagligt. Ju

högre hushållsinkomst man har, desto lättare borde man även anse sig ha att lagligen för

bättra sin ekonomiska standard. Ju högre inkomst man har, desto lättare torde man ha att

spara av den och därmed att öka sin förmögenhet.

Det har tidigare antagits att ju högre marginalskatt man har, desto mer orimligt hög

anser man den vara. Marginalskatten är samtidigt kostnadssidan av inkomst och förmögen

het, medan inkomsten och förmögenheten i sig ger hushållet nytta. Dessa antas därför ha

en negativ effekt på rirrlligheten i marginalskatternas höjd, dvs ju högre inkomst och ju

högre förmögenhet, desto mindre orimligt höga borde man anse marginalskatterna vara.

23 Endast en indikator, som i sin tur skapas av respondentens samt övriga hushållsmediemmars månatliga
inkomster av arbete o d: [INKOMST].

24 Att övriga hushållsmediemmars inkomster ingår i [INKOMST] gör att effekten på och förklaringsvärdet för
faktisk marginalskatt blir lägre än om enbart respondentens inkomst (beräkningsunderlaget) ingått.
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5.15 Arbete, kunskaper och erfarenheter

Hur mycket man arbetar, om man är egenföretagare samt ens kunskaper utifrån utbildning

och yrkesverksamhet antas alla inverka på skattefusk, men enbart indirekt.

5.15.1 Arbetstid

Det antal timmar man arbetar per vecka (ARBETSTID25) antas vara en av förklaringarna

till den inkomst man uppbringar. Indirekt har arbetstid därigenom en positiv effekt på upp

levd ekonomisk situation. Samtidigt antas den direkta effekten på upplevd ekonomisk situa

tion vara negativ, därför att ju mer man arbetar, desto större anledning har man att vara

missnöjd med det ekonomiska resultatet härav. Varje extra arbetstimme antas ge mindre i

utbyte än föregående arbetstimme (avtagande nytta), bl a pga progressiv skatteskala. Sam

tidigt antas alternativkostnaden - för att man får mindre tid över till att dra nytta av sin

ekonomiska situation - öka exponentiellt.

Arbetstid har via inkomst även en positiv indirekt effekt på uppfattningen att lagligen

kunna förbättra sin ekonomiska standard. Samtidigt finns det en budgetrestriktion i form av

tid, vilken innebär att ju mer man arbetar, desto svårare blir det att ytterligare förbättra sin

ekonomiska standard genom ytterligare arbete. Således antas en direkt negativ effekt från

arbetstid till uppfattningen om möjligheterna att förbättra sin ekonomiska standard.

Via inkomst antas arbetstid ha en indirekt negativ effekt på uppfattning om marginal

skattens rirrl1ighet. Den direkta effekten bör dock vara positiv, dvs ju mer man arbetar,

desto mer orimligt hög anser man den ökande marginalskatten vara på arbetsinsatsen. I

modellen antas även en positiv indirekt effekt via marginalskatteuppfattningar.

5.15.2 Teoretiska och yrkesmässiga kunskaper

Generellt antas att ju mer kunskaper (KUNSKAP) man har, såväl teoretiska [UTBILDN]

som yrkesmässiga [YRKESKUN], desto högre inkomst har man, desto bättre ekonomisk

situation har man (genom bättre förmåga att åstadkomma den), desto bättre uppfattar man

sin ekonomiska situation vara, desto bättre skattekunskaper har man, desto större är sanno

likheten att man är borgerlig och desto mindre att man är socialistisk, desto bättre möjlig

heter anser man sig ha att lagligen förbättra sin ekonomiska standard och desto mindre

orimligt höga anser man marginalskatterna vara.

25 Två indikatorer, [ARBETSTIM] och [EXTRARBET], som båda ökar (bidrar positivt till) arbetstiden.
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Inflytandet av yrkeskunskaper (en av de två indikatorerna - faktorer av första ord

ningen - på KUNSKAP) kan dock bero på vilken typ av yrkeskunskaper man har. För

fattaren ser detta främst som en empirisk fråga och några hypoteser ställs därför inte upp

härom. Inflytandet av respektive mätt yrkeskunskap ges av deras vikter på [YRKESKUN].

5.15.3 Egenföretagande

Ytterligare en faktor som antas ha ett indirekt inflytande på skattefusk är att vara egenföre

tagare (EGENANSTÄLLD26). Egenföretagare antas i genomsnitt arbeta mer än vanligt

anställda, samtidigt som detta inte resulterar i en högre inkonlst utan snarare i en lägre.

Egenföretagaren antas dock ha lyckats åstadkomma en bättre ekononlisk situation än den

genomsnittlige inkomsttagaren. (Se Wärneryd, Davidsson och Wahlund, 1987; Davidsson,

1989).

Egenföretagare antas generellt uppfatta marginalskatterna som högre än de faktiskt är

och högre än andra inkonlsttagare. Förklaringen härtill antas vara att de även betalar socia

la avgifter, vilka kan vara svåra att särskilja från inkomstskatten och därmed marginal

skatten (se Wahlund, 1988c, 1989b).

Egenföretagare antas i större utsträckning sympatisera med ett borgerligt parti än med

ett socialistiskt. Detta med utgångspunkt från de olika partiernas uttalade synsätt på hur

näringsliv och samhälle skall verka. Egenföretagare antas även tro på möjligheterna att lag

ligen kunna förbättra sin ekonomiska standard i större utsträckning än andra utifrån den

erfarenhet man har som egenföretagare, samtidigt som man anser sig ha större möjligheter

att skattefuska, därför att man faktiskt har det (se avsnitt 5.9.2).

Intuitivt ligger det nära till hands att anta att egenföretagare har andra riskuppfattningar

och andra attityder till brottslighet än vanliga löntagare. Studier har dock visat att riskupp

fattningar och brottsattityder bland egenföretagare varierar på ett sätt som gör det

meningslöst att hypotetisera om ett visst inflytande på dessa faktorer (se Davidsson, 1989).

5.16 Livscykelstadiumfaktorer

Ytterligare fyra faktorer som alla speglar livscykelstadium antas påverka skattefuskbeteen

den indirekt: ålder, huruvida man är pensionär eller studerande sanlt familjestorlek. Dessa

utgör alla indikatorer både på subjektrelaterade omvärldsfaktorer och subjektfaktorer.

26 En indikator: [EGENANST].
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5.16.1 Familjestorlek

Familjestorlek (FAMIUANTAL27) antas ha en positiv effekt på hushållsinkomsten, dels

därför att ju större familj, desto fler som kan bidra till inkomster och dels därför att behovet

av ytterligare inkomster ökar med ökad familjestorlek (försörjningsbörda).

Familjestorlek antas även ha en positiv effekt på den ekonomiska situationen (såsom

den mätts). Ju större familj, desto större behov av bidrag, hus, kapitalvaror och pengar på

banken för att kunna betala räkningar Gfr kapitel 10). Sanltidigt förväntas en direkt negativ

effekt på uppfattningarna om den ekonomiska situationen. Ju större hushåll, desto fler som

skall dela på tillgångarna. Vidare antas att ju större försörjningsbörda, desto mer alternati

va beteenden gör man för att förbättra sin ekonomiska standard.

5.16.2 Att vara pensionär eller student

Att vara pensionär (PENSIONÄR28) respektive student (STUDENT29) innebär att ens möj

ligheter att arbeta är begränsade (omvärldsfaktorer). Viljan att arbeta (subjektfaktor) torde

också vara lägre än för andra kategorier. Båda variablerna antas därför ha en negativ effekt

på arbete. Om en student ändå arbetar är det rimligt att anta att denna får mindre betalt än

andra pga av sin brist på (arbetslivs)erfarenheter. Ett negativt samband förväntas således

mellan student och inkomst.

De två kategorierna (pensionär och student) ligger rent faktiskt (i flertalet fall) efter

respektive före det livscykelstadium där man har barn. De förväntas därför - båda - ha ett

negativt samband med familjestorlek.

Mål- och urvalspopulationen består av individer som är 20 år eller äldre. De som

studerar när de fyllt 20 är främst högskolestuderande. Därför finns det ett naturligt positivt

samband mellan STUDENT och utbildning. Förbättrade möjligheter för folk i allmänhet att

studera idag, jämfört med när dagens pensionärer var unga, antas ha nledfört att utbild

ningsnivån (som den har mätts här) är lägre bland dem sonl är pensionärer än bland övriga.

5.17 Ålder

I flertalet av de studier som refererats ovan har ett negativt samband mellan ålder och

skattefusk redovisats. Någon direkt effekt av ålder på skattefusk antas dock inte föreligga.

27 Endast en indikator: [FAMANTAL].
28 Endast en indikator: [PENSIONÄR].
29 Endast en indikator: [STUDENT].
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Ålderns inverkan på skattefusk antas istället gå via ett antal andra faktorer, vilka i sin tur

beror på ålder.

Aldem30 bestämmer pensioneringstillfå1let för flertalet pensionärer. Därför är en posi

tiv effekt av ålder på pensionär att vänta. De flesta väljer också att studera främst när de är

yngre, varför en negativ effekt är att förvänta från ålder till att vara studerande.

Arbetslivserfarenhet resulterar ofta i högre lön. De flesta avtal på arbetsmarknaden

stadgar även att lönen skall öka med ålder eller anställningsår. Härav förväntas en positiv

effekt av ålder på inkomst. Samtidigt antas äldre uppleva sin ekonomiska situation mer posi

tivt än yngre, främst därför att de har en referenspunkt som ligger längre tillbaka i tiden än

yngre människor och utifrån vilken dagens ekonomiska situation ter sig bättre för äldre.

Äldre har haft mycket längre tid på sig än yngre att lära sig skattesystemet och hur man

söker kunskap om det. Därför antas en positiv effekt av ålder på skattekunskaper i allmän

het.

Utifrån äldre människors vana av höga skatter, vilka sänktes under skatteomlägg

ningen, och med tanke på deras utbyte av skatterna under längre tid är det rimligt att anta

att äldre under skatteomläggningen ansåg marginalskatterna mindre orimligt höga än yngre

ansåg dem vara (referenspunkten var högre för de äldre än för yngre som under sina

studieår betalat betydligt mindre i skatt på extra-inkomster).

Indirekt antas äldre via uppfattning om marginalskatternas rin1lighet ha varit mindre

negativa till skatterna i allmänhet. Eftersom äldre under lång tid betalat höga skatter antas

samtidigt en direkt positiv effekt från ålder till skatteattityder, dvs ju äldre man är, desto

mer negativ är man till skatter i allmänhet och till skattesystemet.

Äldre antas både ha begränsade fysiska möjligheter och vara n1indre benägna att efter

många år I av arbete ta extra arbeten i form av de alternativa arbeten som mätts. Således

förväntas en negativ effekt från ålder på alternativa arbeten.

Äldre antas även uppfatta riskerna med skattefusk som större än yngre. En anledning

är att äldre haft mer tid på sig än yngre att uppleva risker. En annan orsak är att många

risker, främst ekonomiska, var större tidigare än vad de är idag och att äldre därför för

modligen lärt sig ta mer allvarligt på risker än vad yngre lärt sig.

Även brottsattityder antas vara strängare hos äldre än yngre, detta pga förändringar i

moraluppfattningar i samhället över tiden. Äldre sätter sig inte heller lika gärna som yngre

i skuld (Lindqvist, 1983a), vilket man moraliskt gör (= dåligt samvete) om man begår

något brott, t ex skattefuskar.

30 Endast en indikator: [ÅLDER].
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5.18 Variabler som försummats

Försumbarhetsantaganden har gjorts vad gäller andra tänkbara variabler. Några sådana bör

särskilt nämnas. En har författaren fått upp ögonen för långt efter undersökningarnas

genomförande, nämligen om man kommer att få kvarskatt eller skatt åter om man deklare

rar ärligt.

Wahlund (1989a) liksom Robben et al (1990a, 1990b) fann ett starkt positivt samband

mellan kvarskatt och skattefusk respektive återbäring och ärlighet i deklarationen. Detta

kan förklaras av prospekt-teorin. Kvarskatten antas uppfattas som en förlust. Enligt teorin

är man då mer riskbenägen än när man befinner sig i vinstsituationen att få återbäring.

I modellen ingår "nuvarande" marginalskatter och uppfattningar härav. Den kanske

viktigaste försummade variabeln är tidigare erfarenheter av skatter och skattejörändringar,

framförallt avseende ens egen skatt. I modellen saknas även alternativ till hur man kan

uppfatta skatterna. Total skatt beräknades för samtliga respondenter, men denna korrelera

de alltför högt med marginalskatt för att vara meningsfull att inkludera i analysen.

En annan faktor är erfarenheter av skattemyndigheternas deklarationsgranskning.

Denna faktor har ingått i ett flertal studier och ofta befunnits vara positivt korrelerad med

skattefusk. Detsamma gäller socialt inflytande, t ex social jämförelse och inflytande från

referensgrupper (se de Juan, 1989). En sådan effekt finns dock med i modellen och ingår i

respondenternas uppfattning om sina möjligheter att skattefuska (en av indikatorerna till

[FUSKMÖJL]).

Under skatteomläggningen skedde en mängd andra förändringar i samhället och i

respondenternas omgivning. En mängd andra politiska beslut fattades och verkställdes.

Förändringar inträffade på arbetsmarknaden och i näringslivet. Information om skatte

omläggningen gavs via en mängd kanaler med variation i innehåll och omfattning. Skatter

och skatteomläggningen diskuterades både privat och i massmedia. Sådana förändringar

kan ha påverkat skattefusket.

Det nlått på uppfattad risk med att skattefuska som används i denna studie fokuserar på

sannolikheten att bli upptäckt och straffad, även om konsekvenser härav impliceras. I en

undersökning av Wahlund (ännu opublicerad) definierade 236 studenter vid Handelshög

skolan i Stockholm "risk" sonl mer inriktat på konsekvenser än "chans", som ansågs mer

inriktat på sannolikheter31 . Detta tyder på att uppfattning om konsekvenserna av att bli

upptäckt och straffad kan vara viktigare än uppfattad sannolikhet av att bli upptäckt och

straffad.

31 På en skala från 1. "risk/chans omfattar enbart sannolikheten aven händelse" till 5 "risk/chans omfattar
enbart omfattningen av konsekvenserna aven händelse", där alternativ 2, 3 och 4 utgjorde olika grader av
kombinationer av sannolikheter och konsekvenser, var medelvärdet för risk 3,06 och för chans 2,36
(t= 8, 18; P<0,001).
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I kapitel 2 diskuteras vanans betydelse för beteenden. Det är myck~t tänkbart att en del

skattefusk kan förklaras av vana, dvs att man fortsätter att skattefuska utan andra anled

ningar härtill än att man gjort det (flertalet gånger) tidigare och fortfarande har möjligheter

att skattefuska. Tidigare skattefusk ingår ej som förklarande faktor i den modell som pre

senteras i detta kapitel. Detta antyder ett annat intressant forskningsproblem, nämligen om

annan förklaringsmodell gäller för förstagångsskattefusk än den modell som prövas i denna

avhandling.

I och med att fyra undersökningar kom att genomföras över tiden skulle det ha varit

möjligt att komplettera modellen med tiden (undersökningsomgång) som förklarande

omvärldsfaktor. Tidsfaktorns eventuella inflytande skulle då ha visat på den sammanlagda

effekten av andra icke mätta faktorer. Detta skulle dock inte ha ökat vår förståelse för de

specifika orsakerna till skattefusk. "Tidens" inflytande bör därför analyseras på annat sätt,

vilket görs i nästa kapitel.

5.19 Sammanfattande slutsatser av kapitlet

Kapitlet inleds med en diskussion om skattefusk som en illegal väg att fly undan skatter.

Skatteflykt inkluderar även ett antal icke illegala sätt, vilka utgör alternativa möjligheter för

den som inte vill betala skatt och samtidigt inte är benägen att begå ett brott.

Det konstateras samtidigt att varken skattefusk eller mer legala skatteflyktbeteenden be

höver vara resultatet av ett beslut att fly undan skatt, eftersom skattelagstiftningen är

föreskrivande (preskriptiv) till skillnad från annan brottslagstiftning som är fördömande

(proskriptiv) .

I kapitlet redogörs vidare för teoretiska modeller som använts i tidigare studier och

några resultat av prövningar av dessa modeller. Författaren drar utifrån denna genomgång

ett antal slutsatser i form av teoretiska reflektioner. Dessa kan sammanfattas i följande

punkter:

1) Teoretiska modeller avser att ge förenklade bilder av verkligheten. Dessa är nödvändiga

för att vi skall kunna förstå den bättre. Förenklas verkligheten alltför mycket finns det

dock risk för att man inte upptäcker vissa kausala samband som finns, vilket betyder att

verkligheten uppfattas fel. Detta ger i sin tur felaktig vägledning för åtgärder. Det be

hövs därför teorier och studier som försöker kartlägga strukturen av kausala relationer

"bakom" beteenden man är intresserad av.

2) Orsakssamband som existerar i verkligheten visar sig inte alltid vid prövning av enklare

teoretiska modeller. Detta beror på att de kan vara indirekta via mellanliggande faktorer

och att dessa indirekta effekter - plus eventuella direkta effekter - kan ta ut varandra.
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Få studier har empiriskt prövat kausala strukturer bakom skattefusk, inkluderande indi

rekta effekter.

3) En mängd olika faktorer har inkluderats i tidigare förklaringsmodeller. Samtliga faktorer

som använts går att hänföra till omvärldsfaktorer, subjektfaktorer eller beteenden i den

modell som presenteras i kapitel 2. Den sist nämnda kategorin - (andra) beteenden 

har ignorerats som förklarande varia~ler i många studier av skattefusk.

4) Ett allmänt problem har varit att åstadkomma ett mått på skattefusk med hög validitet.

Någon form av index eller "construct" torde vara en framkomlig väg.

Utifrån refererade teorier och studier och med iakttagande av de reflektioner som

nämnts ovan presenteras sedan i resten av kapitlet en modell som söker beskriva den kausala

strukturen "bakom" skattefuskbeteenden. Resultatet är en tämligen komplicerad struktur

modell, vilken prövas i kapitel 7. Modellen framgår av figur 5.1. Även de mått som

använts på skattefusk (den beroende faktorn) och de förklarande variablerna diskuteras i

kapitlet.

Kapitlet avslutas med en redovisning av några försummade förklaringsfaktorer. Bland

dessa nämns om man får kvarskatt eller skatteåterbäring om man deklarerar ärligt, erfaren

heter av tidigare skatter och skatteförändringar, alternativa sett att uppfatta skatterna, erfa

renheter av skattemyndigheternas deklarationsgranskning, socialt inflytande (vilket dock

delvis ingår i modellen), uppfattningar om negativa konsekvenser av skattefusk, vana med

skattefusk och inflytande från andra icke mätta faktorer under skatteomläggningens genom

förande.

Det hade varit möjligt att konlpIettera modellen med det sistnämnda genom att tillföra

en tidsfaktor. Detta hade dock inte varit meningsfullt, eftersom faktorns kvalitativa innehåll

skulle vara alltför obestämt.. Tidens inflytande på skattefusket och skattefuskrelaterade fak

torer bör därför analyseras separat, vilket görs i nästa kapitel.



125

6 SKATTEFUSK, SKATTEFUSKRELATERADE
FAKTORER OCH SKATTEOMLÄGGNINGEN

6.1 Inledning

Det har tidigare påpekats att skatteomläggningen avsåg att leda till minskat skattefusk. De

inkomstskatteregler som gällde före skatteomläggningen antogs med andra ord på något sätt

ha stimulerat inkomsttagare till att skattefuska. Samtidigt antogs i föregående kapitel en

mängd andra faktorer ha inflytande på människors skattefuskbeteenden.

Även om tämligen många faktorer inkluderats i den strukturmodell som presenteras i

kapitel 5 saknas många tänkbara faktorer. Samtidigt med skatteomläggningen skedde andra

förändringar i sarrlhället, vilka kan tänkas ha påverkat skattefusket över tiden som skatte

omläggningen genomfördes, möjligen direkt, men främst indirekt via några av de mellan

liggande faktorerna i strukturn10dellen (och andra i modellen försummade faktorer).

Skatteomläggningen påbörjades 1983, dvs mellan den första (U1) och den andra (D2)

undersökningen. I detta kapitel analyseras utvecklingen under skatteomläggningens första

hälft vad gäller skattefuskvariablema och de faktorer som enligt strukturmodellen antas

förklara skattefusk. Resultaten visar netto-effekten bland respondenterna av alla föränd

ringar som skedde i samhället under den aktuella tiden, inklusive urvals- och bortfallsfel.

Resultaten kan ändå tolkas som en antydan om effekterna av själva skatteomläggningen.

Då analysresultaten är många redovisas de ej mer detaljerat än nödvändigt. För mer

detaljerade analysresultat hänvisas till Wahlund (1990). Av bilaga 2 i denna skrift framgår

de frågor som ställdes i undersökningarna. Samma hänvisningar används till bilaga 2 och

till Wahlund (1990): [V följt av variabelnummer].

Detaljerade analysresultat visas i detta kapitel om de ej framgår av Wal1lund (1990)

och/eller om de ansetts vara av större intresse. Det förra gäller framförallt konstruerade

variabler (index). Hur dessa variabler konstruerats redogörs för i Appendix 7.2, De

betecknas på samma sätt som i kapitel 5: med versaler inom klamrar.
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6.2 Skatteomläggningen och skattefusket

En målsättning med skatteomläggningen var att den skulle leda till minskat skattefusk.

Enligt flertalet ekonomiska modeller bidrar sänkta marginalskatter till minskat skattefusk

pga substitutionseffekten, eftersom skattefusk blir mindre lönsamt. Inkomsteffekten, å

andra sidan, bidrar till ökat skattefusk. Sänkta marginalskatter innebär ökad nettoinkomst.

Detta gör individer mer villiga att ta risker pga mindre kännbara straffavgifter. (Witte och

Woodbury, 1983).

Witte och Woodbury (1983) menar att om straffavgifterna enbart är baserade på den

skatt man smitit från, vilket varit fallet i Sverige, finns bara inkomsteffekten (se även

Yitzhaki, 1974). De drar härav slutsatsen att när skattesatserna ökar så minskar den ej

deklarerade inkomsten, dvs skattesatserna skulle vara negativt korrelerade med skattefusk.

Resultat från ekonometriska studier vid progressiva skatteskalor är dock tvetydiga (Witt

och Woodbury, 1983; Kinsey, 1986), liksom då straffavgifterna baserats på icke deklarerad

inkomst (Allingham och Sandmo, 1972) istället för undanhållen skatt. Clotfelter (1983)

fann ett positivt samband mellan skattesatser och skattefusk, men Cox (1984) menar att

sambandet har störts av inkomstvariabeln.

I brist på entydig prediktion av skatteonlläggningens effekter på skattefusk utifrån

ekonomisk teori hypotetiseras följande i enlighet med intentionerna för skatteomläggningen:

Hl: Skattefusket minskade under skatteomläggningens första hälft.

Hypotesen prövas med avseende på de fyra former av skattefusk som redogjorts för i

föregående kapitel (avsnitt 5.5).

6.2.1 Deldarationsfusket under skatteomläggningens första hälft

I de tre sista undersökningarna ställdes en fråga om avdragsfusk [VI92] och en annan fråga

om inkomstfusk i samband med att nlan deklarerar [VI93]. I den första undersökningen

ingick frågorna om avdragsfusk och inkomstfusk i en och samma fråga [VI90]. För att

kunna jämföra svarsfrekvenserna i samtliga undersökningar har svaren på de två frågorna i

de tre sista undersökningarna slagits ihop till en variabel motsvarande frågan i första under

sökningen1.

Prövning av hypotesen utifrån denna variabel ger ej stöd för hypotesen att skattefusket

skulle ha minskat under den aktuella tiden (från hösten 1982 till våren 1984)2. Totalt i de

Svaret "Ja, någon gång" på båda frågorna har satts som "Ja, flera gånger". Övriga svar resulterar i det
högsta av de svar som givits på de två frågorna.

2 Kendall's Tau B=O,025; p=O,1230. (X2 =7,68; p=O,26).
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fyra undersökningarna uppgav 82 % att de varken avdrags- eller inkomstfuskat i samband

med deklarering, 13% att de gjort det någon gång och 5% att de gjort det flera gånger.

Motsvarande analys av inkomstfusk respektive avdragsfusk i de tre undersökningar där

dessa mättes separat ger samma resultat. Inga förändringar i skattefusket kan konstateras

under den aktuella perioden [V192 & V193].

Totalt uppgav 86% att de inte någon gång underlåtit att deklarera en inkomst under de

senaste åren, 11 % att de gjort det någon gång och 3% att de gjort det flera gånger. 93 %

uppgav att de inte gjort något otillbörligt avdrag de senaste åren, 6% att de gjort det någon

gång och 2 % att de gjort det flera gånger.

6.2.1.1 Deklarntionsfusket i andra undersökningar

Även om varken undersökningspopulationerna eller frågorna som ställts är desamma kan

resultaten vara av intresse att jämföra med andra undersökningar. Den mest intressanta att

jämföra med är Wämeryd och Walerud (1982)3. De hade använt en fråga som i stort

stämmer med den fråga om deklarationsfusk som jag använde i första undersökningen

[V190]. De frågade dock om man någonsin skattefuskat i deklarationen.

I deras undersökning, som genomfördes 1981, uppgav 81 % att de aldrig skattefuskat

på efterfrågat vis, 16% att de gjort det någon gång och 3% att de gjort det flera gånger.

Siffrorna stämmer väl överens med dem från mina undersökningar och ger visst stöd för att

några större förändringar inte skulle ha skett i skattefusket sedan 1981 och fram till mitten

av skatteomläggningen hos den aktuella populationen.

I Vogels undersökning (1970)4 sade sig 81 % "absolut" eller "i stort sett" tillhöra den

grupp som varje år uppger varenda liten extraförtjänst. Andelen som sade sig "knappast"

eller "absolut inte" tillhöra denna grupp var 18 %, en något men inte anmärkningsvärt högre

siffra än i mina aktuella undersökningarS.

I Laurins studie (1986; undersökningen genomfördes 1981)6 uppgav 75,5 % att de

"varje år uppgett varenda liten förtjänst i deklarationen ... " och 21,5 % att de inte hade gjort

det. På Vogels fråga, som även Laurin ställde, svarade 65,5% att de tillhörde den grupp

som varje år har uppgivit varenda liten extraförtjänst och 22 % att de inte gjorde det7•

Laurins siffror skulle tyda på något mer utbrett skattefusk än i både mina och Vogels under

sökningar.

3 Undersökningspopulationen utgjordes av 426 män som samplats ur telefonkatalogen.
4 Undersökningspopulation utgjordes av personer i åldern 20 - 70 år som var deklarationspliktiga.
5 Laurin (1986, s 27) fann att en del personer som uppgivit att de tillhörde den grupp som inte uppgivit alla

inkomster inte själva undanhållit några inkomster. De ansåg att andra i "samma grupp" brukar undandra
inkomster.

6 Undersökningspopulationen utgjordes av stadigvarande bosatta i Sverige i åldern 17 - 75 år.
7 I 100% inräknas här 12 % som "ej haft extra-arbete", ej vetat eller ej velat svara.
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Vad gäller avdrag sade 82 % i Vogels undersökning att de "absolut" eller "i stort sett"

tillhörde den grupp som aldrig någonsin fuskat med avdrag. 16% sade sig "knappast" eller

"absolut inte" tillhöra denna grupp, vilket är en dubbelt så hög andel som i mina under

sökningar. I Laurins studie svarade 12% att de någonsin avdragsfuskat och 82 % att de

aldrig gjort det8, vilket är mitt emellan mina och Vogels resultat.

En förklaring till skillnaderna mellan Vogels, Laurins och mina resultat kan vara skill

naderna i undersökningspopulation. En annan förklaring kan vara skillnader i de frågor

som ställdes, t ex "varje (inkomst) ... någonsin" i Vogels och Laurins undersökningar och

"någon gång ... under de senaste åren" i mina. En tredje förklaring är att förändringar

faktiskt skett över tiden sedan 1970.

Ser man till resultaten i nämnda undersökningar finns det en antydan om en minskning

sedan 1970 vad gäller avdragsfusk. Det verkar dock föga troligt att inkomstfusket skulle ha

minskat så kraftigt från 1981 till hösten 1982, för att sedan vara konstant under skatte

olnläggningen. Jämförelsen mellan mina och Wärneryd och Waleruds resultat talar också

emot det. De två först nämnda förklaringarna verkar därför mest troliga.

6.2.2 Svarljobb under skatteomläggningens första hälft

Det har tidigare konstaterats att frågan om "det någon gång under det senaste året hänt att

[man] tagit emot svart betalning för ett arbete eller någon tjänst" har en hel del gemensamt

med inkomstfuskfrågan i föregående avsnitt, samtidigt som det finns en unik varians i

svaren på frågan.

Hypotesen får dock inte stöd här heller. Det finns inte något signifikant samband

mellan tiden för skatteomläggningens genomförande och om man tagit emot svart betalning

eller inte9 [V186] . Totalt uppgav 82 % att de aldrig under det senaste året tagit emot svart

betalning, 11 % att de gjort det en till två gånger och 7% att de gjort det flera gånger.

Dessa siffror stämmer väl överens med Vogels resultat, men samtidigt skiljer sig frå

gorna åt även här. I Wämeryd och Waleruds undersökning (1982) svarade 86% att de inte

tagit emot svarta pengar någon gång under 1980. Någon ökning i denna typ av skattefusk

kan ha skett under åren före skatteomläggningen, en trend som skatteomläggningen i så fall

kan ha bidragit till att hämma.

8 6 % hade aldrig deklarerat, visste ej eller ville ej svara.
9 Kendall's Tau B= -0,022; p=0,1526. (x2 =3,45; p=0,75).
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6.2.3 Svarta betalningar under skatteomläggningens första hälft

Analyserna hittills har gällt det egna skattefusket bland respondenterna. Vad gäller beteen

det att möjliggöra för andra att skattefuska genom att betala andra svart, får hypotesen inte

heller stöd. Sambandet mellan tiden (undersökningsomgång) och att betala någon svart är

inte signifikantiO [V185].

Andelen som uppgav att de inte någon gång under det senaste året betalat någon svart

var totalt i de fyra undersökningarna 82 %. Andelen som svarade att de betalat andra svart

en till två gånger var 13 % och andelen som uppgav att de betalat andra svart flera gånger

var 5%.

Wämeryd och Walerud (1982) frågade om man någonsin betalat någon annan svart.

Endast 38% uppgav att man inte gjort det någon gång. Skillnaden i resultat beror förmod

ligen främst på skillnaden i tidsperspektiv. Det är dock intressant att resultaten skiljer sig så

pass mycket mer här än när det gäller deklarationsfusk. Det tyder på att betydligt fler kan

tänka sig att betala någon svart - och gör det någon gång - än som kan tänka sig att fuska

i samband med deklarering - och som gör det.

6.2.4 Sammanfattning av skattefusket under skatteomläggningens första hälft

Skatteomläggningen och eventuella förändringar i andra faktorer tycks ej ha resulterat i

minskat (eller ökat) skattefusk under skatteomläggningens första hälft. Det är dock möjligt

att det finns en fördröjning i effekterna, vilka således kan ha inträffat efter de aktuella

undersökningarna. Det är även tänkbart att skatteomläggningen kan ha hämmat en ökning i

skattefusket som skulle ha inträffat utan skatteomläggningen. Det empiriska stödet härför är

dock inte särskilt starkt.

Jämförelser med tidigare studier skulle kunna tyda på en minskning av deklarations

fusket fram till 1982, året före skatteomläggningen, samtidigt som alltfler tog emot svarta

pengar (se avsnitt 5.5.1 för en förklaring till denna paradox). Det är dock vanskligt att dra

några slutsatser härom då såväl undersökningspopulationer som frågor om skattefusk skiljer

sig åt mellan undersökningarna.

En slutsats som kan dras utifrån en jämförelse med resultat från Wärneryd och Walerud

(1982) är att det är en betydligt mer begränsad grupp som är beredda att skattefuska i sam

band med deklarering, än s*om är beredda att betala någon annan svart. Enligt Wämeryd

och Walerud förklaras det senare i större utsträckning än deklarationsfusk av behov man har

att anlita andra för vissa arbeten, t ex för reparation avens bostad.

10 Kendall's Tau B= -0,025; p=0,1234. (x2 = 11,71; p=O,0687).
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6.3 Skatteomläggningen och alternativa skatteflyktbeteenden

I den strukturmodell som presenteras i föregående kapitel utgörs alternativa skatteflyktbete

enden av 1) man minskar sina beskattningsbara inkomster genom att arbeta mindre, 2) man

ökar sin hemproduktion och minskar därmed behovet av pengar för att kunna köpa

motsvarande tjänster för vilka man dessutom kan komma att behöva betala svart och 3) man

byter tjänster med andra utan någon inblandning av beskattningsbara pengar (se avsnitt 5.6).

6.3.1 Att avstå från inkomster under skatteomläggningens första hälft

Skatteomläggningen avsåg uttryckligen att stimulera till ökade arbetsinsatser. Det antogs

således att människor tidigare avstått från att arbeta av skatteskäi, något man skulle konlnla

att göra i mindre utsträckning till följd av skatteomläggningen.

Ekonomisk teori särskiljer två effekter av inkomstskatten på arbetsutbud: dels en sub

stitutionseffekt, dels en inkomsteffekt. Vid proportionell skatt på enbart arbetsinkomster

innebär substitutionseffekten att arbetsutbudet ökar när skatten sänks och att det minskar när

skatten höj s. Inkomsteffekten innebär att arbetsutbudet minskar när skatten sänks och att

det ökar när skatten höj s. Vilken effekt som dominerar måste fastställas empiriskt.

Vid proportionell skatt på såväl arbetsinkomst som kapitalinkomst finns två inkomst

effekter och en substitutionseffekt. Om fritid (alternativet till att arbeta) är en normal

vara11, innebär båda inkomsteffektema att arbetsutbudet minskar med sänkta skatter, .medan

substitutionseffekten innebär att arbetsutbudet ökar. Chansen att arbetsutbudet minskar när

skatterna sänks är således större i detta fall.

Sverige hade både före och under skatteomläggningen en progressiv inkomstbeskatt

ning. I detta fall kan effekter av vissa skatteförändringar på arbetsutbudet prediceras utifrån

ekonomisk teori. Om fritid är en normal vara minskar arbetsutbudet om den övre gränsen

för ett inkomstintervall i en inkomstskatteskala höjs.

Om marginalskatten sänks inom ett visst inkomstintervall påverkas personer med

inkomster lägre än detta intervall inte alls. Arbetsutbudet kommer dock att minska för per

soner med en inkomst som är högre än det aktuella intervallet. Detta pga att deras

marginalnettolön inte påverkats, samtidigt som deras reala disponibla inkomst ökat genom

att inkomster längre ner i skatteskalan beskattats mindre. För inkomsttagare inom interval

let avgör individens preferenser mellan fritid och konsumtion om arbetsutbudet kommer att

öka eller nlinska.

11 Benämning i nationalekonomisk litteratur på varor och tjänster vars konsumtion ökar då individen får en
inkomstökning i form aven klumpsumma. Enligt Blomqvist (1985, s 10) finns det "starka empiriska
belägg för att fritid är en normal vara."
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Den slutsats som härav kan dras är att om marginalskatten höj s för ett lågt inkomst

intervall, över vilket de flesta arbetstagare befinner sig (såsom under skatteomläggningen då

skattesatserna höjdes för inkomster under 40.000 kronor), leder denna höjning generellt till

att arbetsutbudet ökar. Om marginalskatten sänks för ett inkomstintervall där många arbets

tagare befinner sig, såsom var fallet med skatteomläggningen, kan även detta leda till en

ökning av arbetsutbudet, beroende på olika individers preferenser (jfr Blomqvist, 1985).

Pencavel (1984) drog utifrån ett stort antal empiriska studier om arbetsutbudet bland

män slutsatsen att "The vast proportion of that work - both that based on the static model

and that based on the lifecycle model - indicates that the elasticities of hours of work with

respect to wages [and thus tax rates] are very small. "

Blomqvist (1985, s 14) menar dock efter en genomgång av ett antal studier som speci

fikt tagit hänsyn till inkomstskattens effekter på individers budgetrestriktioner att "såväl

kvinnors som mäns arbetsutbud påverkas klart negativt aven progressiv inkomstskatt."

Lägre marginalskatter skulle således leda till ökat arbetsutbud.

Utifrån vad som anförts ovan hypotetiseras följande:

H2: Allt färre sade under skatteolTlläggningens första hälft nej till arbete av skatteskäl.

En fråga ställdes för att mäta tre dylika beteenden: "Har det någon gång under det

senaste året hänt att ni sagt nej till ett arbete, till övertid eller till extra-knäck av skatte

skäl?" För två av variablerna finns ett signifikant salTlband i enlighet med hypotesen.

De som uppgav att de någon gång under det senaste året sagt nej till ett arbete av skatteskäl

minskade från 6% hösten 1982 till 3% våren 198412 [V42]. De som sagt nej till övertid

minskade från 9% hösten 1982 (10% våren 1983) till 7% våren 198413 [V43].

En analys av sambandet mellan tiden (undersökningsomgång) och ett index av de tre

redovisade variablerna genom summering av dessa [FJARBETE] visar också på ett signifi

kant negativt samband, vilket ger ytterligare stöd åt hypotesen14.

Under skatteomläggningens första hälft tycks således oviljan att jobba på grund av

skatteskäl ha minskat. Detta gäller dock ej oviljan att ta extraknäck. Andelen som någon

gång under det senaste året hade sagt nej till ett extraknäck av skatteskäi höll sig konstant på

7%-8% i undersökningarna15 [V44]. Om de aktuella siffrorna skulle motsvara inkomst-

12 Kendall's Tau B= -0,045; p=0,0188.
13 Kendall's Tau B= -0,037; p=0,0462.
14 Kendall's Tau B= -0,035; p=0,0514.

xUI =0,2225; sUI =0,5511; nUI =437.

xU2 =0,2410; sU2 =0,5662; nU2 =398.

xU3 =0,1870; sU3 =0,4570; nU3 =462.

xU4 =0,1721; sU4 =0,4740; nU4 =453.

15 Kendall's Tau B= -0,005; p=O,4129.

Några statistika för indexet:
xTOT =0,2043; STOT =0,5122; ~OT = 1750.
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bortfallet i sarrlhället pga lägre arbetsutbud som en följd av inkomstskatterna är andelarna i

sig anmärkningsvärda.

6.3.2 Hemproduktion under skatteomläggningens första hälft

Skatteomläggningen avsåg att stimulera den produktiva "vita" samhällsekonomin. Det

skulle åter löna sig att arbeta för skattepliktiga inkomster och köpa tjänster av andra istället

för att göra saker själv. Detta betyder att det egna "grå" arbete som man utförde hemma

utanför penningekonomin borde ha minskat som en följd av och under skatteomläggningen.

Hypotesen blir därför:

H3: Hemproduktionen minskade under skatteomläggningens första hälft.

Som mått på mängden hemarbete har tre frågor använts: l) om man någon gång under

det senaste året själv arbetat på sin bostad eller sitt fritidshus [V57], 2) om man någon gång

under det senaste året själv reparerat eller gjort service på något motorfordon man äger

[V62] och 3) om ens hushåll under de närmast föregående tolv månaderna ökat eller

minskat hemproduktionen [VI63].

Prövning av hypotesen visar på ett positivt samband mellan andelen som arbetat på sin

bostad/fritidshus [V57] och undersökningsomgång, alltså ett samband som är det motsatta

till det som antagits l6. Signifikansnivån för sambandet är dock något över den valda rikt

nivån. Andelen som uppgav att de själva arbetat på sin bostad/fritidshus ökade från 48%

hösten 1982 till 56% hösten 1983. Därefter minskade andelen till 52 % våren 1984.

En förklaring till den genomsnittliga ökningen från Ul/U2 till U3/U4 är att andelen

som ägde sin bostad och/eller något fritidshus var 70,5% i de två första undersökningarna

jämfört med 73,4% i de två sista undersökningarna17• Samtidigt var andelen som arbetade

med sin bostad eller fritidshus betydligt större bland dem som ägde sin bostad och/eller

något fritidshus än bland enbart hyresgäster. I genomsnitt för de fyra undersökningarna

uppgav 62 % av dem som ägde sin bostad och/eller något fritidshus att de arbetat med dessa,

medan endast 26% av enbart hyresgäster uppgivit detsamma.

Om man kontrollerar för ägande av bostad och fritidshus finner man dock att det var

bland hyresgästerna som en ökning skedde i andelen som arbetat med sin bostad, medan

andelen förblev konstant bland fastighetsägarna. Hösten 1982 och våren 1983 uppgav 22%

av hyresgästerna att de arbetat med sin bostad eller ett (hyrt) fritidshus, en andel som ökade

till 29 % hösten 1983 och vidare till 30% våren 198418.

16 Kendall's Tau B=O,033; p=O,0651.
17 Jämför tabell 3.2 som bygger på DAFA-uppgifter.
18 Kendall's Tau B=O,070; p=O,0457.
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Skatteomläggningen tycks således inte ha förmått folk att minska det egenhänqiga

bostadsarbetet för att istället köpa arbetskraft. Bland hyresgästerna var det istället allt fler

som ökade hemarbetet, vilket kan ha berott på att möjligheterna härtill förbättrades för

hyresgäster under den aktuella perioden. Detta skall således inte ses som en effekt av

skatteomläggningen.

Vad gäller andelen som uppgav att de "mekat" med eget motorfordon under det senaste

året finns inte något signifikant samband med tiden (undersökningsomgång). Andelen som

inte "mekat" var 42%, som ibland "mekat" var 36% och som ofta "mekat" var 23% (totalt i

de fyra undersökningarna)19 [V62].

Vad gäller om hushållet under de senaste tolv månaderna förändrat den mer alldagliga

hemproduktionen (" ... att i större eller mindre utsträckning än tidigare nu själv tvätta bilen

eller att baka mer eller mindre hemma?") visar en prövning av hypotesen ett starkt signifi

kant negativt samband med tiden20 [V163].

Andelen som uppgav att de ökat hemproduktionen minskade från 31 % våren 1983 till

23% våren 1984. Motsvarande ökning skedde i andelen som svarat "oförändrad hempro

duktion", från 69% 1983 till 77% 198421 . Vad gäller den alldagliga hemproduktionen

tycks således en trend som gick i motsatt riktning till målsättningen med skatteomlägg

ningen (ökad alldaglig hemproduktion) ha reducerats under skatteomläggningens första

hälft.

En analys av sambandet mellan tiden (undersökningsomgång) och ett index av de tre

redovisade variablerna genom summering av dessa [HEMARBETE] visar inte något signi

fikant samband22. Detta tyder på att hemproduktionen totalt varken minskade - såsom

hypotetiserats - eller ökade under skatteomläggningens första hälft. Endast den alldagliga

hemproduktionen förändrades i enlighet med hypotesen på ett sätt som är hänförbart till

skatteomläggningen.

6.3.3 Byte av yrkestjänsteT under skatteomläggningens första hälft

Liksom för hemarbete borde skatteomläggningen ha gjort även byte av yrkestjänster mindre

intressant. Hypotesen är följaktligen:

19 Kendall's Tau B=0,019; p=0,1803.
20 Kendall's Tau B= -0,074; p=0,OO22.
21 Frågan ställdes ej i första undersökningen.
22 Kendall's Tau B=O,OO7; p=0,3833. Några statistika för indexet:

xU2 =1,5698; sU2 =1,1551; " U2 =398. x TOT =1,6066; STOT =1,1355; "TOT =1380.

xU3 = 1,6709; sU3 = 1,1506; "U3 =459.

xU4 =1,5737; sU4 =1,1017; nU4 =451. [F=I,13;p=O,3218].
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H4: Andelen som med någon annan bytt tjänster baserade på sina yrkeskunskaper (och

härigenom undgick att behöva betala inkomstskatt) minskade under skatteomlägg

ningens första hälft.

Hypotesen prövas på en dikotom variabel: "tjänstebyte" hade förekommit respektive

inte förekommit [YRKARBYTE]. Tabell 6.1 nedan visar att en förändring skedde över

tiden i enlighet med skatteomläggningens intentioner. Andelen som någon gång under det

senaste året bytt sitt yrkeskunnande mot en tjänst från någon annan minskade från 11 %

hösten 1982 till 7% våren 1984. Andelen som inte gjort detta ökade alltså från 89% 1982

till 93% 1984.

Tabell 6.1. Sambandet mellan byte av yrkestjänster och undersökningsomgång.

Byte av Undersökningsomgång

tjänster Hösten 1982 Våren 1983 Hösten 1983 Våren 1984

89,1% 90,0% 92,9% 93,2%
Ej bytt

(389) (359) (428) (418)

10,9% 10,0% 7,1% 6,8%
Har bytt

(47) (40) (33) (30)

91,4%

(1594)

8,6%

(151)

100%

(436)

100%

(399)

100%

(461)

100%

(448)

100%

(1745)

Kendall's Tau B= -0,055; p=0,0057.

6.4 Skatteomläggningen och brottsattityder

Skattebrott antas påverkas av brottsattityder. Ett tänkbart sätt på vilket skatteomläggningen

skulle kunna bidra till minskat skattefusk på sikt är därför genom att först påverka attity

derna till skattefusk. Det är samtidigt rimligt att anta att dessa påverkar och' påverkas av

attityder till brott i allmänhet.
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6.4.1 Attityder till skattefusk under skatteomläggningens första hälft

Enligt strukturmodellen i kapitel 5 påverkas attityder till skattefusk bl a av uppfattningar om

sin ekonomiska situation, hur hög man uppfattar sin marginalskatt vara, om man tror att

man lagligen kan förbättra sin ekonomiska situation, rimligheten i marginalskatternas höjd,

attityder till inkomstskatterna, alternativa arbeten, vilka möjligheter man uppfattar sig ha att

skattefuska och hur riskabelt man uppfattar det vara att skattefuska.

Om samtliga dessa faktorer förändrades under skatteomläggningens första hälft i enlig

het skatteomläggningens intentioner23 , borde attityderna till skattefusk ha ändrats enligt

följande:

HS: Under skatteomläggningens första hälft förändrades attityderna till skattefusk till en

allt strängare syn på denna typ av brottslighet.

Attityder till skattefusk har mätts med åtta frågor. Fyra av dem avser påståenden för

vilka man skulle ange hur pass väl de stämmer med ens egna uppfattning [V211, V212,

V215 & V216]. De återstående fyra är frågor om hur grovt eller obetydligt man anser fyra

olika skattebrott vara [V253, V255, V257 & V258].

Det är främst den allmänna attityden till skattefusk som antas komma till uttryck i

svaren på de åtta frågorna sonl är av intresse. En faktoranalys av de åtta frågorna resultera

de i en faktor som benämns [FUSKATT]. I tabell 6.2 nedan visas medelvärdena för

[FUSKATT] (en standardiserad variabel) och de åtta frågorna samt faktorladdningarna för

de senare på [FUSKATT] .

En variansanalys av [FUSKATT] utifrån de fyra undersökningsomgångarna visar på

signifikanta skillnader mellan undersökningarna och en förändring över tiden som är den

direkt motsatta till vad som hypotetiserats24. Ju högre värde på [FUSKATT], desto sträng

are ser man på skattefusk. Det genomsnittliga värdet på [FUSKATT] sjunker med tiden.

Sambandsanalyser av respektive variabel visar på motsvarande signifikanta san1band

mellan sex av de åtta variablerna - tre av varje typ [V211, V212, V215, V253, V255 &

V257] - och tiden (undersökningsomgång). Även om sambanden mellan de övriga två

variablerna [V216 & V258] och tiden inte är signifikanta är de i samma riktning som övriga

variabler25 .

Detta betyder att man kom att se allt mildare på skattefusk under den aktuella perioden,

vilket är det motsatta till skatteomläggningens intentioner. Wahlund (1989b) fann att det

tog mellan ett och två år innan människor upptäckte att skattesatserna sjunkit (se även

23 T ex genom den ökade satsningen på bekämpning av ekonomisk brottslighet och därmed ökad risk med
skattefusk, bättre möjligheter att lagligen förbättra sin ekononnska situation, förbättrad ekonomisk situa
tion, mindre möjligheter att skattefuska och mindre orimlig marginalskatt.

24 F=2,58; p=O,0523.
25 Kendalls Tau B och p-värden anges i Wahlund (1990).
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Tabell 6.2. Skatteomläggningen och attityder till skattefusk.

Undersökning
1982 1983 1983 1984 Faktor-
U1 U2 U3 U4 laddning

Mått på attityd till skattefusk i/(s)/n

[FUSKATT] (ju högre värde desto mer 0,07 0,07 -0,04 -0,10
negativ är man till skattefusk) (1,03) (0,99) (0,98) (1,00)

363 316 339 353
Påståenden att instämma i26:

Folk som inte deklarerar sina extra 3,22 3,19 3,14 3,05
inkomster borde straffas hårdare än (0,82) (0,86) (0,81) (0,87) 0,6060
nu [V2ll] 377 329 345 365

Jag skulle kunna tänka mig att betala 2,54 2,58 2,63 2,66
en hantverkare utan kvitto om jag på (1,06) (1,03) (1,01) (1,08) -0,7062
detta sätt kom billigare undan [V212] 378 329 347 364

Det är hänsynslöst att göra för stora 2,90 2,95 2,79 2,82
avdrag i sin deklaration [V2l5] (0,98) (0,99) (1,01) (0,99) 0,4953

372 325 344 362

Om man ser en chans att minska sina 1,79 1,86 1,80 1,82
skatter bör man ta den även om det (0,87) (0,88) (0,87) (0,89) -0,5821
inte är tillåtet [V216] 377 330 346 365

Brott att bedöma hur allvarliga de är27:

Man deklarerar inte en extra inkomst 2,74 2,72 2,61 2,56
och tjänar 1.000:- på det [V253] (1,27) (1,12) (1,20) (1,23) 0,7832

372 329 344 364

Man betalar en hantverkare svart för 2,65 2,61 2,52 2,46
en reparation och sparar 1.000:- på (1,28) (1,19) (1,22) (1,22) 0,8404
det [V255] 374 330 344 361

Man gör avdrag i deklarationen för 3,67 3,70 3,63 3,55
en kostnad som inte existerar och (1,19) (1,17) (1,21) (1,18) 0,7372
tjänar 1.000:- på detta [V257] 374 331 345 364

Man kommer överens med sin arbets- 3,32 3,43 3,29 3,32
givare om att en del av lönen skall vara (1,30) (1,29) (1,32) (1,29) 0,8131
svart och tjänar 1.000:- på detta [V258] 374 329 345 364

Faktorns egenvärde: 3,9743

26 1 = Påståendet stämmer mycket dåligt, 2 = stämmer ganska dåligt, 3 = stämmer ganska bra och 4 =
stämmer mycket bra.

27 1 = brottet anses obetydligt; 5 = brottet anses mycket grovt.
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avsnitt 6.7.4). En förklaring kan således vara att förändringarna är en eftersläpande effekt

av tidigare ökade skatter. Den funna trenden kan därmed ha kommit att brytas först efter

våren 1984.

Det är också tänkbart att den massmediala uppmärksamheten av ekonomisk brottslighet

gjorde människor mer medvetna om möjligheten att skattefuska och "det vanliga" med

skattefusk och att detta gjort dem mindre negativt inställda. Detta skulle då vara en följd av

pluralistisk ignorans, som redogörs för i avsnitt 2.4.3.

Cialdini (1988) kallar detta fenomen för "sociala bevis" ("social proof"). Han

exemplifierar med att människor skrattar längre och oftare och anser "skämten" i TV

kommedier vara roligare om "skämten" kompletterats med artificiella skratt än när de inte

kompletteras med sådana. Detta trots att man enligt Cialdini inte uppskattar dessa skratt.

Utan skatteomläggningen hade dock attityderna kanske blivit än mildare.

Ytterligare en förklaring kan vara att lägre skatter gör att skattefusk uppfattas som

mindre allvarligt då mindre pengar fuskas bort (om samma inkomstbelopp undanhålls

beskattning). Effekten härav borde dock komma först efter det att man uppfattat att skatter

na sänkts (se avsnitt 6.7.4).

6.4.2 Attityder till brott i allmänhet under den aktuella perioden

Redan i inledningskapitlet påpekades att attityder till ,skattefusk kan påverka attityder till

brott i allmänhet. En motsatt kausal effekt är också trolig. Att de båda typerna av attityder

är starkt korrelerade framgår av PLS-analysen i nästa kapitel (se tabell 7.5 i Appendix 7.1).

En förändring i attityderna till brott i allmänhet till följd av förändringen i attityderna till

skattefusk torde dock inträffa först efter en längre tid än den tid som de aktuella under

sökningarna omfattar.

Attityder till brott i allmänhet har mätts med tre frågor om hur grovt eller obetydligt

man anser tre olika brott vara: att tillverka sprit i hemmet [V254], att stjäla från sin arbets

plats [V256] och att få för hög sjukpenning genom att uppge för hög inkomst [V259].

Det är främst den allmänna brottsattityden som antas komma till uttryck i svaren på de

tre frågorna som är av intresse. En faktoranalys av de tre frågorna resulterade i en faktor

som benämns [KRIMATT] (en standardiserad variabel). Ju högre värde på [KRIMATT],

desto grövre ser man på brottslighet.

En variansanalys av [KRIMATT] utifrån de fyra undersökningsomgångarna visar inte

på någon signifikant skillnad mellan undersökningarna28. Sambandsanalyser av respektive

variabel resulterar inte heller något signifikant samband mellan tiden

(undersökningsomgång) och olika brottsattityder (se Wahlund~ 1990).

28 F= 1,48; p=O,2194.
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Attityder till skattefusk och allmänna brottsattityder antas påverka varandra. Om de

båda pga olika externa faktorer eller beteenden förändras i motsatt riktning skulle föränd

ringen i respektive attityd bli mindre. Detta analyseras inte vidare här, men bör påpekas.

6.5 Skatteomläggningen och uppfattningar om riskerna med att skattefuska

Det talades mycket i samband med skatteomläggningen om att samhället skulle satsa på att

bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Detta kan ha påverkat uppfattningen om riskerna

med att skattefuska, vilket i så fall skulle vara i linje med skatteomläggningens syfte, om än

ej en direkt effekt av själva skatteolTlläggningen. Härav hypotetiseras följande:

H6: Skattefusk kom att uppfattas alltmer riskfyllt under skatteomläggningens första hälft.

Prövning av hypotesen visar på ett signifikant positivt samband mellan den upplevda

risken med att skattefuska och undersökningsomgång i enlighet med hypotesen29 . Detta

betyder att risken upplevdes som allt större ju längre skatteomläggningen fortskred. Av

svarsfrekvenserna [V194] framgår dock vissa avvikelser från ett direkt linjärt samband30.

Andelen som ansåg risken vara mycket liten minskade från 23% hösten 1982 till 13%

hösten 1983, för att därefter öka till 16% våren 1984. Andelen som ansåg risken vara

ganska liten var som högst våren 1984, 48% jämfört med mellan 39% och 42% i de tidi

gare undersökningarna.

Andelen som ansåg risken vara ganska stor ökade från 27% hösten 1982 till 38%

hösten 1983, för att därefter falla tillbaka till 27 % våren 1984. Andelen som ansåg risken

vara mycket stor var tämligen konstant ungefär 8% - 9%. Riskuppfattningen kan ha vari

erat med variationer i den massmediala debatten.

6.6 Skatteomläggningen och möjligheter att skattefuska

I strukturrnodellen görs skillnad mellan faktiska möjligheter och uppfattning vid intervju

tillfället om möjligheter att skattefuska (omvärldsfaktorer respektive en subjektfaktor enligt

den allmänna teoretiska modellen). Dessa behandlas följaktligen var för sig nedan. Först

behandlas faktiska möjligheter till skattefusk. Dessa antas här utgöras av alternativa arbeten

och egenföretagande.

29 Kendall's Tau B=O,037; p=O,0373.
30 x2 =31,59; p=0,0002.



139

6.6.1 Faktiska möjligheter att skattefuska: alternativa arbeten

Det har ovan konstaterats att ekonomisk teori inte ger något entydigt besked om skatte

omläggningens effekt på arbetsutbudet. Något som försvårar prediktionen är om människor

betalar skatt på inkomster från alternativa arbeten eller inte.

Skatteomläggningens intention var att arbetsutbudet skulle öka. Vad gäller alternativa

arbeten kan dessa ha ökat dels som en följd av substitutionseffekten, dels genom att andra

ökade sitt årbetsutbud. De kom då att behöva anlita andra i större utsträckning än tidigare

till olika arbeten som de inte själva längre hade tid till (en effekt av andra subjekts beteen

den). Efterfrågan på alternativa arbeten borde alltså ha ökat.

Om alternativa arbeten ökade skulle detta samtidigt innebära att möjligheterna att

skattefuska ökade. Detta är intressant att konstatera då den ena aspekten härav - ökat

arbetsutbud - är i enlighet med skatteolTlläggningens intentioner, medan den andra aspek

ten kolliderar med skatteomläggningens intentioner. Den hypotes som ställs utifrån

ovanstående resonemang är följande:

H7: Möjligheterna att skattefuska i form av utförda alternativa arbeten blev allt fler under

skatteomläggningens första hälft.

För att pröva hypotesen har ett index benämnt [ALTARBETE] skapats av frågorna om

man hjälpt någon annan med arbete på dennes bostad [V59 & V61], på dennes fordon [V64

& V66] eller utifrån sina yrkeskunskaper [V67 & V68]. Ju högre värde på

[ALTARBETE], desto större möjligheter har man haft att skattefuska.

Hypotesen förkastas av den sambandsanalys som utförts för att pröva den. Istället visar

analysen på ett signifikant negativt samband mellan utförda alternativa arbeten och tiden

(undersökningsomgång)31. Detta betyder att mängden alternativa arbeten minskade under

skatteomläggningen mot dess intentioner. Det betyder samtidigt att möjligheterna att skatte

fuska också minskade, vilket är i enlighet med skatteomläggningens intentioner.

6.6.2 Faktiska möjligheter att skattefuska: egenföretagande

I avsnitt 4.1.1 nämndes att den genomsnittliga totala skatteandelen för egenföretagare ökade

under skatteolTlläggningen. Detta berodde för somliga på att deras inkomster ökade, för

31 Kendall's Tau B= -0,042; p=0,0220. Några statistika för indexet:
xUI =1,8117; sUI =1,1428; nUI =433. xTOT =1,7293; STOT =1,9353; ~OT =1738.
x U2 = 1,7439; sU2 = 1,0154; nU2 =397.
xU3 = 1,7126; sU3 = 1,0151; nU3 =459.
x U4 = 1,6539; sU4 =0,9616; nU4 =448.
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andra att de hade inkomster främst inom de intervall där skattesatserna höjdes. Att vara

egenanstä1ld innebär att inkomsterna även belastas med sociala eller arbetsgivaravgifter.

Under skatteomläggningen höjdes dessa avgifter, vilket innebar en direkt negativ effekt på

intäkterna avegenföretagande jämfört med att få lön.

Ovanstående kan ha inverkat på intresset att bli eller förbli egenföretagare i samband

med skatteomläggningen. Utifrån ekonomisk teori är det dock inte möjligt att förutsäga i

vilken riktning. Det beror på vilken av substitutions-o och inkomsteffekten som dominerar

för olika grupper av egenföretagare och gruppernas relativa storlek. Detta är en empirisk

fråga där noll-hypotesen lyder:

H8: Andelen egenanstä1lda förändrades inte under skatteomläggningens första hälft.

För prövning av hypotesen användes en fråga om form av anställning [V32]. En sam

bandsanalys mellan tiden (undersökningsomgång) och en dikotom variabel, där 1 betyder att

man är helt eller delvis egenanställd och Oatt man är enbart anställd, förkastar ej noll-hypo

tesen32. Andelen helt eller delvis egenanställda var totalt i de fyra undersökningarna 15%

och andelen anställda 85 %.

En X2-analys av [V32] med sin ursprungliga mer detaljerade uppdelning visar dock på

vissa skillnader mellan undersökningarna. Andelen som var anställd ökade från 81 % hösten

1982 till 87% våren 1983 och låg därefter på 85% - 86%. Andelen som enbart var egen

anställd minskade från 17% hösten 1982 till 10% våren 1983 för att därefter långsamt öka

till 13% våren 1984. Andelen som var både anställd och egenföretagare var i genomsnitt

2 % totalt i de fyra undersökningarna [V32]33.

Dessa skillnader kan vara ett resultat av skatteorrdäggningen eller andra förändringar i

salT1hället som berörde egenföretagandet under den aktuella perioden. De kan även, såsom

påpekats i avsnitt 6.1 ovan gällande alla sarrlbandsanalyser utifrån undersökningsomgång i

detta kapitel, helt eller delvis bero på fel i urvalen eller på bortfallsfel. Om inte innebär

resultaten att skatteomläggningen genast när den började genomföras medförde ytterligare

en minskning i möjligheterna att skattefuska.

6.6.3 Upplevda möjligheter att skattefuska under skatteomläggningen

Faktiska möjligheter att skattefuska antas i strukturmodellen vara den främsta förklaringen

till upplevda möjligheter. Eftersom faktiska möjligheter antogs ha ökat under skatte

omläggningen, ställdes ursprungligen följande hypotes om upplevda möjligheter:

32 Kendall's Tau B=O,035; p=O,0656.
33 x2 = 15,25; p=O,0281. (Kendall's Tau B=O,034; p=O,0740).
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H9: Möjligheterna att skattefuska uppfattades som allt större under första hälften av skatte

olTlläggningen.

Det har redan visats att de faktiska möjligheterna minskade under skatteomläggningens

första hälft. Det har dock tidigare konstaterats att det finns viss eftersläpning mellan fak

tiska förändringar i omvärlden och uppfattningar härom. Det är därför inte självklart att det

under den aktuella perioden blev någon effekt av förändringarna i faktiska möjligheter att

skattefuska på upplevda möjligheter att skattefuska.

Uppfattning om ens möjligheter att skattefuska mättes med två frågor, vilka antas vara

reflektioner aven allmän uppfattning om ens möjligheter att skattefuska. Den ena frågade

direkt om man tror att man själv har större möjligheter att skattefuska än folk i allmänhet

[V18?] och den andra om man tror att det förekommer "svart-jobb" inom ens yrkesgrupp

[V188]34.

Det är främst den allmänna uppfattningen om ens möjligheter att skattefuska som

kommer till uttryck i svaren på de två frågorna som är av intresse. En faktoranalys av de

två frågorna resulterade i en faktor som benämns [FUSKMÖJL] (en standardiserad vari

abel).

En variansanalys av [FUSKMÖJL] visar inte på några signifikanta skillnader mellan

undersökningama35. Hypotesen att möjligheterna att skattefuska skulle ha uppfattats allt

bättre under skatteomläggningens första hälft får således inte stöd av analysen.

Det finns inte heller något signifikant samband mellan tiden (undersökningsomgång)

och frågan om man tror att man har större möjligheter än andra att skattefuska36. Totalt i

alla undersökningarna trodde 15% att de absolut eller kanske hade större möjligheter än

andra att skattefuska, medan 84% trodde att de absolut inte eller troligen inte hade det. En

procent svarade att de inte visste.

Däremot finns det ett signifikant positivt samband mellan tiden och om man tror att det

förekommer skattefusk inom, ens yrkesgrupp. Detta trodde man i ökad utsträckning under

skatteomläggningens första hälft37• Hösten 1982 trodde 53% att det absolut inte eller troli

gen inte förekom mot 48% våren 1984. Andelen som trodde att det absolut eller kanske

förekom ökade samtidigt från 45 % till 48%. Andelen som inte visste - mittenkategorin 

ökade från knappt 2% till drygt 3% under samma period.

Att uppfattningarna om fuskmöjligheterna totalt sett inte förändrades samtidigt som de

faktiska möjligheterna minskade kan bero på den förseningseffekt som nämnts ovan. Det

kan också bero på att andra faktorer än de faktiska möjligheterna påverkar uppfattningarna.

En tänkbar faktor som kan ha haft motsatt effekt till de faktiska förändringarna är att

34 Den sista frågan kan samtidigt ses som ett mått på socialt inflytande från en viss referensgrupp - ens
yrkesgrupp.

35 F=0,43; p=0,7316.
36 Kendall's Tau B= -0,010; p=0,3129.
37 Kendall's Tau B=0,045; p=0,0120.
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Enligt Brunswiks linsmodell (se avsnitt 2.5.1) erhåller vi kunskap om ett faktiskt

fenomen genom att percipiera indikatorer på detta. Vad vi percipierar av ett stimulus beror

på olika egenskaper hos detta och på egenskaper hos konkurrerande stimuli, hur vi beter oss

för att kunna percipiera något och på en mängd subjektfaktorer.

Dessa faktorer påverkar även bildandet av de kognitiva uppfattningar - kunskaper

eller felaktiga uppfattningar - som följer på perceptionen och som i sin tur antas påverka

attityder och beteenden. Flera undersökningar har funnit att skattekunskaperna varierar

kraftigt mellan olika respondenter (bl aVogel, 1970; Wärneryd och Walerud, 1981, 1982;

de Juan, 1989).

6.7.1 Indikatorer på marginalskatter, skatteregler i allmänhet och förändringar däri

Enligt Helsons adaptationsteori (1964) bestäms perceptionen dels av det som percipieras,

dels av kontext (bakgrund, sammanhang) och dels av tidigare erfarenhet. Inkomsttagare i

Sverige har möjlighet att direkt ta del av inkomstbeskattningens regler (allmänna omvärlds

faktorer) genom de offentliga publikationer där aktuella lagar och regler presenteras. Få

torde dock percipiera skatteregler och förändringar häri på detta sätt och de som gör det kan

ändå uppfatta eller tolka dessa på olika sätt.

Varje gång lön eller annan skattepliktig ersättning utbetalas uppges på ett lönebesked

hur mycket arbetsgivaren dragit i preliminärskatt. Denna skatt och den andel av inkomsten

som den utgör är två indikatorer på de beskattningsregler (skatteskalor) som utgör allmänna

omvärldsfaktorer.

Nämnda indikatorer skiljer sig från faktiska faktorer i flera avseenden. Bl a handlar

det om preliminär skatt, inte faktisk slutlig skatt. Skatten och procentsatsen avser vidare

genomsnittlig skatt, inte den skatt som gäller för en inkomst eller ett avdrag på marginalen.

De skiljer inte heller mellan kommunal och statlig skatt, en uppdelning som är av betydelse

vid beslut om byte av boendeort (kommuntillhörighet) och för värdering av offentliga tjäns

ter som finansieras antingen n1ed kommunal- eller statlig skatt.

I samband med deklarationen får alla skattepliktiga deklarationsupplysningar i brev

lådan och mer utförliga sådana går att hämta på banker, postkontor och andra ställen. Även

massmedierna förmedlar deklarationsupplysningar. Från dessa källor har man möjlighet att

ta del av flertalet skatteregler. Man kan även beräkna den skatt man totalt skall betala på

sin årsinkomst (med viss osäkerhet pga att taxeringsmyndigheterna inte alltid godkänner den

deklaration man lämnar in) samt skatten på olika delar av inkomsten.

Dessa skatteregler gäller dock föregående år. Här finns således en förseningseffekt

mellan förändringar i omvärldsfaktorer och i subjektfaktorer på upp till drygt ett år.

Ett annat tillfälle till perception av skattesatser är när skattebeskedet skickas ut på sen

hösten. Av detta framgår vad den slutliga skatten på föregående års inkomst faktiskt blev
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(såvida man inte överklagar). Det går även att räkna ut den procentuella skatten, dvs den

genomsnittliga skatten på hela inkomsten. Förseningseffekten genom dessa indikatorer på

förändringar i subjektfaktorer uppgår till nästan två år.

Samtidigt med skattebeskedet skickar Skatteförvaltningen ut en skattetabell. Den gäller

för kommande år, vilket kan förvilla SOlTlliga inkomsttagare. Utifrån denna skattetabell kan

man under hela det inkomstår den gäller för - dvs strax innan eventuella förändringar

träder i kraft och under hela tiden som (de nya) skattereglerna gäller - ta del av vissa

skatteregler (eller indikatorer härpå), främst skattesatser.

En annan källa som under större delen av ett år förser inkomsttagare med indikatorer

på inkomstbeskattningen är massmedierna. Indikatorerna är dock långt ifrån heltäckande

och berör både gällande skatteregler och (eventuella) framtida sådana. Presentationerna kan

också variera (kraftigt) mellan olika medier. Alla nämnda alternativa indikatorer på aktuel

la omvärldsfaktorer och förändringar häri kan störa perceptionen härav.

Lewis (1978) fann att inkomsttagare i en brittisk stad underskattade marginalskattens

höjd inom olika inkomstintervall med i genomsnitt 11 %. Wärneryd och Walerud (1981)

fann också underskattningar av marginalskatterna, men inte lika stora som dem Lewis fann.

Att marginalskatten tycks underskattas kan vara en följd av att det finns fler och mer lättill

gängliga indikatorer på genomsnittlig skatt än på marginalskatt.

Utifrån Wärneryd (1979) - se avsnitt 2.5.1 - kan det antas att sannolikheten att

förändringar i inkomstbeskattningen uppmärksammas är större ju mer intensivt och

eftertryckligt information ges om förändringarna, ju fler gånger informationen upprepas

samt ju större och mer exceptionella förändringarna är (kontrast: en drastisk reduktion istäl

let för smygande ökningar).

Av naturliga skäl är massmedierna särskilt aktiva inför och i samband med (större)

förändringar i allmänna omvärldsfaktorer såsom de skatteomläggningen innebar. Detta

medför variation över tiden i mängden information och därmed i möjligheterna att upp

märksamma dylika stimuli. Den massmediala aktiviteten om förändringar i inkomst

beskattningen som föregår beslut härom innebär också många spekulativa indikatorer.

Dessa skiljer sig många gånger från senare faktiska allmänna stimuli.

Sammanfattningsvis är det, med linsmodellens termer (se avsnitt 2.5.1), uppenbart att

den ekologiska validiteten mellan faktiskt stimulus och indikatorer härpå när det gäller

skatter och skatteomläggningen är lägre än ett. Den ekologiska validiteten varierar även

över tiden.
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6.7.2 Inverkan av subjektfaktorer, beteenden och andra faktorer på perception av och

uppfattningar om inkomstbeskattningen

I kapitel 2 hypotetiseras utifrån Galanter (1962) att sannolikheten att indikatorer på inkomst

beskattningen och förändringar häri uppmärksammas ökar ju större förväntningarna on1

skatteförändringar är, ju starkare attitydenla till och intresset för skatter och förändringar

häri är, ju större behovet av förändringar är och ju mer man "tjänar" eller "förlorar" på

skattereglerna och förändringar häri (pay-oft).

Enligt Bylund (1987) uppgav 42 % av de tillfrågade38 att de var mycket eller ganska

mycket intresserade av skattefrågor i största allmänhet och 55 % att de var lite eller inte

intresserade. Män, personer i åldern 45 - 67 år, privatanställda och egenföretagare var mer

intresserade än andra. Dessa olika kategorier av människor torde således söka och därmed

percipiera information om skatteregler och förändringar häri på olika sätt och i olika ut

sträckning.

"Pay-off" utgörs främst av inkomst och förmögenhet efter skatt, men även hur man

värderar det man får ut av skatterna. Hadenius (1986) fann att 52% av de tillfrågade39

ansåg sin inkomst efter skatt, i förhållande till arbetsinsatsen, vara för hög. I de aktuella

undersökningarna ansåg 54% denna inkomst vara otillfredsställande [VI39] (Wahlund,

1990). Dessa personer borde uppmärksamma skatteregler och förändringar häri i större

utsträckning än de som är tillfreds.

Höginkomsttagare och mycket förmögna personer betalar mer i skatt än låginkomst

tagare och borde därför uppmärksamma skatteregler i större utsträckning och förändringar

häri snabbare. De senares ekonomiska situation är dock i många fall sämre än de förras,

vilket också borde ha en positiv effekt på uppmärksamheten.

Till pay-off kan även räknas andra subjektrelaterade omvärldsfaktorer såsom avdrag

(främst pga utgiftsräntor), fasta kostnader typ boendekostnader, försörjningsbörda, typ av

anställning och möjlighet att jobba eller på annat sätt tjäna mer.

Kunskap innebär i sig även förmåga att söka och tillgodogöra sig information. Utbild

ningsnivå och ett yrke inriktat på speciellt redovisning och dylikt arbete kan därför antas ha

betydelse för uppmärksamhet och tillgodogörande av information, och därmed indirekt för

kunskap om skatteregler.

Det har påpekats att även beteenden har betydelse för uppfattningar. I Bylunds under

sökning uppgav endast 44% att de deklarerar själva. Andelen som uppgav att de fick hjälp

aven expert eller någon "annan" var 53%. Yngre och män deklarerar själva oftare än

38 Undersökningen baserades på ett slumpmässigt urval av 10.000 personer i åldern 18-74 år bosatta i Sverige
och genomfördes hösten 1986.

39 Undersökningen baserades på ett slumpmässigt urval av 300 egenföretagare och 900 "vanliga" personer i
åldern 27-35 år bosatta i Sverige. Undersökningen genomfördes vinterhalvåret 1981-1982.
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andra personer. Kvinnor och egenföretagare tar oftare än andra hjälp av någon "annan"

eller aven expert.

Vidare uppger enligt Bylund endast 37% att de brukar räkna ut sin skatt själva. 12% -

14% (två olika frågor ~ olika svar) uppgav att de inte räknar ut skatten alls, medan 50%

sade att de får hjälp av någon expert eller "annan" att räkna ut den. Äldre och kvinnor

räknar mer sällan själva, och oftare än andra inte alls ut sin skatt. Privatanställda räknar i

större utsträckning själva ut sin skatt än andra anställda. Egenföretagare får mer ofta än

andra hjälp av någon expert att göra detta.

Hur man beter sig påverkar rent allmänt möjligheten att kunna percipiera skatteregler,

främst beroende på vilka vanor man har att söka information. Dessa beteenden varierar i

sin tur mellan olika kategorier av människor, beroende på olika subjekt- och subjektrelate

rade omvärldsfaktorer (ålder, kön, utbildning, form av anställning, m m).

Vad gäller de förändringar i skattesatserna som marginalskatterna innebar diskuterar

Wahlund (1989b) betydelsen av förändringarnas storlek. Med hänvisning till Weber (1834)

och Fechner (1860) hypotetiseras och erhålles visst stöd för hypotesen "ju större sänkning

av marginalskatten i förhållande till dess tidigare nivå, desto större är sannolikheten att

sänkningen uppmärksamn1as. "40 Detta betyder att ju högre tidigare marginalskatter har

varit, desto större måste sänkningarna vara. för att uppmärksammas i samma utsträckning.

6.7.3 Allmänna skattekunskaper under skatteomläggningen

Skatteomläggningen fick stor uppmärksamhet i massmedierna. Utifrån de stora behov aven

skatteomläggning som kan antas ha föranlett den, är det därför rirrl1igt att hypotetisera föl

jande om skattekunskapernas utveckling under den aktuella perioden:

HI0: De allmänna skattekunskaperna ökade under första hälften av skatteomläggningen.

Skattekunskaper har mätts med fem frågor om olika skatteregler [VI75, V198, V199,

V200 & V201] samt en fråga om hur kunnig man anser sig vara [VI83]. Utifrån dessa

frågor har bildats ett index [SKATTKUN] , som kan anta värdet O - 7 beroende på hur

många frågar man besvarat rätt (1 poäng per fråga) och hur kunnig man anser sig vara (O -

2 poäng). Vissa frågor ställdes ej i den första undersökningen. Varken sambandsanalys

eller variansanalys utifrån de tre sista undersökningarna ger stöd för hypotesen41 .

40 Samma data som för denna studie användes, men respondentkategorin var inskränkt till dem som uppgav
att de hade ett arbete och minst 1.000 kronor i månadslön (i realt värde 1980).

41 Kendall's Tau B=0,005; p=0,4191. Några statistika för indexet:
x U2 =3,1947; sU2 = 1,5101; nU2 =398. xTOT =3,1692; STOT = 1,5672; "'rOT = 1311.

xU3 =3,0710; sU3 = 1,5672; nU3 =460.

x U4 =3,2463; sU4 = 1,5637; nU4 =453. F= 1,540; p=0,2148.
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Endast en av skattekunskapsindikatorerna har ett signifikant samband med tiden

(undersökningsomgång), nämligen frågan on1 schablonavdraget för inkomsters förvärvande

[V200]. Denna indikator är av särskilt intresse eftersom frågan gällde en skatteregel som

ändrades när skatteomläggningen påbörjades. Den kan således påvisa eventuella fördröj

ningseffekter.

Av tabell 6.3 nedan framgår att hösten 1982, några månader innan skatteomläggningen

påbörjades, kände endast 5% till att schablonavdraget jOr det inkomståret (1982) var 100

kronor. 17% trodde samtidigt att avdraget var 1.000 kronor, det belopp som skulle bli

aktuellt fr o m 1983. Det senare kan bero på att ändringen hade diskuterats i n1assmedierna

under större delen av 1982. Ändringen kan ha observerats av somliga, samtidigt som tid

punkten för ändringen ej observerats.

Tabell 6.3. Kunskap om schablonavdrag för inkomsters förvärvande.

Tror om Undersökningsomgång

schablon-

avdraget Hösten 1982 Våren 1983 Hösten 1983 Våren 1984

5,3% 4,8% 4,4% 1,1 %
Tror 100:-

(23) (19) (20) (5)

16,9% 13,5% 16,3% 32,9%
Tror 1.000:-

(74) (54) (75) (149)

38,2% 25,0% 26,0% 23,8%
Andra belopp

(167) (100) (120) (108)

39,6% 56,8% 53,3% 42,2%
Svar: vet ej

(173) (226) (246) (191)

3,9%

(68)

20,1 %

(352)

28,3

(495)

47,8%

(837)

100%
(438)

100%
(399)

100%
(462)

100%
(453)

100%
(1752)

X2 =103,01; p<O,oo01; Kendall's Tau B (rätt= 1, fel =0) =0,234; p<O,OOOl.

Kommentar: Andelar med fetstil är de som svarat rätt.
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Våren 1983, då det nya schablonavdraget på 1.000 kronor gällde, trodde fortfarande

5% att beloppet var 100 kronor, medan andelen som trodde "rätt" nu var 14%, dvs en

större andel som trodde rätt, men en mindre andel som trodde 1.000 kronor än ett halvår

tidigare. Samtidigt sjönk andelen som gissade på andra belopp från 38% hösten 1982 till

25% våren 1983, medan andelen som svarade "vet ej" ökade från 40% till 57% under

samma halvår.

Fram till våren 1984 spred sig kunskapen om schablonavdragets storlek. Samtliga

övriga svarskategorier minskade under denna period: de som trodde avdraget fortfarande

var 100 kronor, de som gissade på andra belopp och de som svarade "vet ej". Dessa resul

tat tyder på att osäkerheten om vilka regler som gällde var stor i skatteomläggningens inle

dande skede, men att både medvetenheten om att någon förändring skett och kunskapen

ökade med tiden. Våren 1984 kände hela två tredjedelar av respondenterna ännu inte till

det nya schablonavdraget, trots att det gått ett och ett halvt år sedan den aktuella ändringen

trädde i kraft.

6.7.4 Skatteomläggningen och marginalskatterna: faktiska och uppfattade

Såsom påtalats i kapitel 4 avsåg skatteomläggningen att leda till sänkta marginalskatter för

flertalet heltidsanställda. Eftersom det stora flertalet av dessa finns i den aktuella målpopu

lationen hypotetiseras följande:

Hll: De aktuella respondenternas marginalskatt sjönk under första hälften av skatte

omläggningen.

Utifrån den diskussion som förts i avsnitt 6.7.1 och 6.7.2 ovan antas följande avseende

perceptionen av respondenternas egna marginalskatt och av marginalskatter i allmänhet

under skatteomläggningens första hälft:

H12: Det skedde en fördröjning i perceptionen av sänkta marginalskatter varför dessa

kom att underskattas mindre eller överskattas mer under första hälften av skatte

omläggningen.

Respondenternas faktiska marginalskatt [MARGSKATT] har beräknats utifrån gällande

skattesatser på 1.000 kronor ovanpå den årsinkomst från arbete o d som beräknats utifrån

[V203]. Hänsyn har tagits till skillnader i kommunalskatt mellan olika kommuner, till

schablonavdrag och gnlndavdrag, men ej till underskottsavdrag (ej känt). Andra beskatt-
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ningsbara inkomster än [V203] ingår inte i beräkningsunderlaget. Den genomsnittliga

kommunalskatten för respondenterna ökade från 30,00% år 1982 till 30,53% år 198442.

Faktisk marginalskatt har även beräknats för två specifika inkomster, 70.000 kronor

och 150.000 kronor, där samma hänsyn tagits som vid beräkningen av respondenternas egna

marginalskatt.

Av diagram 6.1 nedan framgår att den genomsnittliga marginalskatten sjönk för den

aktuella populationen, från 58,6% 1982 till 52,1 % 198443 . Samtidigt måste man komma

ihåg att detta inte innebär att respondenterna i genomsnitt erfor motsvarande marginalskatte

sänkning. Såsom påpekades i avsnitt 4.2 kan många inkomsttagare, trots generellt sänkta

marginalskatter, ha fått ökad marginalskatt pga att man klättrat uppför inkomststegen och

ersatts av andra, av vilka många tidigare hade ännu lägre inkomster och marginalskatt.

Även marginalskatten för de två specificerade inkomsterna sjönk, med hänsyn tagen till

respektive respondents komnlunalskatt. Marginalskatten på 70.000 kronor sjönk från

56,0% år 1982 till 47,5% år 1984. Marginalskatten på 150.000 kronor sjönk från 80,0%

år 1982 till 70,5% år 198444. Ökningen i kommunalskatterna betyder något lägre minsk

ning än den skatteomläggningen avsåg.

Percipierade marginalskatter mättes med tre frågor om vad man trodde att man skulle

behöva betala i skatt på 1.000 extra intjänade kronor ovanpå den egna ordinarie inkomsten

[V181: MARGTRO], på en årsinkomst av 70.000 kronor [V177] och på en årsinkomst av

150.000 kronor [V179]. Det var med andra ord inte marginalskattesatser i procent som det

frågades efter, utan skatten i monetära enheter. Marginalskatten behandlas dock som pro

centsatser i texten.

Av diagram 6.1 nedan framgår att också de genomsnittliga percipierade marginalskat

terna sjönk - både den egna, den på 70.000 kronor och den på 150.000 kronor - under

skatteorrlläggningens första hälft. Ingen sänkning är dock signifikant förrän i vårunder

sökningen 1984 (jämfört med höstundersökningen 1982), dvs ett och ett halvt år efter det att

den första sänkningen hade inträffat45 . De genomsnittliga percipierade marginalskatterna

minskade även mindre än vad den verkliga minskningen var. Detta betyder att det endast

var vissa som percipierade de nya marginalskatterna eller att man inte observerade

sänkningarna fullt ut46 .

Resultaten ger stöd åt hypotesen att perceptionen av de nya skattesatserna dröjde. Sam

tidigt ger resultaten visst stöd åt Weber-Fechners lag. Det är främst efter stora förändringar

som en minskning i percipierad marginalskatt kan observeras. Den genomsnittliga percipie-

42 F= 14,36; P < 0,0001.
43 F= 13,81; P <0,0001.
44 F70, =4006,44; p<O,OOOI och F150, =5947,40; p<O,OOOI.

45 tegen =2,18; p=0,030. t70, =3,75; p<O,OOl. t150, =3,94; p<O,OOl.

46 Även om minskningen i den genomsnittliga percipierade egna marginalskatten inte motsvarades aven lika
stor genomsnittlig minskning för de enskilda respondenterna, innebär den att somliga efter ett tag ändå
uppfattat de lägre marginalskatter som skatteomläggningen resulterade i.
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rade marginalskatten hade våren 1983 en nedåtgående tendens enbart för årsinkomsten

70.000 kronor. Från hösten 1983 till våren 1984 minskade den mest för årsinkomsten

150.000 kronor. I båda fallen var den faktiska marginalskattesänkningen störst just för

dessa inkomstnivåer under respektive period.

Diagram 6.1 visar vidare att marginalskatterna kom att överskattas under skatteomlägg

ningens första hälft, antingen mer än tidigare eller från att tidigare ha underskattats. Detta

är också i enlighet med hypotesen. Den egna marginalskatten underskattades hösten 1982

n1ed 3,3 procentenheter för att våren 1984 överskattas med 2,2 procentenheter. Marginal

skatten på 70.000 kronor överskattades hösten 1982 med 1,4 procentenheter för att våren

1984 överskattas med 5,7 procentenheter. Marginalskatten på. 150.000 kronor underskat

tades hösten 1982 med 3,6 procentenheter för att våren 1984 överskattas med 2,4 procent

enheter47•

Diagram 6.1. Genomsnittliga percipierade och faktiska marginalskattersatser för tre

inkomstnivåer i respektive undersökningsomgång.

a: På egna årsinkomsten b: På 70.000 kronor
60 60

Genomsnittlig uppfattad
marginalskattesats

,."- .... ,,,,,,,,,,,,,.

Genomsnittlig verklig
marginalskattesats

c: På 150.000 kronor

70

80

68

72

Genomsnittlig verklig
marginalskattesats

Genomsnittlig uppfattad 78
... marginalskattesats

...............
......

......... , 76,,,,,
\ 74,

\

58

56

54

50

52

48

Genomsnittlig uppfattad
marginalskattesats

Genomsnittlig verklig
marginalskattesats

56

54

58

50

52

48

1982 1983 1983 1984
Höst Vår Höst Vår

1982 1983 1983 1984
Höst Vår Höst Vår

1982 1983 1983 1984
Höst Vår Höst Vår

47 Fegen =7,75; p<O,OOOl. F70 , = 14,84; p<O,OOOl. F ISO' = 15,06; p<O,OOOl.
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Med hjälp av faktoranalys har skapats ett index av skillnaderna mellan uppfattade

marginalskatter och faktiska marginalskatter på de två specificerade inkomsterna

[SKATTUPPF]. För respektive år visar detta index om marginalskatterna i allmänhet upp

fattas vara höga eller låga, där hänsyn har tagits till om man har högre eller lägre kommu

nalskatt än den genomsnittliga.

En analys där medelvärdet på [SKATTUPPF] jämförs mellan undersökningarna visar

på förändringar i över- eller underskattning av marginalskatter i allmänhet, över tiden då

dessa sänktes. Även en sådan analys ger stöd åt hypotesen att marginalskatterna i allnlänhet

kom att överskattas under skatteomläggningens första hälft mer än tidigare48 . Indexet är

dock inte linjärt över tiden, beroende på att alltfler över tiden, i alla fall delvis, percipierade

de sänkta marginalskatterna.

6.7.5 Skatteomläggningen, skatteattityder och marginalskatternas rirrilighet

Flertalet empiriska studier om skatteattityder har funnit övervägande negativa attityder49.

Därför förväntas attityderna även i denna undersökning vara övervägande negativa. Detta

antas till stor del bero på att marginalskatterna i allmänhet uppfattats som orimligt höga,

vilket också kan sägas vara en typ av skatteattityd. Marginalskatternas rimlighet antas i

strukturmodellen i sin tur bero främst på marginalskatternas höjd.

Allmänna skatteattityder antas i strukturmodellen främst bero på skatternas höjd, hur de

används och på uppfattning om deras rimlighet. Åsikt om hur det används antas i struktur

modellen ingå i politisk uppfattning.

Resultaten i avsnitt 6.7.4 visar, som hypotetiserats, att de nya sänkta marginalskatterna

inte uppfattades förrän efter en viss tid. Samtidigt antas i litteraturen attityder förändras

långsamt (se t ex Wärneryd, 1979). Eftersom de sänkta marginalskatterna inte uppfattades

förrän ivårundersökningen 1984, och deras inverkan på attityder kan antas ha dröjt ytter

ligare en tid, antas följande om förändringar i skatteattityder och marginalskatternas rim

lighet under skatteomläggningens första hälft:

H13: Marginalskatternas höjd antas ej ha kommit att uppfattas som rinlligare under

skatteomläggningens första hälft.

48 F= 19,465; p<O,0001. Några statistika för indexet:

xUI = -0,3139; sUI =1,0190; nUl =411. xTOT =0,0000; STOT =1,0000; 'l-rOT =1528.

x U2 = 0,1526; sU2 =0,9148; nU2 =336.

xU3 = 0,0833; sU3 =0,9377; nU3 =387.

xU4 = 0,1159; sU4 =1,0401; nU4 =393.

49 Några svenska studier är Vogel (1970), Wämeryd och Walerud (1981), Hadenius (1986), Laurin (1986),
Bylund (1987) och de Juan (1989). För utländska studier, se t ex Lewis (1982), Damell och Gallaher
(1986) samt DamelI, Gallaher och Smith (1987).
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H14: Attityderna till inkomstskatterna ändrades inte under skatteomläggningens första

hälft.

Var och en av de tre frågorna om vad man trodde att man skulle få behöva betala i

skatt på 1.000 extra intjänade kronor [V177, V179 & V181] följdes aven fråga om hur

mycket man tyckte vore rimligt att betala i skatt på dessa 1.000 kronor [V178, V180 &

V182]. Genom att subtrahera den rimliga marginalskatten från den percipierade erhölls tre

mått på marginalskatternas rimlighet [ORIMEGEN, ORIM70T & ORIM150T]. Utifrån

dessa variabler skapades sedan med hjälp av faktoranalys faktorn [RIMLSKATT] (en stan

dardiserad variabel).

Av diagram 6.2 nedan framgår att den egna marginalskatten i genomsnitt uppfattades

vara drygt 20 procentenheter för hög, marginalskatten på 70.000 kronor i årsinkomst unge

får 22 procentenheter för hög och marginalskatten på 150.000 kronor i årsinkomst ca 27

procentenheter för hög. En variansanalys med [RIMLSKATT] samt var och en av variab

lerna [ORIMEGEN], [ORIM70T] och [ORIM150T] som beroende variabler och undersök

ningsomgång (tiden) som förklarande variabel resulterar ej i att hypotesen om marginalskat

ternas rirrllighet kan förkastas50. Marginalskatterna förblev således lika orinlligt höga under

hela första hälften av skatteomläggningen, såväl den egna som de på specificerade inkoms

ter, trots att de sänktes.

Detta resultat är intressant, därför att det innebär att vad man tyckte var en rimlig höjd

på marginalskatter måste ha ändrats samtidigt med att man percipierade lägre marginalskat

ter. Analyser av [V178, V180 & V182] visar också att så är fallet. Vad respondenterna i

genonlsnitt tyckte var rimliga marginalskatter på årsinkomster på såväl 70.000 kronor som

150.000 kronor minskar signifikant över undersökningarna. Den rimliga marginalskatten

på den egna inkomsten har en minskande tendens, men skillnaderna mellan undersökningar

na är inte signifikanta51 . Se diagram 6.2.

Resultaten innebär att det inte bara är fråga om en fördröjning mellan perception av

sänkta marginalskatter och åsikt om deras rimlighet. Utifrån Helson (1964) kan en annan

förklaring till utvecklingen ges, nämligen att man använder skattemas percipierade höjd

som referenspunkt för att bedöma vad som är rimliga skatter, samtidigt som denna funktion

ändrar sig över tiden.

Av diagram 6.2.b och c framgår att en högre marginalskatt i genomsnitt uppfattas vara

mer orimligt hög än en lägre marginalskatt: [ORIM70T] är mindre än [ORIM150T]. Detta

innebär att funktionen för rimlig marginalskatt av percipierad marginalskatt är avtagande

50 F[RIMLSKATI) =0,16; p=0,9212. Se Wahlund (1990) för respektive fråga.

51 Fegen = 1,34; p=O,2600. F70, =5,73; p=0,OOO7. F150, =7,16; p=O,OOOl.
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eller att den har en lutning som är mindre än ett vid den tidpunkt då marginalskatterna

bedöms.

En regressionsanalys på makronivå med percipierad genomsnittlig marginalskatt (fyra

observationer för vardera [V177], [V179] och [V18l]) och tiden (undersökningsomgång)

som två förklarande variabler och rimlig marginalskatt (fyra observationer för vardera

[V178], [V18D] och [V182]) som den beroende, visar ett mycket starkt positivt samband

mellan percipierad och rimlig marginalskatt och en antydan till ett negativt samband med

tiden52. Tänkbart är att en anpassning sker över tiden till inflaterade löne- och skatteskalor.

Helson påpekar att även kontext och tidigare erfarenheter har betydelse för

bedömningar. Enligt strukturmodellen antas också en mängd andra faktorer än marginal

skatternas höjd ha inflytande på uppfattningen om marginalskatternas rimlighet, bl a hur

mycket man arbetar, vilka kunskaper man har och ens ekonomiska situation. Flertalet av

dessa antas dock inte - i genomsnitt - ha förändrats i nämvärd utsträckning under skatte

omläggningens första hälft.

Diagnun 6.2. Genomsnittliga percipierade och rimliga marginalskattesatser ror tre in

komstnivåer i respektive undersökningsomgång.

a: På egna årsinkomsten b: På 70.000 kronor c: På 150.000 kronor
100 100 100

Genomsnittlig uppfattad
80 80 80

marginalskattesats

....._....~ ..........
Genomsnittlig uppfattad

Genomsnittlig uppfattadmarginalskattesats
60 60 marginalskattesats

60.....- .............. ....._....-.........
......

~

40 40 40 Genomsnittlig rimlig

- marginalskattesats

Genomsnittlig rimlig Genomsnittlig IImllg
20 marginalskattesats 20 marginalskattesats 20

o o o
1982 1983 1983 1984 1982 1983 1983 1984 1982 1983 1983 1984
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52 Variabel
Percipierad marginalskatt
Tiden
Konstant

B
0,70

-0,38
-3,82

seB Beta
0,02 0,985
0,20 -0,063
1,66

t

29,01
-1,84
-2,30

P
0,0001
0,0987
0,0470

R2=0,99; justerat R2=0,99. F=435,10; p<O,OOOl.
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Allmänna skatteattityder mättes med en allmän fråga om inställningen "till inkomstskat

terna i Sverige just nu?" [VI95] samt fem frågor som försökte fånga olika aspekter av

skatteattityder [V209, V210, V214, V217 & V213]. Med hjälp av faktoranalys skapades

faktorn [SKATTATT] (en standardiserad variabel) utifrån dessa sex frågor. En varians

analys av [SKATTATT] utifrån undersökningsomgång leder inte till förkastande av hypote

sen. [SKATTATT] skiljer sig inte mellan de fyra undersökningarna53 . Sambandsanalyser

mellan respektive attitydindikator och tiden visar inte heller på något signifikant samband

(se Wahlund, 1990).

Liksom i flertalet tidigare studier befanns även i denna skatteattityderna vara övervä

gande negativa. Svarsfördelningen på [VI95] enligt tabell 6.4 nedan ger en god bild av

spridningen i skatteattityder. De frågor som ställdes var: "Vad är er inställning till

inkomstskatterna i Sverige just nu? Är ni negativ, positiv eller neutral? Något, ganska eller

synnerligen?

Tabell 6.4. Svarsfördelning avseende inställning till inkomstskatterna.

Svarsaltemativ Andel Svarsfrekvens Kumulerad frekvens

Synnerligen negativ 20,1% (351) 20,1 % (351)

Ganska negativ 23,6% (412) 43,7% (772)

Något negativ 17,5% (306) 61,2% (1078)

Neutral 30,1 % (526) 91,3% (1604)

Något positiv 2,8% (49) 94,1 % (1653)

Ganska positiv 4,9% (85) 99,0% (1738)

Synnerligen positiv 1,0% (18) 100,0% (1747)

6.8 Skatteomläggningen och tron på möjligheter att lagligen få det bättre

Sänkningen av marginalskatterna (för de flesta i den aktuella populationen) innebar att

inkomsttagarna fick mer kvar aven (extra) inkomst efter skatt. Därnled ökade möjligheter

na att med egna ansträngningar förbättra sin ekonomiska standard. Minskningen i det skat

temässiga värdet av (ränte)avdrag innebar samtidigt att skulder blev dyrare. I kapitel fyra

konstaterades dock att detta inte kom att få några större konsekvenser för nettoinkomsten

totalt sett.

Det lägre skattemässiga värdet av avdrag gjorde det samtidigt enklare - relativt sett 

att förbättra sin ekonomiska standard genom att minska sina skulder (kostnaderna för skul-

53 F=O,58; p=O,6288.
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dema minskade mer härav än tidigare). Alla de åtgärder som nämnts här är lagliga -hand

lingar som avsågs att stimuleras av skatteomläggningen. Utifrån vad som anförts hypoteti

seras följande:

HIS: Tron på att med egna ansträngningar lagligen kunna förbättra sin ekonomiska stan

dard ökade under skatteomläggningens första hälft.

Som mått på tro på möjligheterna att lagligen kunna förbättra sin ekonomiska standard

användes [VI89: LAGBÄTTRA]. Prövningen av hypotesen utifrån denna variabel ger stöd

åt hypotesen. Man såg under skatteomläggningens första hälft allt positivare på sina möjlig

heter att med egna ansträngningar kunna förbättra sin ekonomiska standard54. Detta är

också i enlighet med skatteomläggningens intentioner.

Andelen som absolut trodde att man hade möjligheter att lagligen förbättra sin

ekonomiska standard ökade från 35% hösten 1982 till 38% våren 1984, medan andelen som

trodde detta kanske var möjligt ökade från 27% till 32%. Andelen som absolut inte ansåg

detta möjligt minskade något från 12% till 10%, samtidigt som andelen som ansåg att de

troligen inte kunde förbättra sin ekonomiska standard minskade från 25 % till 19%.

6.9 Skatteomläggningen och övriga variabler i strukturmodellen

I detta avsnitt redogörs för övriga faktorer i strukturrnodellen utifrån de fyra under

sökningarna. I de t1esta fall antas inga förändringar ha skett under skatteomläggningens

första hälft. Det är dock viktigt att känna till eventuella skillnader mellan undersökningarna

för att kunna tolka senare analyser och eventuellt dra slutsatser om effekter över tiden.

Vissa variabler som återkommer i studiet av sparande i kapitel 10 har tagits med i redogö

relsen. Den diskussion som förs utgår i stor utsträckning från den allmänna teoretiska

modell som presenteras i kapitel 2. Se Wahlund (1990) för mer detaljerade siffror och

testvärden.

6.9.1 Ålder, civilstånd och hushållssammansättning

I redogörelsen för den allmänna teoretiska modellen påpekades att faktorer såsom ålder,

civilstånd, yrkeserfarenhet, utbildning, kön, etc kan utgöra både subjektrelaterade

omvärldsfaktorer och subjektfaktorer. I det förra fallet utgör de begränsningar eller möjlig-

54 Kendall's Tau B=O,038; p=O,0288.
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heter för beteenden. I det senare fallet utgör de indikatorer på kunskaper, livserfarenhet,

somatiska företeelser, etc vid mätning av dylika subjektfaktorer.

Även subjektrelaterade omvärldsfaktorer såsom inkomst, banktillgångar, skulder, m m

skulle kunna användas som indikatorer på kunskaper och erfarenheter, sparsamhet, skuld

sättningsbenägenhet, etc, dvs subjektfaktorer. De skulle även kunna användas som indika

torer på beteenden, t ex arbete, sparande (se Ölander och Seipel, 1970; Lindqvist, 1981)

och skuldsättning (Lindqvist, 1983a).

Åldern har som subjektrelaterad omvärldsfaktor inflytande på andra omvärldsfaktorer,

subjektfaktorer och beteenden. Åldersberoende andra omvärldsfaktorer är t ex livscykel

stadium såsom att vara pensionär, gift, sammanboende eller omyndig (barn). Inflytandet på

subjektfaktorer och beteenden från dylika subjektrelaterade omvärldsfaktorer påverkas vida

re av allmänna omvärldsfaktorer, som t ex bestämmelser om skilda skatteskalor och skatte

regler för pensionärer och yngre inkomsttagare, samt löne- och andra anställningsvillkor

enligt avtal.

Om dylika regler eller villkor ändras genom t ex en skatteomläggning eller nya avtals

förhandlingar, så kan inflytandet från ålder och andra åldersberoende faktorer också ändras.

Det stora antalet par som gifte sig i slutet av 1989 anses t ex bero på ändrade pensionsregler

för vissa åldersgrupper och typ av parförhållande.

Den tidigare sambeskattningen av B-inkomster mellan makar medförde för vissa par en

högre beskattning av B-inkomster om de var gifta än om de var ogifta. Slopandet av

sambeskattningen genom skatteomläggningen tog alltså bort ett argunlent för att inte gifta

sig. Om detta fick någon effekt på andelen gifta i den aktuella målpopulationen går dock ej

att säga från de undersökningar som presenteras här då gifta och sanlmanboende kodats i

samma kategori.

Antalet barn och hushållsstorleken totalt kan också påverkas av allmänna omvärlds

faktorer, t ex via de effekter som skatteförändringar kan ha på ett hushålls ekonomiska

situation eller de effekter de uppfattas ha. Sådana förändringar sker dock av naturliga skäl

långsamt över tiden, om de sker.

I ingen av nämnda faktorer - civilstånd, antal barn eller antal hushållsmedlemmar 

förväntas någon förändring ha skett under skatteomläggningens första hälft som en följd av

denna. Analyser härav visar inte heller på några signifikanta skillnader mellan undersök

ningarna. Totalt för de fyra undersökningarna gäller följande:

1) Andelen ensamstående var 21 %, andelen gifta eller sammanboende 74% och andelen

hemmaboende 5,5% [V15]. Av de hemmaboende har de flesta sett sig som

"inneboende" och därför svarat på frågorna som om de vore ensamstående.

2) Av de intervjuade männen var 8% pensionärer [V21: PENSIONÄR]. Av deras

maka/sammanboende - om sådan fanns - var 5,5% pensionärer [V22].
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3) Det genomsnittliga antalet familjemedlenlmar var 2,8 (s= 1,3). Andelen enpersons

hushåll var 19%, tvåpersonshushåll 30%, hushåll med tre personer 19%, med fyra per

soner 22 % och med fern eller flera personer 10% [V17: FAMANTAL].

4) Andelen hushåll utan barn under 17 år var 60%, med ett barn 16%, med två barn 17%

och med tre eller flera barn 6% [VI9].

Ålder är som tidigare påpekats även en indikator på subjektfaktorer såsom mängden

livserfarenheter, åldersberoende kunskaper, attityder, värderingar samt fysisk och mental

förmåga. Även dessa kan förändras över tiden. Därmed ändras också den ekologiska

validiteten mellan ålder och de bakomliggande subjektfaktorer som den är en indikator på.

Detta kan i sin tur leda till en förändring över tiden i sambandet mellan ålder och andra

subjektfaktorer, beteenden och indirekt de subjektrelaterade omvärldsfaktorer som nämnts

ovan55.

6.9.2 Utbildning, yrkeskunskaper och sysselsättning

Inkomstskatteförändringar kan påverka utbildningsnivå genom att öka eller minska den rela

tiva avkastningen av utbildning. Detta kan stimulera eller avskräcka från utbildning. Det

samma gäller för olika yrkeskategorier och typ av anställning.

Andelarna i samhället med olika utbildning och yrkeskunskaper liksom andelen som

studerar torde dock förändras långsamt, om de förändras. Detta pga att (yrkes)utbildning

ofta tar lång tid och att reaktionerna när det gäller stora och viktiga beslut kan dröja, t ex

om och i så fall hur man ska (fortsätta) att utbilda sig.

Skatteomläggningen avsåg att leda till ökade arbetsinsatser. Detta skulle kunna ha skett

antingen genom att andelen arbetande ökade och andelen arbetslösa minskade eller genom

ökat antal arbetstimmar. Det förra skulle innebära att andelen försörjda i hushållet som inte

bidrar till försörjningen också skulle minska. För ingen av dessa variabler finns några sig

nifikanta skillnader mellan undersökningarna:

5) Andelen utan studentexamen eller gymnasieutbildning var 63 % och andelen med sådan

utbildning 37% [V202: UTBILDN].

55 Intervjupersonernas och eventuell hustrus ålder, liksom antalet barn, civilstånd, fastighetsägande, inkoms
ter och avdrag enligt DAFASPAR har redan redogjorts för i kapitel 3.



158

6) Andelen med yrkeskunskaper i redovisning o d var 27%, i transporter och maskin

grävning o d 25%, i olika hantverk 47%, i medicin och sjukvård 4%, i teknik och

ingenjörskonst 22% och i juridik 7% [V69 - V74].

7) Av de intervjuade männen arbetade de flesta, 86%. Andelen studerande var 4%

[STUDENT] och andelen arbetslösa 1,5%. Endast fem av männen, totalt i alla fyra

undersökningarna, uppgav att de var hemarbetande. Andelen pensionärer har redovi

sats ovan [V21].

8) Av befintliga makar/samboende arbetade 73 %, hemarbetade 17% och studerade 4 %.

Endast nio makar totalt var arbetslösa [V22].

9) Det genomsnittliga antalet personer med regelbunden inkomst i hushållen var 1,75

(s=0,71). I 32% av hushållen fanns en person med regelbunden inkomst, i 57% fanns

två personer och i 9% fanns tre eller fler personer med regelbunden inkomst. Endast

2% av hushållen var utan någon regelbunden inkomst [V18].

10) Den genomsnittliga andelen försörjda i hushållen, som ej bidrog n1ed regelbunden

inkomst var 0,27% (s=O,29) [1-(V18/V17)].

11) Den genomsnittliga arbetstiden för samtliga respondenter var 36,6 timmar i veckan

[V31: ARBETSTIM]. För enbart dem som uppgav att de hade ett ordinarie arbete var

den genomsnittliga arbetstiden 42,4 timmar per vecka.

12) Det genomsnittliga antalet extra-arbetstimmar per vecka för samtliga respondenter var

1,0. De som arbetade extra använde i genomsnitt 6,0 timn1ar per vecka för detta. Av

de två frågorna hur ofta man arbetar extra [V38] och hur många timmar man arbetar

[V39 & V40] per vecka skapades med hjälp av faktoranalys faktorn [EXTRARBET]

(en standardiserad variabel). Inte heller denna skiljer sig signifikant mellan undersök

ningarna. Andelen som sade sig ibland (tillfälligt) arbeta extra var 8,5% och andelen

som ofta (återkommande) arbetade extra var 8,6%.
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6.9.3 Inkomst och faktisk ekonomisk situation

Skatteomläggningen hade en direkt effekt på inkomst efter skatt. En annan allmän

omvärldsfaktor som har en positiv effekt på de nominella inkomsterna, vilka är de som

beskattas, är inflationen. Köpkraften beror samtidigt på de reala inkomsterna56.

13) Respondenternas genomsnittliga nominella månadsinkomst skiljer sig inte signifikant

mellan undersökningarna. Tendensen var dock ökad inkomst (drygt 7.600 kronor

hösten 1982 och ca 8.200 kronor våren 1984). Den reala månadsinkomsten minskade

samtidigt från i genomsnitt omkring 6.100 kronor hösten 1982 och våren 1983 till

drygt 5.600 kronor våren 198457 [V203].

14) Övriga hushållsmedlemmars sammanlagda nominella månadsinkomster ökade från i

genomsnitt drygt 3.600 kronor hösten 1982 till nästan 4.400 kronor våren 198458.

Någon förändring skedde här dock inte i de reala inkomsterna. De förblev i genom

snitt ca 3.000 kronor under hela perioden [V204].

15) Några skillnader mellan undersökningarna finns inte heller i hushållens inkomster i

huvudsak i fornl av olika bidrag, varken nominellt eller realt. De nominella bidragen

uppgick i genomsnitt till 124 kronor/månad och realt till 104 kronor/månad [V205:

BIDRAG].

Det är intressant att notera att den genomsnittliga nominella hushållsinkomsten ökade,

medan den reala hushållsinkomsten minskade under skatteomläggningens första hälft för

aktuella hushåll. Detta innebär, vilket påpekats i kapitel 4, att nominell och real inkomst

utgör alternativa stimuli, vilka kan ha skilda effekter på andra faktorer.

Vidare ändrades fördelningen av hushållsinkomsterna inom aktuella hushåll så att

övriga familjemedlemmars relativa andel härav ökade i förhållande till mannens. Detta

torde ha varit en önskad effekt, men kan inte ha varit en förväntad effekt av skatteomlägg

ningen, eftersom denna gjorde det mer fördelaktigt än tidigare för män att öka sina högre

inkomster än för övriga medlemmar att öka sina lägre inkomster. Resultaten tyder på

starkare motsatta effekter av andra faktorer än de förväntade av skatteomläggningen.

Skatteomläggningen hade en direkt effekt på förmögenheten genom förändringar i för

mögenhetsskatten. Den hade indirekta effekter genom andra subjektrelaterade omvärlds-

56 1980 = 100. Använt index: implicit prisindex för privat konsumtion (SCB, N10-SM8601). Se Wahlund
(1988a, bilaga 3; 1990).

57 F=3,31; p=0,0194.
58 F=2,92; p=0,0328.
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faktorer såsom ökade kapitalinkomster pga sänkta marginalskatter, och ökade räntekostna

der pga minskat skattemässigt värde av avdrag.

Skatteomläggningen avsåg samtidigt att stinlulera sparandet. Detta borde ha lett till

ökade tillgångar, ökade ränteinkomster, ökade amorteringar, minskade skulder och minska

de ränteutgifter. Ränteinkomster och ränteutgifter påverkades samtidigt av att räntorna i

allmänhet sjönk under perioden.

Vad gäller förmögenhet kan denna delas in i fem huvudkategorier: banktillgångar,

andra likvida tillgångar (främst värdepapper), reala tillgångar, kapitalvaror och skulder.

Om respondenternas bank- och andra likvida tillgångar konstateras följande:

16) Trots inflation och ränteintäkter och den stimulans på sparandet som skatteomlägg

ningen avsåg att ge, skiljer sig inte andelarna hushåll inom olika intervall av banktill

godohavanden mellan undersökningarna [V109 - Vl13]. Andelen helt utan bankmedel

förblev drygt 7%, andelen med mindre än 10.000 kronor men med något i bankmedel

30%, andelen med mellan 10.000 kronor och 20.000 kronor 19% samt andelen med

nler än 20.000 kronor 43%.

I de tre sista undersökningarna delades den sistnämnda kategorin upp i två inter

vall. I dessa undersökningar hade 23% mellan 20.000 kronor och 50.000 kronor på

banken och 21 % över 50.000 kronor på bankkonton Gfr kapitel 9).

17) Frågan om hur mycket ränta man erhållit det år man intervjuades utgör dels en

inkomstvariabel, dels en indikator på banktillgodohavanden och fordringar [V245].

Inte heller den genomsnittliga ränteinkomsten skilde sig mellan undersökningarna,

varken nominellt (3.022 kronor) eller realt (2.233 kronor).

18) Varken andelen som innehade aktier (21 %), premieobligationer (38%), andra obliga

tioner, t ex sparobligationer (17%), frivillig pensionsförsäkring (13 %; ej U1) eller

något annat som "lönsam investering" (8%) skilde sig åt mellan de olika undersökning

arna [V119 - V122 & VI24]. Det finns dock vissa skillnader mellan undersökningarna

i hur mycket man hade investerat i dessa tillgångar59.

Andelen helt utan dylika tillgångar ökade från 42% 1982 till 47% 1984, samtidigt

som andelen med mindre än 3.000 kronor, men med något investerat, minskade från

19% 1982 till 10% 1984. Andelarna med mellan 3.000 kronor och 25.000 kronor

investerat var generellt högre i vår- än i höstundersökningarna, medan motsatsen gällde

för intervallen mellan Okronor och 3.000 kronor respektive över 25.000 kronor inves

terat [V125 - V127: INVEST].

59 x2 = 31,21 ochp=O,OOI8.
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Förändringarna kan ha varit en direkt effekt av skatteomläggningen eller något

annat som påverkade börsen. De kan även vara resultatet av skillnader över tiden i

investeringsbeteenden, vilka i alla fall delvis kan vara orsakade av skatteomläggningen.

Den summa som de aktuella hushållen i genomsnitt hade investerat i dessa typer av "lös

egendom" förblev densamma under den aktuella perioden Gfr kapitel 9).

Om respondenternas reala tillgångar, skulder och innehav av kapitalvaror kan följande

konstateras:

19) Inga signifikanta förändringar i respondenternas reala tillgångar inträffade under den

aktuella perioden: 57% fortsatte att bo i ägd villa, radhus, o d; 10% i ägd lägenhet,

32% i hyrd bostad och 1% i annan typ av bostad (främst jordbruksfastighet) [V75 

V78]. Andelen som vid sidan om sin bostad ägde fritidshus var 81 %, som ägde lägen

het var mindre än 1% (10 personer totalt), som ägde villa, radhus eller hyreshus var

3 %, som ägde lantbruk var 5 % och sonl ägde obebyggd tomt var 2 % [V83 - V87].

Genom addering av några av nämnda variabler dikotom form

[V75+V76+V83+V84+V85+V86+V87] skapades ett index [REALTILLG]. Inte

heller detta index skiljer sig mellan de tre sista undersökningarna (somliga indikatorer

saknades i första undersökningen)60. Genomsnittet för indexet är 0,97 (s=O,72).

20) Berg (1983) diskuterar vikten av att räkna med inköp av kapitalvaror (minus förslit

ning) - s k "flödessparande" - i sparstatistiken. I innehavet av kapitalvaror som bilar

och båtar skedde dock ingen förändring mellan undersökningarna [V225 , V227 &

V228]. Däremot ökade andelen som hade videobandspelare från 10% 1982 till 15%

1984, med en topp i höstundersökningen 1983 på 19%61. Det senare kan vara ett

resultat av urvals- eller bortfallsskillnader, medan det förra är att förvänta aven pro

dukt i början av produktlivscykeln.

Genom summering av de fyra variablerna [V225+V226+V227+V228] erhölls ett

index [KAPVAROR]. Detta index skiljer sig inte mellan undersökningarna62. Indexet

är i genomsnitt 1,68 (s = 1, 16). Skatteomläggningen tycks totalt sett inte ha haft någon

större inverkan på flödessparandet under den aktuella perioden. Andelen hushåll utan

bil var 12%. Andelen med en bil 70% och med flera bilar 18%. Andelen hushåll med

någon större (dyrare) båt var 7% och med någon mindre båt 30%.

21) En analys av genomsnittlig total skuld, totala amorteringar och totalt betalda räntor

visar inte i något fall på några signifikanta skillnader mellan undersökningarna, varken

60 F=0,97; p=O,2929.
61 x2 = 11,19 ochp=0,0108.
62 F= 1,31; p=O,2691.
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nominellt eller realt. Nominell total skuld var i genomsnitt ca 130.000 kronor och den

reala ungefär 96.200 kronor [V264 + V270+V275 = TOTSKULD]. Totalt erlagda

räntor var i genomsnitt ca 14.500 kronor nominellt och 10.800 kronor realt

[V261 + V267 + V272 = TOTRÄNT]. Totalt betalade amorteringar var i genomsnitt

5.700 kronor nominellt och 4.200 kronor realt [V262+V268+V273 = TOTAMORT].

Med hjälp av faktoranalys skapades utifrån [TOTSKULD], [TOTRÄNT] och

[TOTAMORT] faktorn [SKULDER] (en standardiserad variabel). Inte heller denna

skilde sig åt mellan undersökningarna. Att skuldsättningen inte förändrades under den

aktuella perioden behöver inte tolkas som ett misslyckande för skatteomläggningen:

skulderna ökade inte heller. Andelen med något lån överhuvud taget skiljer sig inte

heller signifikant mellan undersökningarna. Andelen låntagare höll sig kring 84 %.

6.9.4 Uppfattning om ekonomisk situation och politiska sympatier

Det har tidigare hävdats att det tar tid för människors attityder att ändras. Ovan konstate

rades att få förändringar skedde i hushållens ekonomiska standard under skatteomlägg

ningens första hälft. Det är därför rimligt att anta att respondenternas uppfattning om sin

ekonomiska situation inte förändrades under den aktuella perioden.

22) Med hjälp av faktoranalys skapades faktorn [EKSITATT] (en standardiserad variabel)

utifrån tre indikatorer: [V139] om tillfredsställelsen med inkomsten efter skatt, [V140]

om hur svårt eller lätt man tycker det är att få hushållets inkomster att räcka till och

[V134] om vad man anser om sitt hushålls ekonomiska standard. [EKSITATT] skiljer

sig inte signifikant mellan de fyra undersökningama63 .

Vad gäller de enskilda variablerna ansåg 87% att de hade en ganska eller mycket

bra ekonomisk standard, 46% var ganska eller mycket tillfredsställda med sin inkomst

efter skatt - 54 % var således otillfredsställda - och 42 % tyckte det var svårt att få

hushållets inkomster att räcka till (58 % ansåg det vara lätt).

23) En annan attityd till sitt hushålls ekonomiska välbefinnande utgörs av hur lätt eller

svårt man tycker sig ha att hålla reda på vart hushållets pengar tar vägen [V141:

KONTROATT]. Inte heller denna attityd skiljer sig mellan undersökningarna: 69 %

ansåg att det var lätt att hålla reda på hushållets pengar, medan 31 % ansåg det vara

svårt.

63 F= 1,86; p=O,1339.



163

Skatteomläggningen var resultatet av ett politiskt beslut. De partier som röstade för

omläggningen var S, Fp och C, medan M och VPK inte gav stöd åt omläggningen. Efter

som det är troligt att det fanns skilda åsikter om skatteomläggningen inom respektive parti

är det också troligt att partisympatierna ändrades allteftersom skatteomläggningen genom

fördes.

24) V'ad gäller partisympatier hos dem som besvarade fråga [V206] minskade dessa från

hösten 1982 till våren 1984 för M från 27% till 22%, för S från 44% till 35% och för

VPK från 4% till 2%. Fp och C hade i genomsnitt 5% respektive 7% av partisympa

tierna under perioden. Den stora ökningen skedde i andelen som angav "vet ej" eller

"inget parti", från l % hösten 1982 till 27% våren 198464.

Partisympatierna för de partier som ej röstade för skatteomläggningen minskade

således, medan enbart ett av de tre partier som genomförde skatteomläggningen för

lorade röster (S). Vad som kan ha inträffat är att personer som var för skatteorrllägg

ningen och som sympatiserade med ett parti som var emot den, samt personer som var

emot skatteomläggningen men som sympatiserade med ett parti som var för den, inte

längre tyckte något parti var bäst. Naturligtvis kan även andra faktorer än skatteom

läggningen påverkat partisympatiema.

6.10 Sammanfattande slutsatser av kapitlet

I kapitlet analyseras sambandet mellan skatteomläggningens första hälft (de fyra undersök

ningsomgångarna: hösten 1982 - våren 1984) och de skattefuskrelaterade faktorer som ingår

i den strukturmodell som presenteras i kapitel 5, inklusive medgett skattefusk.

Trots skatteomläggningens målsättning att minska skattefusket - vilket också förvänta

des ha skett enligt hypotes Hl - kunde ingen signifikant förändring i skattefuskets utbred

ning under den aktuella tiden konstateras. Andelen som medgav att de skattefuskat var

totalt i de fyra undersökningarna för respektive skattefuskbeteende följande:

l) Ej deklarerat inkomst: 14%.

2) Fuskat med avdrag: 7%.

64 Kendall' s Tau BM =

Kendall' s Tau BFp =
Kendall's Tau Be =

Kendall's Tau Bs =

Kendall's Tau BVPK =

Kendall' s Tau BEj =

-0,045; p=0,0221.

0,002; p=0,4598.

-0,010; p=0,3295.

-0,072; p=0,OO07.

-0,037; p=0,0506.

0,253; P<0,0001.

(X2M = 6,24; p=0,1003).

(X2Fp = 5,40; p=q,1447).

(x2c = 1,01; p=0,7997).

(X2s = 17,84; p=0,OOO5).

(X2VPK = 3,86; p=0,2766).

(X2Ej = 146,35; p<O,OOOl).
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3) Tagit emot någon svart betalning: 18%.

4) Betalat någon annan svart: 18%.

En slutsats som dras om de två brotten att betala någon svart och att ta emot svart, är

att det förra är mer situationsberoende än det senare som, å sin sida, är mer personrelaterat

än det förra. Prövningar av övriga hypoteser om förändringar under skatteomläggningens

första hälft visar följande:

H2: Allt fårre sade under skatteomläggningens första hälft nej till ett arbete respektive

till övertidsarbete av skatteskäl, i enlighet med hypotesen. Andelen som sade nej

till extra-knäck av skatteskäl förändrades dock ej. Samtidigt konstateras att den

genomsnittliga arbetstiden inte förändrades, varken avseende respondenternas ordi

narie arbete eller deras extra-arbeten.

H3: Hemproduktionen hypotetiserades minska under skatteomläggningens första hälft,

men hypotesen fick ej stöd. Dock var det allt färre som ökade den alldagliga

hemproduktionen, samtidigt som andelen som arbetade med sin bostad eller sitt

fritidshus ökade. Dessa två hemproduktionsbeteenden motverkade således var

andra. Det är samtidigt enbart det förstnämnda som är hänförbart till skatte

omläggningen.

H4: Andelen som med någon annan bytt tjänster baserade på sina yrkeskunskaper (och

härigenom undgick att behöva betala inkomstskatt) minskade under skatteomlägg

ningens första hälft, i enlighet med hypotesen.

HS: Under skatteomläggningens första hälft blev attityderna till skattefusk allt mildare,

vilket är tvärt emot vad som hypotetiseras. Samtidigt förändrades inte attityderna

till brott i allmänhet.

H6: I enlighet med hypotesen kom skattefusk att uppfattas som alltmer riskfyllt under

skatteomläggningens första hälft.

H7: De faktiska möjligheterna att skattefuska genom alternativa arbeten minskade under

skatteomläggningens första hälft, tvärt emot vad som hypotetiserats. Detta är dock

i enlighet med skatteomläggningens intentioner vad gäller skattefusket i samhället,

men inte med skatteomläggningens intentioner att stimulera till ökade arbetsinsat

ser.
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H8: Andelen egenanställda förblev totalt sett densamma under skatteomläggningens

första hälft, i enlighet med hypotesen. Däremot finns skillnader mellan undersök

ningarna i andelarna egenanställda, både anställda och egenanställda samt anställda.

H9: Samtidigt som de faktiska möjligheterna att skattefuska minskade (se H7) förändra

des inte uppfattningarna om ens möjligheter att skattefuska. Dock trodde man i allt

större utsträckning att skattefusk förekom inom ens yrkesgrupp.

H10: De allmänna skattekunskaperna låg kvar på samma nivå under skatteomläggningens

första hälft. Hypotesen var att de skulle förbättras. Kunskapen om schablonavdra

get för inkomstens förvärvande förbättrades dock under den aktuella perioden.

Detta är intressant då detta belopp ändrades i och med skatteomläggningen.

H11: Den genomsnittliga marginalskatten bland respondenterna sjönk under skatteom

läggningen, som hypotetiserats. Detta betyder dock inte att varje enskild individ

erfor sänkt marginalskatt, eller ens att flertalet gjorde det, beroende på den normala

gången uppför inkomststegen under den aktuella delen av livscykeln.

H12: De nya sänkta marginalskatterna uppfattades i genomsnitt först ca ett och ett halvt

år efter det att de sänkts. Sänkningen uppfattades i genomsnitt inte heller fullt ut

av alla inkomsttagare. Detta betyder att marginalskatterna kom att överskattas mer

under skatteomläggningens första hälft än året före skatteomläggningen. Det bety

der också att det finns fördröjningseffekter av förändringar i allmänna omvärlds

faktorer på beteenden via subjektfaktorer. Allt detta är i enlighet med hypotesen.

H13: Marginalskatternas höjd uppfattades inte mindre orimligt höga när de nya lägre

marginalskatterna väl percipierats, som hypotetisetats. Samtidigt uppfattades i

respektive undersökning högre marginalskatter i genomsnitt vara mer orimligt höga

än lägre marginalskatter. Detta är en paradox som antyder att det sker en anpass

ning över tiden till nya skatteskalor.

H14: Attityderna till inkomstskatterna ändrades inte under skatteomläggningens första

hälft, vilket är i enlighet med hypotesen.

HIS: Under skatteomläggningens första hälft såg nlan allt positivare på sina möjligheter

att med egna ansträngningar förbättra sin ekonomiska standard, i enlighet med

hypotesen.



166

Trots att flertalet av ovan analyserade faktorer förändrades under skatteomläggningens

första hälft i en riktning som borde lett till minskat skattefusk enligt strukturrnodellen i

föregående kapitel, förändrades inte skattefusket i någon riktning. En förklaring kan vara

att olika effekter tar ut varandra via olika mellanliggande faktorer. Detta ger ytterligare

tyngd åt vikten med att försöka kartlägga den kausala strukturen bakom skattefusk och

överhuvud taget bakom beteenden.

Ett exempel på motverkande effekter är utvecklingen av hemproduktionen. Analysen

visar att en typ av hemproduktion förändrades i enlighet med skatteomläggningens inten

tioner, samtidigt som en annan typ förändrades i motsatt riktning. Effekten av skatteom

läggningen på hemproduktion kan ha kanaliserats på olika sätt via olika faktorer, vilket lett

till skilda effekter i olika aspekter av hemproduktion. Totalt skedde härigenom ingen för

ändring i hemproduktionen under skatteomläggningens första hälft.

En annan förklaring till att skattefusket inte förändrades kan vara att det finns fördröj

ningar i effekterna. Detta gör det desto mer angeläget att studera beteenden och kausala

strukturer över tiden.

I övrigt kan konstateras att det inte skedde några större förändringar i hushållens fak

tiska ekonomiska situation under skatteomläggningens första hälft. Dock konstateras att

övriga hushållsmedlemmars nominella inkomster ökade under den aktuella perioden. Vissa

förändringar skedde även i partisympatier. Allt färre sympatiserade med något etablerat

parti.

Stabiliteten över undersökningarna i det stora antalet faktorer som ej antogs ha för

ändrats under skatteomläggningens första hälft kan även ses som en indikation på god

reliabilitet.
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7 PRÖVNING AV STRUKTURMODELLEN FÖR
SKATTEFUSK

7.1 Inledning

I detta kapitel prövas den strukturmodell för skattefusk som presenterades i kapitel fem. I

kapitlet redovisas även resultaten från prövningar av fyra regressionsmodeller med de tidi

gare redovisade typerna av skattefusk som beroende variabler. Kapitlet inleds med en

analys av sambandet mellan de fyra typerna av skattefusk.

Samma förklarande variabler ingår i samtliga modeller. Medan strukturn10dellen hypo

tetiserar både direkt och indirekt inflytande på den beroende variabeln, prövas enbart direk

ta effekter i regressionsanalyserna. I de senare ingår bland de förklarande variablerna fler

talet av de första ordningens faktorer [index] som studeras i föregående kapitel!. I

prövningen av strukturmodellen används dessa som indikatorer på andra ordningens fakto

rer. De fem modellerna och prövningarna härav avser att komplettera varandra. I ett

appendix till kapitlet redogörs för de mått som används (Appendix 7.2).

Strukturrnodellen är ett försök att i en induktiv process erhålla kunskap om den kausala

processen bakom skattefusk och är i detta hänseende explorativ. Det är därför av stort

intresse att se hur väl den står sig över tiden, speciellt som förändringar skedde i omvärlden

som förväntades påverka de faktorer som ingår i modellen.

I avsnitt 5.19 hävdades vidare att tidsfaktorn i sig inte är särskilt meningsfull enär dess

kvalitativa innehåll är tämligen obestämt. Av nänlnda anledningar ingår inte tiden

(förändringar under skatteomläggningens genomförande i faktorer som ej ingår i modellen)

I några fall används ursprungsvariablerna. Det gäller sympatierna för de fem riksdagspartierna [V206] och
de olika yrkeskategorierna [V69 - V74] som dikotoma variabler.
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som en förklarande variabel i strukturmodellen. Modellen prövas istället på var och en av

de tre sista undersökningarna2.

Som ett komplement till strukturmodellen ingår de två sista undersökningsomgångarna

som två dikotoma förklarande variabler i regressionsanalysema. Deras eventuella inflytan

de på skattefusk visar den sammanlagda effekten av förändringar över tiden i försummade

omvärldsfaktorer, subjektfaktorer och andra beteenden samt av urvals- och bortfallsskillna

der mellan undersökningarna på skattefusket3•

7.2 Samband mellan fyra olika typer av skattefusk

De fyra typer av skattefusk som studeras är 1) inkomstskattefusk i deklarationen

[INKOMFUSK], 2) inkomstskattefusk genom att ta emot svart betalning [FÅTTFUSK], 3)

avdragsskattefusk [AVDRAFUSK] och 4) att betala andra svart [BETALFUSK].

I regressionsanalyserna av respektive skattefuskbeteende ingår inte övriga typer av

skattefusk som förklarande variabler. Dessa ses nämligen främst som alternativa beteenden

till det skattefuskbeteende som studeras. Det är dock fullt tänkbart att ett fuskbeteende

stimulerar eller minskar motviljan till ett annat fuskbeteende (positiv effekt), eller gör en

annan typ av skattefusk mindre "nödvändigt" eller mindre intressant (negativ effekt).

Av tabell 7.1 nedan framgår att det finns positiva samband mellan de fyra typerna av

skattefusk. Samtidigt finns det en unik varians i respektive typ. Starkast salnband finns

mellan de två variabler som båda mäter inkomstskattefusk. Korrelationen mellan

[INKOMFUSK] (vid deklarationstillfå1let) och [FÅTTFUSK] (när man tar emot pengarna)

är 0,36 (se avsnitt 5.5.1 för en diskussion härav).

Näst starkast samband finns mellan att ha tagit emot svart betalning [FÅTTFUSK] och

att ha betalat någon svart [BETALFUSK] (r=0,21). Dessa beteenden tycks således stimu

lera varandra. De kan även vara kompletterande reaktioner utifrån samma bakomliggande

faktorer. Samtidigt finns det även ·här en unik varians i de båda måtten.

Det är tänkbart att en persons skattefuskbeteende att ta emot svart betalning uppkom

mer på följande sätt. Personen tillfrågas i något sammanhang om han kan tänkas betala

svart för ett arbete mot en lägre kostnad för detsamma. Erfarenheten av att ha sett hur

andra tjänar skattefria pengar och av att själv ha varit delaktig i ett sådant brott kan öka

benägenheten (minska motviljan) att själv ta emot svart betalning, om och när en sådan

nlöjlighet senare ges.

2 Anledningen till att modellen inte prövas på första undersökningen är att flera av de frågor som genererat
data till prövningen inte ställdes i första undersökningen.

3 Analyser i föregående kapitel (avsnitt 6.2) visar inte på några förändringar i skattefuskets utbredning och
omfattning under den aktuella perioden. Den totala effekten på olika skattefuskbeteenden av samtliga
förändringar som skedde i samhället, i hushåll och hos individer under den aktuella tiden, inklusive mätfel,
var enligt de analyserna således noll.
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Sambandet mellan de två deklarationsbrotten att göra felaktigt avdrag [AVDRAFUSK]

och att inte deklarera inkomst [INKOMFUSK], hamnar först på tredje plats i storleksord

ning. Detta tyder på att deklarationsfusk är ett mer komplext beteende än vad man skulle

kunna tro och att det inte behöver vara samma faktorer som förklarar de två fuskbeteende-

na.

Tabell 7.1. Korrelationer mellan de fyra typerna av skattefusk

Variabler INKOMSTFUSK FÅTfFUSK AVDRAFUSK

FÅTTFUSK 0,36

AVDRAFUSK 0,16 0,11

BETALFUSK 0,15 0,21 0,10

7.3 Empirisk prövning av vad som ffirIdarar fyra typer av skattefusk

För regressionsanalyserna har de beroende variablerna - de fyra typerna av skattefusk

beteende - dikotomiserats: l = medgett skattefusk och O = inte medgett skattefusk. En

alternativ analysmetod hade varit logit-analys. Regressionsanalys har dock valts då avsikten

inte varit att åstadkomma prediktion, utan enbart att pröva ett antal förklarande variablers

betydelse för respektive skattefuskbeteende som komplement till prövningen av struktur

modellen. Resultaten från regressionsanalys är mer lättolkade härvidlag än resultaten från

logit-analys.

Av tabell 7.2 nedan framgår vilka variabler som bidrar signifikant upp till p < O, 10

till att förklara respektive skattefuskbeteende. De förklarande variablerna är angivna i ord

ning efter närhet till den beroende variabeln (SKATTEFUSK) i strukturmodellen. I följan

de avsnitt kommer respektive skattefuskbeteende att diskuteras för sig. (Icke signifikanta

variabler har ej tagits med i tabellen).

Den beroende variabel som valda oberoende variabler förklarar bäst är beteendet att

man tagit emot svart betalning (R2=O,25). Av inkomstskattefusket vid deklarationstillfå1len

förklaras 12% av variansen i den dikotoma variabeln. Av avdragsfusket och beteendet att

man betalat någon annan svart förklaras 7% av variansen.

En faktor som bidrar till - som det kan tyckas - låga förklaringsvärden är att de

beroende måtten är dikotoma. Regressionsanalys prövar linjära samband. Sambanden

mellan de beroende variablerna i detta sammanhang och de förklarande, av vilka de flesta

inte är dikotoma, är i huvudsak icke-linjära. Syftet är dock främst att se vilka faktorer som

har ett signifikant inflytande på respektive skattefuskbeteende, och i någon mån rangordna

styrkan i dessa effekter, inte att få ett mått på hur mycket av variansen de förklarar.
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7.3.1 Förlda.taringar till att man tagit emot betalning svart

Den viktigaste förklaringen till att man tagit emot svart betalning [FATTFUSK] är

[ALTARBETE], dvs att man haft faktiska möjligheter att skattefuska genom att hjälpa andra

med tjänster utanför ens ordinarie arbete ({j=0,23). Även andra variabler som är mått på

faktiska möjligheter bidrar signifikant till att förklara [FATTFUSK] : extra-arbeten man

gjort ({j =0,07), att man är egenföretagare ({j=0,09) och att man har yrkeskunskaper i

transport, maskingrävning, o d ({j =0,10).

Uppfattning om sina möjligheter att skattefuska bidrar ytterligare till att förklara

[FÅTTFUSK] ({j=0,09). Detta skulle kunna förklaras dels av att man haft ytterligare möj

ligheter att ta emot svart betalning än de som mätts, dels att man behövt uppfatta extra

inkomster som möjliga för skattefusk för att man också skall skattefuska.

Ett annat beteende som har ett signifikant positivt inflytande på [FÅTTFUSK] är att

man bytt tjänster med andra (~=O,10). Detta stämmer med hypotesen att ett alternativt

beteende till skattefusk för att fly undan skatt kompletterar och stimulerar till skattefusk,

istället för att ersätta det.

Den näst viktigaste förklaringen till [FÅTTFUSK] är attityder till skattefusk ({j = 

0,13). Ju mindre negativ man är till skattefusk, desto större är sannolikheten att man själv

tar vara på sina möjligheter att skattefuska. Den motsatta kausala riktningen är fortfarande

tänkbar: man blir mindre negativ till skattefusk om man väl skattefuskat någon gång.

En annan subjektfaktor som signifikant bidrar till att förklara [FÅTTFUSK] är uppfatt

ningen om risken med att skattefuska [RISKFUSK] ({j = -0,10). Ju mindre man anser

risken vara, desto större är benägenheten att ta emot svart betalning. Detta stämmer med

flertalet tidigare empiriska studier och ekonomisk teori.

Ytterligare en subjektfaktor som kan ha inflytande på [FATTFUSK] är den uppfattade

kont~ollen över vart hushållets pengar tar vägen [KONTROATT]. De som ansåg det svårt

att hålla reda på vart hushållets pengar tar vägen tog i större utsträckning emot svart betal

ning än de som ansåg detta vara lätt ({j =0,06; 0,05 <p<O,lO). Behovet av pengar

"tvingar" möjligtvis somliga att skattefuska i detta avseende. Eller så är man rent allmänt

mindre omsorgsfull för att notera inkomster och utgifter.

Skulder bidrar också till att förklara [FÅTTFUSK]. Ju mer skulder man har, i desto

mindre utsträckning tar man emot svart betalning ({j = -0,08). Fyra tänkbara förklaringar

är:

1) Ju större skulder man har, desto större ränteavdrag kan man göra. Ju större ränteavdrag,

desto lägre beskattningsbar inkomst får man. Ju lägre beskattningsbar inkomst, desto

lägre marginalskatt har man. Värdet av svarta pengar och därmed vinsten av att skatte

fuska minskar således ju större skulder man har. (Det gäller dock inte över den s k bryt

punkten.)



171

2) Skuldsättning ingår i somligas förmögenhetsförvaltning och i den skatteplanering som

ofta är en del av förmögenhetsförvaltningen. Skuldsättning görs då istället för och min

skar behovet av skattefusk.

3) Att ta skulder är ett alternativ till skattefusk för att finansiera hushållets kostnader. Det

används av nödvändighet därför att man inte kan eller vill tjäna pengar på skattefusk, och

därför att man inte har tillräckliga andra lagliga möjligheter att skaffa pengar.

4) Skulder korrelerar starkt med tillgångar. De som har stora skulder har det generellt

bättre än de som har låga skulder. De förra har därför mindre behov av att ta emot

svarta pengar än de senare.

Till slut ger ålder ett signifikant bidrag till att förklara [FÅTTFUSK]. Ju äldre man är,

i desto mindre utsträckning har man tagit emot svart betalning (~= -0,09). Ålder antas i

strukturrnodellen enbart ha indirekt inflytande på skattefusk. Det funna inflytandet på

[FÅTTFUSK] kan förklaras av att åldern är ett bättre mått och därmed lyckas hävda sitt

inflytande bättre än många mellanliggande variabler. Det kan också vara en indikation på

att det finns ytterligare icke mätta åldersberoende faktorer, som också inverkar på

[FATTFUSK] .

7.3.2 Förklaringar till inkomstskattefusk i deklarationen

Fyra av de faktorer som förklarar [FÅTTFUSK] förklarar på motsvarande sätt att man låtit

bli att deklarera inkomster [INKOMFUSK]: [ALTARBETE] (~=O,18), uppfattning on1

risken med att skattefuska (~= -0,14), attityder till skattefusk (~= -0,10) och skulder

(~= -0,09). Ytterligare två faktorer kan ha inflytande på [INKOMFUSK]: uppfattning om

möjligheterna att skatttefuska (~=0,06) och ålder (~= -0,07) - (0,05 <p < 0, 10 för båda).

De skattefuskbeteenden som samtliga dessa faktorer förklarar torde till stor del vara de

beteenden som mäts gemensamt av [FÅTTFUSK] och [INKOMFUSK].

Samtidigt är det fem av variablerna som signifikant bidrar till att förklara

[FÅTTFUSK] som inte förklarar [INKOMFUSK]: byte av tjänster, uppfattningen om

svårigheterna med att hålla reda på hushållets pengar, extra-arbeten, att man är egenanstä1ld

samt yrkeskunskap i transport, maskingrävning, o d. Två andra faktorer har istället ett

signifikant inflytande: att man sagt nej till något arbete av skatteskäl (~=0,07) och skatte

kunskaper [SKATTKUN] (~=0,09).

Inkomstskattefusk i samband med deklarationen tycks vara ett mer "intellektuellt" bete

ende än [FATTFUSK], vilket i sin tur är mer handgripligt (av faktiska förhållanden möjligt
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eller behövligt). Tänkbart är att personer med större kunskaper än andra om skattelagstift

ningen tar tillvara dessa kunskaper när de deklarerar, och att de inte deklarerar sådana

inkomster, som de "vet" att skattemyndigheterna kommer ha svårt att få reda på.

De som sagt nej till något arbete av skatteskäl är också mer benägna att vid dek1ara

tionstillfållet undanhålla inkomster. Detta antingen för att de ånyo inte anser det rimligt

med den skatt de annars måste betala på sina arbetsinkomster, eller därför att de pga lägre

arbetsinkomster vid dek1arationstillfället upptäcker att de behöver mer pengar, vilket de kan

få genom att fuska.

7.3.3 Förklaringar till avdrdgsfusk i deklarationen

Avdragsfusk sker liksom [INKOMFUSK] vid deklarationstillfållet. Ändå är det bara tre av

de variabler som förklarar [INKOMFUSK] som också ger signifikant bidrag till förk1aring

av [AVDRAFUSK]: att man sagt nej till arbete av skatteskäl ({j=0,09), attityder till skatte

fusk ({3= -0,16) och uppfattade möjligheter att skattefuska ({3= 0,09).

Variablerna [RISKFUSK], [ALTARBETE], [SKATTKUN], [SKULDER] och

[ALOER], vilka alla förklarar [INKOMFUSK], bidrar inte till att förklara avdragsfusk.

Istället ger innehav av kapitalvaror och utbildningsnivå signifikanta tillskott till förklarings

värdet ({j = -0,08 respektive (j=0,09). Möjligen har också den egna marginalskatten ett

inflytande ({3=0,07; 0,05 <p<0,10).

Ju mer kapitalvaror (i form av bilar, båtar och/eller videoapparater) man haft, i desto

mindre utsträckning har man gjort för stora avdrag. Det tycks inte vara bland personer som

har många "yttre inventarier" man i första hand skall söka avdragsfuskare. En förklaring

skulle kunna vara att innehavet av många kapitalvaror gör behovet av pengar för köp av

ytterligare kapitalvaror mindre än annars. Detta "råkar" resultera just i mindre avdrags

fusk.

Ju högre utbildning, i desto större utsträckning avdragsfuskades det under skatte

omläggningen. Främsta förklaringen här torde vara att högutbildade i allmänhet gör fler

avdrag än lägre utbildade. De är härigenom mer medvetna om möjligheterna att göra

avdrag. De sparar förmodligen också av vana fler kvitton av allehanda slag till dek1ara

tionstillfållet. Dessa "utnyttjas" för avdrag, och då även vissa som egentligen inte får

medtas.

Vad gäller den faktiska egna marginalskatten (inte uppfattningen om den vid intervju

tillfållet) finns en antydan till att man fuskar med avdrag i större utsträckning om man har

en hög marginalskatt än en låg. Den rimligaste förklaringen är att somliga med hög

marginalskatt vid deklarationstillfållet upptäckt värdet av ett avdrag, och inte kunnat låta bli

att försöka utnyttja det. Riskerna härmed har uppenbarligen inte haft någon betydelse för

beteendet.
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7.3.4 Förklaringar till att man betalar andm svart

Att man betalar någon annan svart [BETALFUSK] skiljer sig från övriga skattefuskbeteen

den i det att man möjliggör för någon annan att skattefuska, samtidigt som man själv (ofta)

tjänar pengar på det. Det finns dock några förklaringsfaktorer som är gemensamma för

[BETALFUSK] och ett eller flera andra skattefuskbeteenden: attityder till skattefusk «(3 = 
0,16), möjligheter att skattefuska «(j =0, 10) och skattekunskaper «(j=0,08). Även ålder kan

ha ett inflytande på [BETALFUSK] «(3 =-0,08; 0,05 <p<0,10).

De variabler som enbart bidrar till att förklara [BETALFUSK] är att man utför arbete i

hemmet (~=O,08), att man är socialdemokrat «(j = -0,09) och att man har reala tillgångar

(fastigheter: (3 =0,10). Möjligen har även attityder till brott i allmänhet «(3 =0,08) och att

man inte har sympati för något etablerat parti «(j = -0,07) inflytande på [BETALFUSK]

(0,05<p<0,10).

Ju mer man arbetar med hemproduktion, i desto större utsträckning tycks man anlita

andra som man betalar svart. Hypotesen var den motsatta: ju mer man gör själv, desto

mindre behov av andras hjälp har man. Man betalar därför andra svart i mindre utsträck

ning. Resultatet tyder istället på att man upptäcker att man behöver andras hjälp först när

man själv sätter igång att arbeta i hemmet.

Medan attityderna till skattefusk har ett starkt negativt inflytande på [BETALFUSK] ,

finns det en antydan till att attityder till brott i allmänhet har ett positivt inflytande. Ju

grövre man anser brott i allmänhet vara, i desto större utsträckning betalar man andra svart.

Möjligen finns det här två effekter, varav en i motsatt kausal riktning.

Ju mindre allvarligt man ser på skattefusk, desto mer benägen är man att betala andra

svart. Härigenom ser man dock hur andra tjänar pengar på att skattefuska. Detta gör att

man blir mer negativ till brott överlag, men inte till den specifika typ av brott som man

själv de fakto tjänat på.

Det kan också vara så att ju mer negativ man är till brott, i desto mindre utsträckning

vill man själv begå ett brott. Samtidigt säger man ogärna nej till pengar. Ett sätt att tjäna

pengar på ett brott utan att behöva känna att man själv begår det, är om man upplever att

det är "någon annan" som begår brottet. [BETALFUSK] är just ett sådant brott. Man kan

där komma runt sina moraliska betänkligheter, genom att se det som att det är mottagaren

av pengarna som begår brottet, inte man själv.

Personer med socialdemokratiska sympatier betalar andra svart i mindre utsträckning

än andra. Det är ett rimligt resultat med tanke på att det främst är det socialdemokratiska

partiet som utvecklat det svenska skattesystemet. Om man sympatiserar med en "skapare"

bör man också vara solidarisk med skapelsen.

Det finns en antydan till att de som inte sympatiserar med något etablerat parti betalar

andra svart i mindre utsträckning än andra. Dessa tycks således vad gäller [BETALFUSK]

vara solidariska med det skattesystem som andra partier beslutat om. En intressant detalj är
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att inget partis sympatisörer betalar andra svart eller på andra sätt skattefuskar i större

utsträckning än folk i allmänhet.

Till sist finns en signifikant positiv effekt av innehav av realtillgångar på att betala

andra svart. Här finns en naturlig förklaring. Ju fler fastigheter man innehar, desto större

behov har man av att anlita andra för hjälp med att sköta dessa fastigheter och desto fler

tillfällen har man därigenom att betala svarta ersättningar.

7.3.5 Sammanfattande diskussion om vad som förklarar fyra typer av skattefusk

I tabell 7.2 nedan sammanfattas resultaten av regressionsanalyserna. Andelen förklarad

varians i de fyra skattefuskbeteendena varierar mellan 7% för att ha avdragsfuskat och 25 %

för att ha tagit emot svart betalning.

Endast en faktor ger ett signifikant bidrag till förklaring av samtliga skattefuskbeteen

den, attityder till skattefusk. Ju mindre negativ man är till skattefusk, desto mer skatte

fuskar man. Olika kategorier av variabler i strukturrnodellen bidrar samtidigt till att förkla

ra mer än ett beteende.

Samtliga skattefuskbeteenden förklaras av ett alternativt skatteflyktbeteende. De som

bytt tjänster med andra tar även emot pengar svart. De som av skatteskäl sagt nej till något

arbete fuskar både med inkomster och avdrag när det är dags att deklarera. De som arbetar

hemma mer än andra betalar andra svart för den hjälp de får. De två typerna av deklara

tionsfusk har här det gemensamt att man samtidigt avstår från att göra något annat som kan

höja den ekonomiska standarden, medan att ta betalt och betala svart båda påverkas av att

något annat görs som också kan öka standarden.

Den uppfattade risken med att skattefuska påverkar enbart inkomstskattefusk. Tydligen

tänker man mycket lite på riskerna när man avdragsfuskar eller betalar andra svart. Efter

som riskerna finns med i de flesta ekonomiska modeller för skattefusk bör uppfattningar

häronl studeras vidare och djupare. Det kan vara så att det krävs en viss storlek på de

belopp som är aktuella för att riskerna skall övervägas. I alla fall avdragsfusk torde handla

om mindre belopp än inkomstskattefusk.

Vid sidan om attityder och alternativa skatteflyktbeteenden är möjligheter och uppfatt

ningar om möjligheter att skattefuska viktiga förklaringar till att man skattefuskar. Detta

gäller samtliga skattefuskbeteenden. Vad gäller deklarationsfusk återspeglas de faktiska

möjligheterna - eller kunskapen härom - i respondenternas allmänna skattekunskaper och

utbildning. Ju bättre skattekunskaper man har, desto mer inkomstfuskar man i deklara

tionen, och ju högre utbildning, desto mer avdrag känner man till och gör, däribland

olagliga sådana.

Ju högre skulder man har, desto mindre inkomstskattefuskar man. Detta förklaras med

att värdet av svarta pengar och därmed vinsten av att skattefuska, pga den progressiva
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skatteskalan, blir desto mindre, ju större skulder och därmed ränteavdrag man har; att skul

der ofta ingår i skatteplanering som ett alternativ till skattefusk; att skulder används som ett

alternativ till skattefusk för att finansiera kostnader, därför att man inte kan eller vill skatte

fuska eller skatteplanera; samt att behovet av skattefusk minskar när lån väl tagits.

Ålder bidrog till att förklara inkomstskattefusk och att man betalat andra svart.· Ju

äldre man var, desto mindre hade man skattefuskat. Ålderns inflytande är dock knappast

direkt utan går via andra faktorer (se strukturrnodellen i kapitel 5). Att åldern ändock hade

ett signifikant inflytande i tre av regressionsanalysema kan ses som en indikation på brister i

måtten på mellanliggande faktorer, och att det kan finnas andra försummade mellanliggande

faktorer.

Det kanske mest intressanta är att det endast i ett fall finns en antydan om att en direkt

skatterelaterad faktor har ett direkt inflytande på ett skattefuskbeteende. Ju högre marginal

skatt man har, desto mer avdragsfuskar man. Detta gäller dock inte för övriga skattefusk

beteenden. Varken uppfattad marginalskatt, uppfattning om marginalskatternas rimliga höjd

eller allmänna skatteattityder hade i något fall någon direkt betydelse för om man skatte

fuskat eller ej.

En slutsats som kan dras utifrån betydelsen av olika faktorer för olika typer av skatte

fusk är att det kan finnas olika typer av människor som ~egår olika skattebrott. Det är en

slutsats som dock bör prövas ytterligare. Resultaten tyder på:

1. Att ha tagit emot svart betalning tycks främst hänga ihop med handlingsbenägna männi

skor, vilka tar sig för att göra saker och därigenom skaffar sig möjligheter att ta betalt

svart. Detta gäller även inkomstskattefusk i deklarationen i den mån det avser att man

"tagit emot svart betalning". Denna typ skulle kunna benämnas "produktiva skattefuska

re".

2. Inkomstskattefusk som man beslutar sig för i samband med att man deklarerar, tycks

främst hänga ihop med människor med administrativ eller teoretisk läggning och som

uppfattar riskerna med denna typ av skattefusk som små. Denna typ skulle kunna

benämnas "manschettfuskare" .

3. Att man betalar andra svart tycks i stor utsträckning vara en kombination av behov av

hjälp från andra och vilka moraliska betänkligheter och attityder i övrigt man har till att

betala dessa svart. Denna typ skulle kunna benämnas "behovsfuskare" .
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7.4 Prövning av strukturmodellen för skattefusk

I följande avsnitt presenteras resultaten av prövningen av den strukturmodell som presente

rats i kapitel 5. Den beroende variabeln utgörs aven faktor som skapats med de fyra

skattefuskvariablerna som formativa indikatorer. I appendix 7.2 redogörs för samtliga mått

som använts vid prövning av modellen. Modellen har prövats med hjälp av analystekniken

PLS (se avsnitt 3.2.2).

I tabell 7.3 nedan redovisas både hypoteserna i modellen on1 direkt inflytande och de

samband som hittats vid prövning av modellen på var och en av de tre sista undersök

ningarna. Hypotetiserade och funna samband diskuteras ekvation för ekvation, från den

beroende faktorn och bakåt.

Sambandens riktningar enligt den slutliga modellen framgår även av figur 7. 1 före och

figur 7.2 efter tabell 7.3. Figur 7.1 har samma utseende (utom vad gäller sambanden) som

figur 5.1, vilken visade den hypotetiska modellen. Figur 7.2 visar de funna relationerna

mellan faktorerna i den slutliga modellen, med faktorerna angivna i form av boxar.

Figuren är uppdelad i tre delfigurer som var och en visar en del av den slutliga modellen,

men tillsammans hela modellen.

Modellen har prövats upprepade gånger. För varje gång har en eller flera hypoteser

förkastats eller ett samband som ej hypotetiserats specificerats. Varje prövning har skett i

två steg som sedan upprepats tills en godtagbar modell erhållits. Prövningarna har skett

separat för de tre sista undersökningarna U2 (våren 1983), U3 (hösten 1983) och U4 (våren

1984).

I det första steget prövades modellen utifrån samtliga första ordningens faktorer. Inda

ta utgjordes här av korrelationsmatrisen för samtliga manifesta variabler. De senare speci

ficerades som formativa eller reflektiva indikatorer på första ordningens faktorer (se

Appendix 7.1).

I steg två prövades modellen utifrån andra ordningens faktorer. Indata utgjordes här av

den korrelationsmatris för första ordningens faktorer som genererades av PLS i steg 1.

Dessa faktorer specificerades alla i steg 2 som formativa indikatorer på andra ordningens

faktorer.

De två stegen upprepades sedan ett antal gånger för var och en av de tre aktuella under

sökningarna. Inför varje omprövning analyserades alla stigkoefficienter «(3) och psi:n 

kovarianserna mellan residualerna till faktorerna - som erhållits i föregående prövning.

Två kriterier användes för att behålla ett hypotetiserat samband (förkasta noll-hypotesen)

inför nästa prövning och två för att specificera ett samband som ej hypotetiserats.
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Tabell 7.2. Resultat av fyra regressionsanalyser.

Förklarande variabler

FÅTfFUSK

BETA

INKOMFUSK AVDRAFUSK BETALFUSK

BETA BETA BETA

YRKARBYTE 0,099****

FJARBETE 0,074** 0,091***

HEMARBETE 0,076**

FUSKATT (attityder) -0,133**** -0,104**** -0,163**** -0,163****

KRIMATT (attityder) 0,080*

RISKFUSK [VI94] -0,100**** -0,140****

FUSKMÖJL (uppfattade) 0,086*** 0,062* 0,086***

ALTARBETE (möjlighet) 0,234**** 0,180**** 0,096***

Ingen partitillhörighet -0,074*

Socialdemokrat -0,091***

SKATTKUN 0,091*** 0,082***

MARGSKATT (egna skatten) 0,067*

KONTROATT [V141] 0,058*

SKULDER (skuldbörda) -0,076*** -0,093***

REALTILLG (fastigheter) 0,100****

KAPVAROR (bil,båt,video) -0,076**

EXTRAARBETE 0,072***

EGENANSTÄLLD 0,086***

Yrkeskunskap i transport,

grävning, od [V70] 0,104****

UTBILDNING [V202] 0,094***

ÅLDER -0,089*** -0,070* -0,075*

U3 (hösten1983) 0,059*

Konstant 0,171**** 0,151 *** (ej sign.) (ej sign.)

R2: 0,256 0,134 0,074 0,085

R2 justerat: 0,245 0,124 0,067 0,073

Frihetsgrader regression: 11 9 6 9

Frihetsgrader residua!: 737 739 742 739

F 23,031**** 12,728**** 9,893**** 7,579****

****:p =:; 0,01; ***:p =:; 0,03; **:p =:; 0,05; *:p<0,10
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Ett direkt inflytande (relation mellan förklarande och beroende faktor) bibehölls inför

nästa prövning:

1) om stigkoefficienten för ett hypotetiserat direkt inflytande var minst 10,10 I i två av de

tre undersökningarna eller

2) om stigkoefficienten för ett hypotetiserat direkt inflytande i genomsnitt över de tre under

sökningarna var minst 10,10 I.

Direkt inflytande som ej hypotetiserats infördes i modellen inför nästföljande prövning:

1) om psi mellan två faktorer var minst I0, 1°I i minst två av de tre undersökningarna4 och

2) om det finns en rimlig motivering till att ett direkt samband skulle kunna finnas mellan

de två variablerna.

Dessa kriterier kan synes vara föga stränga. I regressionsanalyserna ovan var dock (3

koefficienter ner till 0,07 signifikanta på 3%-nivån. Detta tyder på att högre krav ställts i

PLS-testerna än i regressionsanalyserna Gfr Davidsson, 1989). En relation som förkastats

har också måst uppfylla kraven för införande enligt ovan för att återtas.

Kraven inkluderar också upprepning i oberoende undersökningar. Tilltron till ett sam

band förstärks om det återfinns i en annan undersökning. Här måste dock hänsyn tas till att

samband i sig kan förändras över tiden, bl a till följd av systemförändringar. Redan i första

kapitlet påpekades att skatteomläggningen skulle kunna innebära sådana systemförändringar

(se avsnitt 1.6.3 och även avsnitt 7.5).

Ännu hårdare krav skulle kunna ha ställts för att värna mot att falska samband tolkas

som faktiska samband. Prövningen av modellen skall dock ses som explorativ, eftersom

prövning aven dylik strukturmodell med inriktning på skattefusk ej tidigare gjorts. Mindre

stränga regler är i sådana fall motiverade eftersom man annars kan missa samband som de

fakto existerar.

4 Här finns två undantag. Det ena gäller variabeln [STUDENT]s inflytande på marginalskatt, där höga psi
kan konstateras i alla tre undersökningarna. De höga residualkovarianserna beror på att andra
hushållsmediemmars inkomster ingår i inkomstfaktorn och att [STUDENT] därför inte har lika stort
inflytande på denna faktor som den skulle ha om endast den egna inkomsten var indikator.
Inkomstfaktorns inflytande på marginalskatt blir av samma anledning i sin tur inte lika stort som den egna
inkomsten enskilt skulle ha varit, vilket visar sig i de aktuella höga psi-värdema.

Det andra undantaget gäller [PENSION]s inflytande på egenföretagande. Relationen föll för kraven för
bibehållande när den infördes.
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7.5 Några allmänna resultat av prövningen av strukturmodellen

I detta avsnitt diskuteras några allmänna resultat från prövningen av modellen. I efter

följande avsnitt redogörs för vad som enligt strukturmodellen förklarar skattefusk, både

direkt och indirekt. Vikter och laddningar för indikatorerna på första och andra ordningens

faktorer framgår av Appendix 7.1.

I figur 7.1 och tabell 7.3 nedan anges alla hypotetiserade direkta samband inom struk

turmodellen, ekvation för ekvation. Samtidigt redovisas de stigkoefficienter som erhållits

vid den sista prövningen av modellen på respektive undersöknings. För tabellen gäller föl

jande:

° = inget samband har hypotetiserats eller hittats.

+/- = riktning på hypotetiserat och i undersökningarna funna samband.

( ) = funnet samband vid prövning av den hypotetiserade modellen som ej behållits i den

sista prövningen: nollhypotesen har inte förkastats. Denna markering anges om

stigkoefficienten är större än 10,051.

Totalt gavs stöd åt 65 av de sammanlagt 100 hypoteserna om direkt inflytande enligt de

kriterier som ställts upp ovan. I samtliga fall var stigkoefficienternas riktning densamma i

alla undersökningarna. I 48 fall (74% av de hypoteser som fått stöd) var stigkoefficienterna

i alla tre undersökningarna större än eller lika med 0,10. I 17 fall (26%) var stigkoefficien

ten således mindre än 0,10 i någon undersökning.

I ett fall förkastades hypotesen pga att sambandet istället var signifikant i motsatt rikt

ning till det hypotetiserade. Det gäller alternativa skatteflyktbeteendens inflytande på

skattefusk, som var positivt istället för negativt. Ju mer alternativa skatteflyktbeteenden

man utfört, desto mer skattefusk har man medgivit.

I ytterligare ett fall skedde en förändring över tiden i sarrlbandets riktning. Det gäller

vad man ansåg om sina möjligheter att lagligen förbättra sin ekonomiska situation och hur

orimligt hög man ansåg marginalskatterna vara. I andra undersökningen var inflytandet

positivt (fj =0,09) för att i undersökning tre bli negativt enligt hypotesen (fj = -0,07) och i

undersökning fyra starkare negativt (fj= -0,14).

Totalt sett kvarstod 67 samband i den slutliga modellen - 33 av de 100 hypotetiserade

sambanden, riktning oaktad, kunde således uteslutas. Det finns mycket få större nivåskill

nader i stigkoefficienterna mellan de tre undersökningarna. I 19 fall kan dock skönjas en

tendens vad gäller stigkoefficienterna. De ökar eller minskar över tiden (över de tre under-

S Korrelationer och residualkovarianser mellan andra ordningens faktorer samt indikatorernas vikter och
laddningar på respektive faktor i den slutliga modellen redovisas i Appendix 7.1. I detta Appendix
redovisas även stigkoefficienterna och residualkovarianserna mellan andra ordningens faktorer i den
hypotetiserade modellen.
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sökningarna). Klevmarken (1986) menar att skillnader i parametrar kan vara ett resultat av

systemförändringar (se avsnitt 1.6.3). Det finns dock andra tänkbara förklaringar:

l) Förändringar över tiden i variablers kvalitativa innehåll.

2) Olika långa tidsfördröjningar ("lags") hos olika relationer (effekter).

3) Skillnader i undersökningspopulation och bortfall.

4) Slumpmässiga skillnader mellan undersökningarna.

5) Variationer i suppressoreffekten.

Ett exempel på förändringar i variablers kvalitativa innehåll som kan resultera i att en

stigkoefficient ändras är höjda barnbidrag. Antalet barn i familjen - ingår i FAMID

ANTAL - får då ett mer positivt inflytande på ekonomisk situation än tidigare. Inkomst

erna ökar, vilket innebär en positiv effekt på den ekonomiska situationen utan att antalet

barn ökar6. Detta gäller dock inte om barnbidrag ingår i modellen som en separat variabel

(vilket inte är meningsfullt pga den naturligt höga korrelationen med FAMILJANTAL).

Kvalitativa förändringar sker över tiden i de flesta faktorer. Några ytterligare exempel

är ålder, kunskapsnivå, skattekunskaper och politik. I och med att samhället förändras,

förändras även de livserfarenheter som ålder är en indikator på. Utbildningar och dess

innehåll förändras över tiden, liksom innehållet i olika yrkeskunskaper och hur olika yrken

utövas. Detta betyder att det kvalitativa innehållet i allmän kunskapsnivå också förändras.

De kvalitativa innehållet i poliktiken förändras allteftersom nya frågor dyker upp och

politikerna justerar eller ändrar sina uppfattningar. Detsamma gäller för skattekunskaper,

allteftersom nya skatteregler tillkommer eller ersätter gamla.

Följande är ett exempel på effekten på stigkoefficienter av skillnader i tidsfördröj

ningar. Percipierad egen marginalskatt antas i nlodellen bero på ens faktiska marginalskatt

och hur man i allmänhet uppfattar marginalskatters höjd. Det har tidigare visats att de

sänkta marginalskatterna uppfattades (delvis och av somliga) först cirka ett och ett halvt år

efter det att de sänkts (se avsnitt 6.7.4). Om nu de faktiska marginalskatterna ändras, utan

att uppfattning om marginalskatternas höjd i allmänhet ändras, måste följden bli att de

stigkoefficienter som visar dessa båda faktorers inflytande på percipierad egen marginal

skatt, istället ändras. Detta skedde också7.

Det direkta inflytandet av "tron på att med egna ansträngningar lagligen kunna förbätt

ra sin ekononliska situation" (LAGFÖRBÄTTRA) på marginalskatternas rimlighet

(RIMLIGSKATT), ändrades från j3=+O,OS till j3=-0,13 mellan den andra och fjärde

undersökningen. Detta kan till viss del vara resultatet av skillnader i fördröjningar. Medan

6 Barnbidragen höjdes 1983. Detta är en rimlig förklaring till att FAMIUANTALs inflytande på
EKOSITUATION ökade från {3=O,06 i andra undersökningen till {3=O,35 i fjärde undersökningen, med
hänsyn tagen till fördröjda effekter.

7 SKATTlTPPFATTs inflytande på MARGSKATTRO ökade från {3=O,34 i andra undersökningen till
{3=O,51 i sista undersökningen samtidigt som MARGSKATTs inflytande sjönk från {3=O,55 till {3=O,41.
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RIMLIGSKATT inte "hann" förändras över den aktuella perioden (se avsnitt 6.7.5), inträf

fade en förändring i LAGFÖRBÄTTRA i positiv riktning (se avsnitt 6.8).

Under skatteomläggningen kan således vissa förändringar ha inträffat i själva förkla

ringsmodellen. Huruvida detta är fråga om systemförändringar som Klevmarken (1986)

talar on1 eller inte, beror på hur pass väl modellen står sig på sikt, dvs på längre sikt än

någon enskild fördröjning. Det är dock möjligt att just skillnader i fördröjda effekter är en

viktig förklaring till systemförändringar, det som får verkligheten att förändras genom att

nya förutsättningar för ytterligare förändringar bildas.

Olika stigkoefficienter kan också vara ett resultat av skillnader i undersökningspopula

tionerna pga skillnader mellan urvalen eller i bortfall. Det finns även slumpmässiga skill

nader mellan undersökningarna i de manifesta variablerna som kan ha kanaliserats fram till

de slutliga stigkoefficienterna. Man skall komma ihåg att samtliga vikter och laddningar för

indikatorerna har estimerats separat för respektive undersökning.

Två förklarande variabler som korrelerar starkt kan i varierande grad ta förklarings

värde av varandra. Detta kan t o m resultera i en negativ koefficient mellan en förklarande

och en beroende variabel, även om korrelationen mellan dem är positiv. Fenomenet kallas

suppressoreffekt (Darlington, 1968). Effekten kan variera beroende på de övriga förkla

ringar som givits ovan till variationerna i stigkoefficienter.

Utöver de direkta inflytandevägar som hypotetiserats, befanns ytterligare åtta vara

signifikanta enligt de kriterier som ställts upp ovan och med samma riktning på stigkoeffi

cienterna i alla tre undersökningarna: FUSKMÖjLIGT på ALTBETEENDE (+),

FAMIUANTAL på FUSKMÖjLIGT (-), ÅLDER på FUSKMÖjLIGT (-), KUNSKAP

på ALTERARBETE (-), SKATTUPPFATT på SKATTATTITYD (-), FAMILJANTAL

på POLITIK (-), ÅLDER på POLITIK (+) och SKATTKUNSKAP på SKATTUPPFATT

(+). Dessa samband redogörs för och diskuteras nedan.

Nivån på laddningarna mellan manifesta variabler och latenta faktorer av första ord

ningen, samt mellan de senare och faktorer av andra ordningen, är överlag mycket stabila

över tiden (mellan undersökningarna). Inte heller sker något teckenbyte där den "felande"

stigkoefficienten blir större än 10,10 I. För den variation som ändock finns gäller samma

förklaringar som för stigkoefficienterna ovan, utom suppressoreffekten.

Den senare gäller dock vikterna, vilka varierar något mer än laddningarna mellan

undersökningarna (se avsnitt 3.2.2 för förklaring av vikter och laddningar). I de tre fall då

vikterna byter tecken och den "felande" stigkoefficienten blir större än 10,10 I, har dock

laddningarna samma tecken i alla undersökningarna (vilket är ett tecken på suppressor

effekt).

Andelen förklarad varians kan för många faktorer tyckas vara liten. Mycket varians

lämnas dock oförklarad av anledningar som:
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1) Måttens grovhet och icke-linjära samband. Det senare kan inte lösas enkelt genom trans

formationer, då en förklarande faktor kan ha ett linjärt inflytande på en faktor och ett

icke-linjärt på en annan faktor.

2) Olika indikatorer på latenta variabler kan ha olika betydelse för olika relationer. Detta

gör att vars och ens förklaringsförmåga inte kommer till sin fulla rätt8.

3) Koefficienterna visar på genomsnittligt inflytande. Inflytandet på individnivå varierar

kring detta medelvärde.

4) Interaktionseffekter har förbisetts.

5) Det finns mätfel.

Därutöver minskar andelen förklarad varians pga försummade förklarande faktorer.

7.6 Vad som förklarar skattefusk enligt strukturmodellen

Den viktigaste indikatorn på den beroende faktorn är att man tagit emot svart betalning.

Näst störst vikt har att man låtit bli att deklarera alla inkomster. Dessa två typer av skatte

fusk är således de som främst utgör skattefusk i modellen. Laddningarna är dock högre än

0,30 för samtliga indikatorer (skattefuskbeteenden).

Den slutliga modellen förklarar 28 % av variansen i skattefusket i undersökning två

(våren 1983) och fyra (våren 1984), och 32% i undersökning tre (hösten 1983). Detta

måste anses tillfredsställande. Som jämförelse kan nämnas att Kinsey och Smith (1987)

förklarade 12 procent av den beroende variabeln "inkomstskattefusk i deklarationen" utifrån

en (betydligt mindre komplex) strukturmodell (se avsnitt 5.2.2).

Av figurerna 7.1 och 7.2 nedan framgår att endast fem av de åtta faktorer som hypote

tiserats ha ett direkt inflytande på skattefusk visar sig i analysen ha det: brottsattityder (-),

upplevd risk med skattefusk (- ), upplevda möjligheter att skattefuska (+), alternativa arbe

ten (+) och alternativa skatteflyktbeteenden (+). Någon ytterligare faktor än de hypoteti

serade med direkt inflytande på skattefusk tillkom inte i analysen.

Alternativa skatteflyktbeteenden (ALTBETEENDE) har ett nlotsatt inflytande än det

hypotetiserade. Det ger stöd åt den alternativa hypotes som framfördes i avsnitt 5.6. De

8 Respondentens marginalskatt (MARGSKATT), vilken beräknats på kronan när utifrån respektive
respondents inkomst, förklaras t ex endast till mellan 65 % och 78 % i de tre undersökningarna av faktorn
INKOMST. Anledningen är dels icke-linjäritet mellan MARGSKATT och respondenternas inkomster,
dels att övriga hushållsmedIemmars inkomster, som en andra indikator på INKOMST, minskar
respondenternas inkomsters betydelse för INKOMST.
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"alternativa" skatteflyktbeteenden som studerats här tycks således snarare komplettera och

stimulera till skattefusk, än att utgöra alternativ härtill.

Dels kan det vara så att man hänger sig åt både skattefusk och alternativa skatteflykt

beteenden för att göra "allt man kan" för att undvika skatt, dels kan man vara mer eller

mindre tvungen att skattefuska pga att vissa avens alternativa skatteflyktbeteenden resulterat

i för låga inkomster för att dessa ska räcka till.

De indikatorer (specifika alternativa skatteflyktbeteenden) som har högst vikter (och

laddningar) på ALTBETEENDE är hemproduktion och att man bytt tjänster med någon.

Detta betyder att det främst är dessa alternativa skatteflyktbeteenden som resulterar i större

skattefusk.

Vad gäller indikatorerna på brottsattityder (BROTTSATTI) korrelerar allmänna

brottsattityder och attityder till skattefusk starkt. De senare dominerar dock inflytandet på

BROTTSATTIoch därmed även det positiva inflytandet på skattefusk.

Ingen faktor har den högsta och ingen har den lägsta stigkoefficienten i alla undersök

ningarna. Tar man hänsyn även till indirekt inflytande tycks dock alternativa arbeten

(ALTERARBETE) ha ett betydligt större sammanlagt inflytande på skattefusk än övriga

faktorer. Både ALTERARBETEs och FUSKMÖjLIGTs inflytande ökar när hänsyn även

tas till indirekt inflytande. Den främsta förklaringen till skattefusk tycks således vara möj

ligheter att skattefuska9.

Genom summering av det indirekta inflytandet på skattefusk av de två exogena variab

lerna i modellen, ålder och egenföretagare, framkom att ålder har en stark negativ indirekt

effekt10 och att vara egenföretagare har en svag positiv indirekt effekt på skattefuskil. Ju

äldre man är, i desto mindre utsträckning medger man skattefusk. Egenföretagare medger i

större utsträckning än icke egenföretagare skattefusk.

De faktorer vilkas hypotetiserade direkta inflytande på skattefusk ej får stöd av analy

sen har dock ett entydigt indirekt inflytande: skatteattityder (+), rimligheten i marginalskat

ternas höjd (+) och den egna marginalskattens percipierade höjd (+). Andra bakomliggan

de faktorer med ett entydigt indirekt inflytande på skattefusk är: uppfattning om n1öjlig

heterna att lagligen förbättra sin ekonomiska situation (-; dock ej i U2), politisk hemvist

( + ), faktisk egen marginalskatt (+) och uppfattning om ekonomisk situation (-; dock ej i

U2).

9 Viss försiktighet bör iaktagas vad gäller slutsatser om olika faktorers relativa inflytande. Davidsson (1989,
s 82) skriver om resultaten aven PLS-analys baserad på liknande typ av data som använts här: "As for
interpretations of relative importance it must be stressed that such assesments are never possible to make in
an unambiguous way with these kind of data. First, the quaiity of measurement may vary between factors.
Assessments of relative importance thus refer to the factors as measured. Second, indicator weights and
path coefficients for highly correlated independent variables are unreliable measures of relative
importance." Det senare beror på suppressoreffekten.

10 {jrU2 = -0,20; {jrU3 = -0,27; {jrU4 = -0,22. {jr= "reducerad" stigkoefficient som beräknas av PLS

programmet.

11 {jrU2 = 0,08; {jrU3 = 0,04; {jrU4 = 0,06.
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För övriga bakomliggande faktorer - allmänna marginalskatteuppfattningar och skatte

kunskaper, ekonomisk situation, inkomst, arbetstid, kunskaper, fanliljestorlek samt om man

är student eller pensionär - verkar de indirekta inflytandet i olika riktningar på vägen fram

till skattefusk. Pga detta och att faktorerna ej är exogena går det inte att utifrån modellen

avgöra vilket inflytande dessa faktorer har på skattefusk.

Sammanfattningsvis tycks det som om det främst är möjligheterna att skattefuska som

resulterar i skattefusk. Man skattefuskar desto mer också ju mer man försöker fly undan

skatt på andra mer legala sätt, ju mindre negativ man är till brott i allmänhet och skattefusk

i synnerhet och ju mindre man upplever riskerna med skattefusk vara.

Andra faktorer som enligt strukturrnodellen indirekt leder till ökat skattefusk genom sitt

inflytande på dessa förklarande faktorer är: ju mer negativ till skatterna man är, ju mer

orimligt höga man anser marginalskatterna vara, ju färre möjligheter man anser sig ha att

lagligen förbättra sin ekonomiska situation (dock ej i U2), ju "mer borgerlig" eller "mindre

socialistisk" man är, ju högre ens faktiska och percipierade egna marginalskatt är, ju sämre

man uppfattar sitt hushålls ekonomiska situation vara (dock ej i U2), ju yngre man är och

om man är egenanstä1ld.

7.7 Vad som förklarar alternativa skatteflyktbeteenden enligt
strulcturmodellen

Inom ramen för strukturmodellen förklaras 33 % av variansen i alternativa skatteflykt

beteenden (ALTBETEENDE) vid prövning på undersökning två, 23% i undersökning tre

och 29 % i undersökning fyra.

Endast två av de sju hypoteserna om direkt inflytande på ALTBETEENDE får stöd av

analysen. Ju fler alternativa arbeten man gjort och tagit betalt för och ju fler medlemmar

ens hushåll har, desto mer har man flytt undan skatt på andra sätt än genom att skattefuska.

Ett icke hypotetiserat direkt inflytande tillkom i anlaysen. Ju fler möjligheter man uppfattar

sig ha att skattefuska, desto mer flyr man skatt även på andra sätt än genom skattefusk.

Möjligheter att skattefuska, allmän företagsarrlhet och behov av alternativa skatteflykt

beteenden pga familjestorleken tycks således direkt stimulera till alternativa skatteflykt

beteenden. Samtidigt har familjestorlek ett till det direkta inflytandet motsatt indirekt infly

tande på ALTBETEENDE. Ju större familjen är, desto färre möjligheter att skattefuska

anser man sig ha och i desto mindre utsträckning har man utfört alternativa skatteflykt

beteenden. Det direkta inflytandet är dock större än det indirekta.

Av de två exogena faktorerna egenanstä1ld och ålder har ålder ett tydligt negativt indi

rekt inflytande på ALTBETEENDE. Ju äldre man är, i desto mindre utsträckning har man
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engagerat sig i alternativa skatteflyktbeteenden12• Att vara egenanställd kan inte befästas

leda till fler eller färre alternativa skatteflyktbeteenden.

Andra faktorer med ett entydigt indirekt inflytande på ALTBETEENDE, via ALTER

ARBETE och FUSKMÖjLIGT och via eventuellt andra faktorer som i sin tur påverkar

dessa, är den percipierade och faktiska (via den percipierade) egna marginalskatten, upp

fattningar om marginalskatternas höjd (via MARGSKATTRO), skattekunskaper i allmänhet

(via SKATTUPPFATT), ekonomisk situation (via SKATTKUNSKAP), hushållsinkomst

(via EKOSITUATION och MARGSKATT) och arbetstid (via INKOMST), samtliga med

positivt inflytande. Dessa faktorers indirekta inflytande tycks dock vara svagt.

De faktorer vilkas hypotetiserade direkta inflytande på alternativa skatteflyktbeteenden

inte fick stöd av analysen är BROTTSATTI, RISKFUSK, SKATTATTITYD, RIMLIG

SKATT och MARGSKATTRO. Av dessa har, som påpekats ovan, endast den sistnämnda

ett indirekt (positivt) inflytande på ALTBETEENDE. Övriga bakomliggande faktorer i

strukturmodellen har antingen indirekt inflytande i olika riktningar eller inget inflytande

alls.

7.8 Vad som förklarar brottsattityder enligt strukturmodellen

I de tre undersökningarna förklaras, inom ramen för strukturmodellen, mellan 32% och

34% av variansen i brottsattityder (BROTTSATTI). Fem av de nio hypoteserna om direkt

inflytande på BROTTSATTI får stöd av analysen. Ju fler möjligheter att skattefuska man

anser sig ha, ju fler möjligheter man de facto har genom alternativt arbete, ju mer negativ

till skatterna man är, ju mer orimligt höga man anser marginalskatterna vara och ju yngre

man är, desto mindre allvarligt anser man brott i allmänhet och skattefusk i synnerhet vara.

Inflytandet från ALTERARBETE, RIMLIGSKATT och ålder förstärks genom indirekt

inflytande. Ålder har en mycket stark positiv sammanlagd effekt på BROTTSATTI i alla

tre undersökningarna. Ju äldre man är, desto allvarligare ser man på brott13 . Att vara

egenföretagare tycks indirekt resultera i en mildare syn på brott14.

Andra bakomliggande faktorer med ett entydigt indirekt inflytande på BROTTSATTI

är: politisk hemvist, faktisk och percipierad egen marginalskatt och uppfattad ekonomisk

situation. Ju "mer borgerlig" eller "mindre socialistisk" man är, ju högre ens faktiska och

därmed percipierade marginalskatt är och ju bättre man uppfattar sin ekonomiska situation

vara, desto mindre allvarligt ser man på skattebrott, pga direkt eller indirekt inflytande på

12 {jrU2 = -0,15; {jrU3 = -0,15; {jrU4 = -0,14.

13 {jrU2 =0,43; {jrU3 =0,38; I3r U4 =0,48.

14 {jrU2 = -0,08; {JrU3 = -0,08; {JrU4 = -0,07.
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några av ovan nämnda faktorer med direkt inflytande på BROTTSATTI. För övriga

bakomliggande faktorer går det indirekta inflytandet i olika - motverkande - riktningar.

De faktorer vilkas hypotetiserade direkta inflytande på brottsattityder inte får stöd av

analysen är: RISKFUSK, LAGFÖRBÄTTRA, MARGSKATTRO och EKOUPPFATT.

Endast de två sistnämnda av dessa har ett entydigt indirekt inflytande på BROTTSATTI

enligt ovan.

7.9 Vad som förklarar riskuppfattningar enligt strukturmodellen

Av variansen i uppfattning om riskerna med skattefusk (RISKFUSK) förklaras i de tre

undersökningarna bara mellan 5% och 11 % inom ramen för strukturmodellen. Här finns

antagligen ett antal försummade faktorer. En annan förklaring till de låga R2-värdena kan

vara måttets grovhet.

Tre av de fem hypoteserna om direkt inflytande på RISKFUSK får stöd av analysen.

Ju fler möjligheter man anser sig ha att skattefuska, ju bättre skattekunskaper man har och

ju yngre man är, desto mindre anser man riskerna med skattefusk vara. Inflytandet från

SKATfKUNSKAP förstärks något genom indirekt inflytande.

De faktorer vilkas hypotetiserade direkta inflytande på RISKFUSK inte får stöd av

analysen är ALTERARBETE och MARGSKATTRO. Båda har dock ett entydigt indirekt

negativt i inflytande. Ju fler möjligheter man har att skattefuska genom alternativa arbeten,

vilket bl a blir följden ju högre man uppfattar sin marginalskatt vara, desto fler möjligheter

uppfattar man sig ha att skattefuska. Detta leder i sin tur till att man uppfattar riskerna med

skattefusk vara lägre.

7.10 Vad som förklarar uppfattningar om möjligheter att skattefuska

I de tre undersökningarna förklaras, inom ramen för strukturrnodellen, mellan 17% och

20% av variansen i uppfattningarna om möjligheterna att skattefuska (FUSKMÖJLIGT).

Två av de tre hypoteserna om direkt inflytande på FUSKMÖjLIGT får stöd av analysen.

Ju fler faktiska nlöjligheter man har att skattefuska i form av alternativa arbeten man utfört

och genom att vara egenanställd, desto bättre uppfattar man sina möjligheter att skattefuska

vara.

Två faktorer som inte hypotetiserats ha direkt inflytande tillkom i analysen. Ju större

familj och ju äldre man är, desto färre möjligheter att skattefuska uppfattar man sig ha.

Inflytandet av familjestorlek skulle kunna förklaras av att vuxna med barn talar om och

tänker på skattefusk i mindre utsträckning än vuxna utan barn, för barnens uppfostrans skull

eller pga att man har för mycket annat att tänka på.
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Inflytandet från ålder förstärks genom indirekt inflytande1S• Att äldre i mindre

utsträckning än yngre anser sig ha möjligheter att skattefuska kan bero på att skattemoralen

ändrats så att det är mer naturligt för yngre än för äldre att tänka på skattefusk och möjlig

heter härtill.

Den faktor vars hypotetiserade direkta inflytande på FUSKMÖjLIGT inte får stöd av

analysen är skattekunskaper. Skattekunskaper har dock ett entydigt positivt (men svagt)

indirekt inflytande via marginalskatteuppfattningar och ALTERARBETE. Ju bättre skatte

kunskaper man har, desto bättre uppfattar man sina möjligheter att skattefuska.

7.11 Vad som f'örldarar faktiska möjligheter att skattefuska 
ALTERARBETE

Av variansen i ALTERARBETE förklaras endast mellan 6% och 11 % i de tre undersök

ningarna inom ramen för strukturmodellen. Endast två av de fem hypoteserna om direkt

inflytande på AL'TERARBETE får stöd av analysen: MARGSKATTRO och ålder. Ju

högre marginalskatt man uppfattar att man har och ju yngre man är, desto fler alternativa

arbeten har man utfört.

Inflytandet av MARGSKATTRO är betydligt mindre än förväntat. Detta antyder att

marginalskatterna inte har så stor betydelse när man beslutar sig för att utföra arbeten som

kan ge inkomster som är lättare att undanhålla beskattning än andra inkomster. En alterna

tiv förklaring skulle kunna vara att de som skattefuskar inte kommer upp i några högre

marginalskatter, därför att deras beskattningsbara inkomster blir lägre än de annars skulle

bli.

Ett icke hypotetiserat direkt inflytande tillkom. Ju högre utbildning och ju mer teore

tiska yrkeskunskaper man har, desto fårre alternativa arbeten har man utfört. Detta innebär

att lägre och mer praktiskt utbildade personer i större utsträckning än högre och teoretiskt

utbildade personer, hjälper andra med tjänster vid sidan om sina ordinarie arbeten och tar

betalt för denna hjälp.

De faktorer vilkas hypotetiserade direkta inflytande på alternativa arbeten inte får stöd

av analysen är RIMLIGSKATT, LAGFÖRBÄTTRA och EKOUPPFATT. Ingen av dessa

har heller något indirekt inflytande enligt strukturmodellen.
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7.12 Vad som :förklarar skatteattityder enligt strukturmodellen

I de tre undersökningarna förklaras, inom ramen för strukturmodellen, mellan 38 % och

40% av variansen i skatteattityder (SKATTATTITYD). Tre av de sex hypoteserna om

direkt inflytande på SKATTATTITYD får stöd av analysen. Ju mer orimligt höga man

anser marginalskatterna vara, ju sämre möjligheter man anser sig ha att lagligen förbättra

sitt hushålls ekonomiska standard (LAGFÖRBÄTTRA) och ju "mer borgerlig" eller

"mindre socialistisk" man är, desto mer negativa attityder har man till skatterna. Inflytan

det från såväl LAGFÖRBÄTTRA som från politisk hemvist förstärks av indirekt inflytande

via rimligheten i marginalskatternas höjd.

I analysen tillkom ett icke hypotetiserat direkt (negativt) inflytande. Ju högre man upp

fattar marginalskatter i allmänhet vara, desto positivare är man till skatterna. Det kan låta

märkligt. SKATTUPPFATT har dock ett motverkande positivt indirekt inflytande på

skatteattityder via egen percipierad marginalskatt och rimligheten i marginalskatternas höjd.

Ju högre man uppfattar marginalskatter i allmänhet vara, desto mer negativ är man till

skatterna. Det direkta negativa inflytandet kan förklaras med att ju högre man tror att

marginalskatterna är, desto mer tror man att andra betalar till "det gemensamma" som man

själv får nytta av.

De faktorer som hypotetiserats ha direkt inflytande på skatteattityder men inte får stöd

av analysen är: MARGSKATTRO, EKOUPPFATT och ålder. Av dessa hade dock

MARGSKATTRO ett entydigt positivt indirekt inflytande, EKOUPPFATT ett entydigt

negativt indirekt inflytande och ålder (som exogen variabel) en sammanlagd negativ

effekt16, dvs säga samma riktningar som hypotetiserat direkt inflytande. Även egenanställ

da var via mellanliggande faktorer mer negativa till skatterna än andra17.

Utöver nämnda faktorer är det enbart den egna marginalskatten som via percipierad

marginalskatt har ett entydigt indirekt inflytande på skatteattityder. Ju högre marginalskatt

man har, desto mer negativ till skatterna är man. Övriga bakomliggande faktorer har indi

rekt inflytande i motverkande riktningar.

7.13 Vad som förklarar uppfattning om rimligheten i marginalskatternas
höjd

I de tre undersökningarna förklaras, inom ramen för strukturmodellen, mellan 31 % och

39% av variansen i uppfattning om rimligheten i marigaiskatternas höjd (RIMLIGSKATT).

Sex av de tio hypoteserna om direkt inflytande på RIMLIGSKATT får stöd av analysen. Ju

16 {jrU2 = -0,04; prU3 = -0,09; {jrU4 = -0,12.

17 {jr02=0,08; prU3=0,12; prU4 =0,16.
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högre man percipierar sin marginalskatt och marginalskatter i allmänhet, ju "mer borgerlig"

eller "mindre socialistisk" man är, ju sämre man uppfattar sin ekonomiska situation vara, ju

sämre skattekunskaper man har och ju yngre man är, desto mer orimligt höga anser man

marginalskatterna vara. Inflytandet från MARGSKATTRO, SKATTUPPFATT och EKO

UPPFATT förstärks genom indirekt inflytande, medan det finns motverkande indirekt infly

tande från KUNSKAP.

Ju bättre möjligheter man tycker sig ha att lagligen förbättra sin ekonomiska situation,

desto mindre orimligt höga hypotetiserades marginalskatterna att uppfattas. Detta infly

tande framkommer i undersökning tre och fyra, medan den i andra undersökningen är den

motsatta. Detta har i avsnitt 7.5 förklarats med att inflytandet från de faktorer som

påverkar RIMLIGSKATT är fördröjda i olika utsträckning.

Den egna faktiska marginalskatten har via MARGSKATTRO ett entydigt positivt indi

rekt inflytande på RIMLIGSKATT. Den sammanlagda effekten på RIMLIGSKATT från

ålder är negativ18 och från att vara egenföretagare positiv l9. Egenföretagare och yngre per

soner anser marginalskatterna vara mer orimligt höga än vad icke egenanstä1lda och äldre

anser dem vara.

De faktorer vilkas hypotetiserade direkta inflytande på RIMLIGSKATT inte får stöd av

analysen är EKOSITUATION, INKOMST och ARBETSTID. Dessa tre faktorer har

dessutom indirekt inflytande i motverkande riktningar. Det senare gäller även för samtliga

övriga bakomliggande faktorer i strukturmodellen.

7.14 Vad som förklarar uppfattning om möjligheterna att lagligen förbättra
sin ekonomiska situation samt politisk hemvist

I de tre undersökningarna förklaras, inom ramen för strukturmodellen, endast mellan 4%

och 9% av variansen i vad man tror om sina möjligheter att lagligen kunna förbättra sin

ekonomiska situation (LAGFÖRBÄTTRA). Endast tre av de nio hypoteserna om direkt

inflytande på LAGFÖRBÄTTRA får stöd av analysen. Ju högre marginalskatt man uppfat

tar sig ha, ju sämre man uppfattar sin ekonomiska situation vara och ju lägre och mindre

teoretisk utbildning man har, desto färre möjligheter anser man sig ha att lagligen kunna

förbättra sin ekonomiska situation. KUNSKAP har härutöver ett indirekt inflytande i båda

riktningarna.

Andra faktorer med ett entydigt indirekt inflytande på LAGFÖRBÄTTRA är SKATT

UPPFATT, SKATTKUNSKAP och MARGSKATT. Ju högre man uppfattar marginal

skatter i allmänhet vara, ju bättre skattekunskaper man har och ju högre marginalskatt man

18 (JrU2 =-O,10; (JrU3 =-O,12; (JrU4 =-O,12.

19 (JrU2 =O,11; {jrU3 =O,04; (JrU4 =O,14.
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har, desto sämre uppfattar man sina möjligheter att lagligen förbättra sin ekonomiska situa

tion. Övriga bakomliggande faktorer har indirekt inflytande i båda riktningarna. Andra

förklaringar till att man tror sig ha möjligheter att skattefuska måste sökas bland främst för

summade faktorer.

Av variansen i politisk hemvist (POLITIK20) förklaras mellan 17% och 23 % i de tre

undersökningarna inom ramen för strukturmodellen. Av de fem hypoteserna om direkt

inflytande ger analysen stöd för fyra. Ju högre percipierad egen marginalskatt, ju bättre

ekonomiska situation man anser sig ha, ju högre och mer teoretisk utbildning man har samt

om man är egenanstä1ld, desto "mer borgerlig" eller "mindre socialistisk" är man.

Inflytandet från EKOSITUATION och KUNSKAP förstärks av indirekt inflytande,

medan det för egenanstä1ld finns motverkande indirekt inflytande. Den sammanlagda effek

ten på politisk hemvist av att vara egenanstä1ld är dock starkt positiv21 . Två faktorer som

har direkt inflytande på POLITIK tillkom i analysen: familjestorlek och ålder. Små hushåll

och yngre personer är "mer borgerliga" eller "mindre socialistiska" än stora hushåll och

äldre personer22. Motverkande indirekt inflytande från FAMILJANTAL reducerar dock

faktorns int1ytande på politisk hemvist.

Hushållsinkomsten, vars hypotetiserade direkta inflytande på POLITIK ej får stöd av

analysen, har dock ett entydigt indirekt inflytande via den egna faktiska marginalskatten och

perceptionen härav samt ekonomisk situation. Ju högre inkomst, desto "mer borgerlig"

eller "mindre socialistisk" är man. Andra faktorer med entydigt indirekt inflytande enligt

strukturmodellen är: SKATTUPPFATT, SKATTKUNSKAP, MARGSKATT och

ARBETSTID. Ju högre nlan uppskattar marginalskatterna vara, ju bättre skattekunskaper

man har, ju högre marginalskatt man har och ju mer man arbetar, desto "nler borgerlig"

eller "mindre socialistisk" är man.

7.15 Vad som f'örklarar uppfattningar om skatterna enligt strukturmodellen

Variansen i den percipierade egna marginalskatten förklaras till mellan 43 % och 47% i de

tre undersökningarna inom ramen för strukturnl0dellen. Analysen ger stöd för de två hypo

teserna om direkt inflytande. Ju högre marginalskatt man har och ju högre man uppfattar

marginalskatter i allmänhet vara, desto högre uppfattar nlan sin egen marginalskatt vara.

De flesta faktorer som förklarar MARGSKATT och SKATTUPPFATT har ett motsvarande

indirekt inflytande på MARGSKATTRO.

20 Borgerliga partier = positiva indikatorer. Socilistiska partier = negativa indikatorer.

21 {jrU2 =0,16; {jrU3 =0,25; {jrU4 =0,27.

22 För ålder: {jrm= -0,01; {jrU3= -0,10; {jrU4 = -0,17.
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Det är intressant att hur mycket man överskattat (eller underskattat) marginalskatterna i

allmänhet (SKATTUPPFATT) förklarar nästan lika mycket av perceptionen av den egna

marginalskatten som den objektiva marginalskatten förklarar. Wahlund (1989b) konstatera

de i en annan analys av marginalskatterna att det finns ett stort informations- och utbild

ningsproblem vad gäller skatterna.

Variansen i egen faktisk marginalskatt, vilken har beräknats utifrån den inkomst

respondenterna uppgett att de har (en av de två indikatorerna till INKOMST), förklaras

inom ramen för strukturmodellen till mellan 65 % och 78 % av hushållsinkomsten

(INKOMST) i de tre undersökningarna (se avsnitt 7.6).

Inflytandet av bakomliggande faktorer via MARGSKATT på efterliggande faktorer

skulle generellt ha blivit större om den egna inkomsten och övriga hushållsmedlemmars

inkomster utgjort var sin latent faktor. Alla dylika "separationer" hade dock gjort struktur

modellen än mer konlplex än vad den nu är.

Faktorer som har ett entydigt indirekt inflytande på MARGSKATTRO, vilket helt eller

delvis går via MARGSKATT är: INKOMST, ARBETSTID, KUNSKAP, FAMIUANTAL

och PENSIONÄR. Ju högre inkomst man har, ju mer man arbetar, ju högre och mer teo

retisk utbildning man har och ju fler familjemedlemmar (därför att inkomsterna då är

högre), desto högre är och uppfattar man sin marginalskatt vara. Pensionärer har lägre

inkomster. Därför har och uppfattar de sig ha också lägre marginalskatt än andra.

SKATTUPPFATT förklaras i strukturmodellen av EGENANSTÄLLD och SKATT

KUNSKAP. Egenanställda och personer som har bättre skattekunskaper än andra uppfattar

marginalskatterna som högre än vad andra uppfattar dem vara. Det förra var hypotetiserat,

men ej det senare. De två faktorerna förklarar tillsammans mycket lite av variansen i

SKATTUPPFATT inom ramen för strukturmodellen, mellan 1% och 5% i de tre under

sökningarna.

Att egenanställda uppfattar marginalskatterna som högre än de verkligen är kan förkla

ras av att de inkluderar sociala eller arbetsgivaravgifter i dem i större utsträckning än andra.

Anledningen till att personer som har bättre skattekunskaper uppfattar marginalskatterna

som högre än de är, kan bero på att dessa personer fokuserar på att de är höga framför hur

höga de faktiskt är.

En bakomliggande faktor som har ett entydigt indirekt inflytande på SKATTUPPFATT

- och därmed även på MARGSKATTRO - är EKOSITUATION. Ju bättre ekonomisk

situation man har, desto bättre skattekunskaper har man och därmed uppfattar man

marginalskatterna i allmänhet och sin egen marginalskatt vara desto högre. I övrigt finns

samma indirekta inflytande som för MARGSKATTRO.

Andra förklaringar till att man överskattar eller underskattar marginalskatter kan sökas

bland försummade faktorer, men även bland faktorer som i strukturmodellen antas påverkas

av SKATTUPPFATT. Det kan här mycket väl finnas fall med inflytande i båda riktningar

na.
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Variansen i skattekunskaper förklaras till mellan 20% och 26% i de tre undersök

ningarna inom ramen för strukturmodellen. Tre av de fyra hypoteserna om direkt inflytan

de får stöd av analysen. Ju bättre ekonomisk situation man har, ju högre och mer teoretisk

utbildning man har samt ju äldre man är, desto bättre skattekunskaper har man. Utbildning

och erfarenheter av beskattning resulterar tydligen även i bättre skattekunskaper.

Hushållsinkomsten, vars hypotetiserade direkta inflytande på SKATTKUNSKAP ej får

stöd av analysen, har dock ett entydigt indirekt inflytande via ekonomisk situation. Ju

högre inkomst man har, desto bättre skattekunskaper har man. ARBETSTID, FAMIU

ANTAL och PENSIONÄR har också entydiga indirekta inflytanden. Ju mer man arbetar

och ju större hushåll man har, desto bättre skattekunskaper har man.

Penionärer har sämre skattekunskaper än andra. Detta modifierar ålderns inflytande

enligt ovan. Skattekunskaperna tycks öka med ökad arbetslivserfarenhet, men minska när

denna uppör. Studenters högre utbildning resulterar enligt strukturmodellen i högre skatte

kunskaper. Det finns dock brister i dessa kunskaper pga liten arbetslivserfarenhet

(inflytande i motverkande riktningar).

7.16 Vad som :förklarar den ekonomiska standarden enligt strukturmodellen

Inom ramen för strukturmodellen förklaras i de tre undersökningarna mellan 11 % och 20%

av variansen i uppfattning om hushållets ekonomiska standard och mellan 35 % och 52 % av

variansen i den faktiska ekonomiska situationen.

Av de sex faktorer som hypotetiserats ha direkt inflytande på EKOUPPFATT gav

analysen stöd åt fem. Ju sämre faktisk ekonomisk situation och ju lägre inkomst man har,

ju mer man arbetar, ju större hushåll man har och ju yngre man är, desto sämre uppfattas

det egna hushållets ekonomiska situation vara. KUNSKAP, vars hypotetiserade direkta

inflytande ej får stöd av analysen, har dock ett positivt indirekt inflytande via INKOMST

och EKOSITUATION.

Inflytandet från hushållets regelbundna inkomster och ålder förstärks genom indirekt

inflytande23 . För arbetstid och antal familjemedlemmar gäller motsatsen. Där finns indi

rekt inflytande i motsatt riktning. Ju mer man arbetar, desto mer missnöjd är man med sin

ekonomiska standard. Samtidigt tjänar man då mer pengar och är av denna anledning mer

nöjd. Det positiva indirekta inflytandet från arbetstid neutraliserar i detta fall det direkta

negativa inflytandet.

Ju fler familjemedlemmar man är, desto mindre nöjd med sin ekonomiska standard är

man. Detta kan bero på att man då har högre hushållskostnader. Samtidigt gäller att ju fler

familjemedlemmar man är, desto mer inkomster har hushållet. Detta har ett positivt infly-
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tande på uppfattningen om hushållets -ekonomiska standard. Det negativa direkta inflytandet

tycks vara större än det indirekta.

Samtliga hypoteser om vad som förklarar den faktiska ekonomiska situationen får stöd

av analysen. Om man är egenanstä1ld samt ju högre inkomst, ju högre och mer teoretisk

utbildning och ju större hushåll man har, desto bättre ekonomisk situation har man. Det

indirekta inflytandet av KUNSKAP och FAMIUANTAL förstärker inflytandet från dessa

faktorer. Däremot försvagas inflytandet av att vara egenanställd genom motsatt indirekt

inflytande, främst via deras lägre inkomster.

Personer med högre och mer teoretisk utbildning har således inte bara fått en bättre

ekonomisk standard genom högre inkomster (indirekt inflytande), utan även genom att de

förvaltat sina inkomster och sin förmögenhet till högre avkastning och/eller värdestegring

än andra. Det direkta inflytandet kan ses som ett mått just på handläggandet av förvalt

ningen.

Samtidigt skall understrykas att skuldbördan är högre ju mer tillgångar man har. Detta

har dock enligt analysen snarare varit till fördel än till nackdel för dem som haft höga

inkomster och därmed högt skattemässigt värde av ränteavdrag, i alla fall fram till skatte

omläggningen.

Det direkta positiva inflytandet från familjeantal kan tolkas så att ju fler man är, desto

mer tillgångar har man behov av. Dessa finansieras då till stor del med lån (jfr kapitel 10).

Det indirekta inftytandet är den högre materiella standard man har kunnat skaffa sig genom

fler inkomster.

I övrigt kan konstateras att ju mer man arbetar, desto bättre ekonomisk situation får

man genom högre inkomster. Pensionärer har dock pga av lägre utbildning och sämre

inkomster en sämre ekonomisk situation. Båda dessa faktorers indirekta inflytande är enty

digt.

Av variansen i hushållets regelbundna inkomster förklaras, inom ramen för struktur

modellen, mellan 42% och 47% i de tre undersökningarna. Analysen ger stöd för alla sex

hypoteser om direkt inflytande. Ju mer man arbetar, ju högre och mer teoretisk utbildning

man har, ju fler familjemedlemmar (som kan arbeta) och ju äldre man är, desto högre

hushållsinkomst har man. Hushållsinkomsten är samtidigt lägre för egenföretagare och

studenter än andra.

Av återstående faktorer skall bara nämnas att egenföretagare arbetar mer än andra samt

att pensionärer har lägre och mindre teoretisk utbildning än andra.
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Faktorer av Beroende Förklarande faktorer
1:a ordningen +/- faktorer

Å p S F
(Vid fler än en L E T A
l:a ordningens D N U M
faktor följer E S D I
2:a ordningens R I E L K E A
faktor bredvid O N J U G R
den sist nämnda N T A N E B
l:a ordningens Ä N S N E
faktor) R T K A T

I

A A N S
PENSIONÄR -> + PENSIONÄR + L P S T
STUDENT -> + STUDENT T I
FAMANTAL -> + FAMILJANTAL Ä D
UTBILDN -> + I I L I E E
YRKESKUN -> + KUNSKAP - + L N K K
EGENANST -> + EGENANSTÄLLD

I I
D K O O

ARBETSTIM -> + I O S U M S S M
EXTRARBET -> (-) ARBETSTID + MIPAKKA
INKOMST -> + INKOMST + - + + - +STPRAAR
BIDRAG -> (+) T U F G T T G
INVEST -> + A A S T T S
REALTILLG -> + TTKKUK
KAPVAROR -> + I T A U P A
BANKSPAR -> + O T N P T P L R S
SKULDER -> + EKOSI TUATION + + + + N T S F T O A I K
EKSITATT -> +

~'I
I I K A R L G M A

KONTROATT -> EKOUPPFATT + - + + A T O I B L T
MARGSKATT -> + MARGSKATT I + I p T T Ä I T A F R
SKATTKUN -> + SKATTKUNSKAP + + + I

I
I T G E L U I

SKATTUPPF -> + SKATTUPPFATT

I I
+

I
+ K T S A T S S

MARGTRO -> + MARGSKATTRO I + +

I f
K T E K K

POLITIK -> + POLITIK - + + +
I

+ A T R M F
LAGBÄTTRA -> + LAGFÖRBÄTTRA + + T I A Ö U
RIMLSKATT -> + RIMLIGSKATT + + + - T T R J S
SKATTATTl ->

I I I I

y B L K B A
SKATTATT2 -> + D E I R L
SKATTATT3 -> + T G O T
SKATTATT4 -> + SKATTATTI TYD + - + E T T B
ALTARBETE -> + ALTERARBETE + I

I
T E

FUSKMÖJL -> + FUSKMÖJLIGT + + S T
RISKFUSK -> + RISKFUSK +

I
- A E

KRIMATT -> + I I T E
FUSKATT -> + BROTTSATTI + - - T N
HEMARBETE -> +

I I
I D

EJARBETE -> + E
YRKARBYTE -> + ALTBETEE~E + + +
BETALFUSK -> +

I I

AVDRAFUSK -> +
INKOMFUSK -> +
FÅTTFUSK -> + SKATTEFUSK + + - - +

Figur 7.1. Den slutliga struktunnodellen för skattefusk.
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Tabell 7.3. Hypoteser om och funna direkta samband i strukturmodellen.

Beroende variabler Förklarande variabler Samband24

Hypotes U2 'U3 U4

SKATfEFUSK (24)25 Alternativa skatteflyktbeteenden (23) 11 6 19
Brottsattityder26 (22) -21 -21 -25
Upplevd risk med skattefusk (21) -17 -10 -14
Upplevda fuskmöjligheter (20) + 16 10 14
Alternativa arbeten (19) + 21 40 15
Skatteattityder27 (18) + (O) (O) (O)
Rimligheten i skatternas höjd28 (17) + (O) (O) (O)
Percipierad egen marginalskatt (14) + (-) (O) (O)

R2 för SKATTEFUSK 28% 32% 28%

ALTBETEENDE (23) Brottsattityder (22) + (O) (O) (-)
Upplevd risk med skattefusk (21) + (O) (+) (O)
Upplevda fuskmöjligheter (20) O 10 1 11
Alternativa arbeten (19) + 48 43 50
Skatteattityder (18) + (O) (O) (O)
Rimligheten i skatternas höjd (17) + (+) (O) (O)
Percipierad egen marginalskatt (14) + (O) (+) (+)
Antal familjemedlemmar (4) + 23 17 7

R2 för ALTBETEENDE 33% 23% 29%

BROTfSATfI29 (22) Upplevd risk med skattefusk (21) + (O) (+) (O)
Upplevda fuskmöjligheter (20) -14 -12 -8
Alternativa arbeten (19) -10 -1 -11
Skatteattityder (18) -29 -32 -22
Rimligheten i skatternas höjd (17) -12 -15 -13
Kan lagligen få det bättre (16) + (O) (O) (O)
Percipierad egen marginalskatt (14) (-) (O) (-)
Uppfattad ekonomisk situation (10) + (O) (O) (O)
Ålder (1) + 36 31 40

R2 för BROTTSATTI 34% 32% 33%

24 {3 ·100 (dvs endast decimalerna har angivits).
25 Siffra inom parentes efter respektive faktor används i kommande tabeller istället för variabelnamn, om

utrymmet inte medger det senare.
26 Ju högre värde, desto mer negativ till brott är man.
27 Ju högre värde, desto negativare till skatter och skattesystemet är man.
28 Ju högre värde, desto mer orimligt höga anser man marginalskatterna vara.
29 Ju högre värde, desto mer negativ till brott är man.
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Beroende variabler Förklanmde variabler Samband

Hypotes U2 U3 U4

RISKFUSK (21) Upplevda fuskmöjligheter (20) -15 -5 -10
Alternativa arbeten (19) (O) (+) (O)
Percipierad egen m~ginalskatt (14) + (-) (O) (-)
Skattekunskaper (12) -20 -25 -19
Ålder (1) + 13 26 10

R2 för RISKFUSK 8% 11 % 5%

FUSKMÖJLIGT (20) Alternativa arbeten (19) + 25 25 28
Skattekunskaper (12) + (O) (O) (-)
Egenanstä1ld (6) + 32 26 22
Antal familjemedlemmar (4) O -10 -9 -11
Ålder (1) O -11 -13 -11

R2 för FUSKMÖjLIGT 20% 17% 17%

ALTERARBETE (19) Rimligheten i skattemas höjd (17) (-) (+) (O)
Kan lagligen få det bättre (16) + (-) (-) (-)
Percipierad egen marginalskatt (14) + 10 2 12
Uppfattad ekonomisk situation (10) (O) (O) (O)
Utbildning/yrkeskunskap (5) O -3 -10 -15
Ålder (1) -25 -35 -26

R2 för ALTERARBETE 6% 11 % 8%

SKATfATfITYD30 (18) Rimligheten i skattemas höjd (17) + 38 34 36
Kan lagligen få det bättre (16) -16 -16 -13
Politiska sympatier31 (15) + 40 47 44
Percipierad egen marginalskatt (14) + (-) (O) (O)
Uppfattning om skatters höjd32 (13) O -15 -12 -7
Uppfattad ekonomisk situation (10) (-) (-) (-)
Ålder (1) + (+) (O) (O)

R2 för SKATTATTITYD 40% 38% 38%

30 Ju högre värde, desto negativare till skatter och skattesystemet är man.
31 Borgerliga partier = negativa indikatorer. Socialistiska partier = positiva indikatorer.
32 Ju högre värde, desto högre uppfattar man marginalskatter i allmänhet vara.
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Beroende variabler Förklarande variabler Samband

Hypotes U2 U3 U4

RIMLIGSKATf33 (17) Kan lagligen få det bättre (16) 9 -7 -14
Politiska sympatier (15) + 25 11 16
Percipierad egen marginalskatt (14) + 23 25 18
Uppfattning om skatters höjd (13) + 32 39 45
Uppfattad ekonomisk situation (10) -10 -5 -10
Faktisk ekonomisk situation (9) (O) (O) (O)
Hushållets månadsinkomst (8) (O) (-) (O)
Hur mycket man arbetar (7) + (-) (+) (-)
Utbildning/yrkeskunskap (5) -24 -7 -10
Ålder (1) -13 -12 -10

R2 för RIMLIGSKATT 31% 31% 39%

LAGFÖRBÄTfRA (16) Percipierad egen marginalskatt (14) -21 -6 -9
Skattekunskaper (12) + (-) (O) (O)
Uppfattad ekonomisk situation (10) + 16 18 9
Faktisk ekonomisk situation (9) + (+) (+) (O)
Hushållets månadsinkomster (8) + (-) (-) (-)
Hur mycket man arbetar (7) (-) (O) (O)
Egenanställd (6) + (-) (-) (O)
Utbildning/yrkeskunskap (5) + 21 11 25

R2 rorLAGFÖRBÄTTRA 9% 4% 8%

POLITIK34 (15) Percipierad egen marginalskatt (14) + 21 2 13
Faktisk ekonomisk situation (9) + 20 20 18
Hushållets månadsinkomster (8) + (O) (+) (O)
Egenanställd (6) + 13 23 24
Utbildning/yrkeskunskap (5) + 19 20 22
Antal familjemedlemmar (4) O -7 -12 -16
Ålder (1) O -4 -10 -18

R2 för POLITIK 22% 17% 23%

MARGSKATfRO (14) Uppfattning om skatters höjd (13) + 34 33 51
Respondentens marginalskatt (11) + 55 58 41

R2 för MARGSKATTRO 43% 47% 43%

33 Ju mer orimligt höga man anser marginalskatter vara, desto högre värde.
34 Borgerliga partier = positiva indikatorer. Socialistiska partier = negativa indikatorer.
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Beroende variabler Förklarande variabler Samband

Hypotes U2 U3 U4

SKATfUPPFATf35 (13) Skattekunskaper (12) O 13 1 10
Egenanställd (6) + 17 7 18

R2 rorSKATTUPPFATT 5% 1% 4%

SKATfKUNSKAP (12) Faktisk ekonomisk situation (9) + 32 20 13
Hushållets månadsinkomster (8) + (+) (+) (+)
Utbildning/yrkeskunskap (5) + 26 28 39
Ålder (1) + 15 23 22

R2 rorSKATTKUNSKAP 26% 20% 23%

MARGSKATf (11) Hushållets månadsinkomster (8) + 88 80 87

R2 för MARGSKATT 78% 65% 76%

EKOUPPFATf (10) Faktisk ekonomisk situation (9) + 23 31 5
Hushållets månadsinkomster (8) + 20 11 20
Hur mycket man arbetar (7) -25 -5 -9
Utbildning/yrkeskunskap (5) + (O) (O) (+)
Antal familjemedlemmar (4) -21 -32 -16
Ålder (1) + 2 14 17

R2 för EKOUPPFATT 18% 20% 11 %

EKOSITUATION (9) Hushållets månadsinkomster (8) + 60 43 34
Egenanställd (6) + 19 19 10
Utbildning/yrkeskunskap (5) + 17 19 10
Antal familjemedlemmar (4) + 6 18 35

R2 för EKOSITUATION 52% 40% 35%

INKOMST (8) Hur mycket man arbetar (7) + 34 45 34
Egenanställd (6) -13 -24 -9
Utbildning/yrkeskunskap (5) + 42 -33 39
Antal familjemedlemmar (4) + 19 18 17
Student (3) -14 -16 -17
Ålder (1) + 30 21 24

R2 för INKOMST 42% 47% 42%

35 Ju högre värde, desto högre uppfattar man marginalskatter i allmänhet vara.
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Beroende variabler Förklarande variabler Samband

Hypotes U2 U3 U4

ARBETSTID (7) Egenanställd (6) + 19 18 19
Student (3) -40 -43 -48
Pensionär (2) -70 -64 -63

R2 för ARBETSTID 69% 64% 66%

KUNSKAP (5) Student (3) + 13 17 13
Pensionär (2) -11 -21 -11

R2 för KUNSKAP 3% 7% 3%

FAMIlJANTAL (4) Student (3) -5 -10 -11
Pensionär (2) -20 -21 -21

R2 för FAMIUANTAL 4% 5% 5%

STUDENT (3) Ålder (1) -17 -21 -24

R2 för STUDENT 3% 4% 6%

PENSIONÄR (2) Ålder (1) + 43 45 44

R2 för PENSIONÄR 19% 20% 19%
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Figur 7.2a. Den slutliga strukturmodellen för skattefusk i form av ett boxdiagrcun: den främre delen av modellen.
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Figur 7.2b. Den slutliga strukturmodellen för skattefusk i form av ett boxdiagram: mittendelen av modellen.
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Figur 7.2c. Den slutliga strukturmodellen för skattefusk i form av ett boxdiagnun: den bakre delen av modellen.
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7.17 Sammanfattande slutsatser av kapitlet och diskussion

I kapitlet prövas den strukturmodell för skattefusk som presenterades i kapitel 5. Syftet är

att erhålla kunskap om den kausala processen bakom skattefusk. Modellen bygger på den

allmänna teoretiska modell som presenterades i kapitel 2.

Som ett komplement till strukturrnodellen prövas fyra regressionsmodeller med fyra

olika typer av skattefusk som beroende variabler: att man tagit enl0t svart betalning, att man

inkomstfuskat i deklarationen, att man avdragsfuskat i deklarationen och att man betalat

någon annan svart.

Strukturrnodellen prövas på var och en av tre undersökningar genomförda 1983 och

1984, dvs under första hälften av skatteomläggningens genomförande (se kapitel 3).

Avsikten härmed är att studera om modellen håller över tiden då förändringar sker i

omvärlden och hos studerade subjekt. Regressionsmodellerna prövas på de tre undersök

ningarna sammanslagna.

Strukturmodellen beskriver både direkta och indirekta inflytandevägar från förklarande

faktorer på skattefusk och på de faktorer som förmedlar inflytande från bakomliggande

faktorer. Olika inflytandevägar påvisas ibland motverka varandra, varvid någon entydig

effekt (avseende riktning) på skattefusk eller på någon mellanliggande faktor ej kan påvisas.

7.17.1 Struktunnodellens förklaringar till varför människor skattefuskar

Enligt strukturrnodellen är det främst möjligheterna att skattefuska som leder till ökat skatte

fusk. Dessa ges av arbeten man utfört utöver ett eventuellt ordinarie arbete (alternativa

arbeten) samt kommer till uttryck i uppfattningar om möjligheter att skattefuska. Dessutom

skattefuskar man desto mer, ju mer man försöker fly undan skatt på andra mer legala sätt,

ju mindre negativ till brott i allmänhet och skattefusk i synnerhet man är och ju mindre man

upplever riskerna med skattefusk vara.

Genom att påverka nämnda förklarande faktorer leder också andra faktorer enligt

strukturmodellen indirekt till ökat skattefusk. Ju mer negativ till skatterna man är, ju mer

orimligt höga Olan uppfattar marginalskatterna vara, ju sämre möjligheter man anser sig ha

att lagligen förbättra sin ekonomiska situation (dock ej i alla undersökningar), ju "mer

borgerlig" eller "mindre socialistisk" man är, ju högre ens faktiska och percipierade egna

marginalskatt är, ju sämre man uppfattar sitt hushålls ekonomiska situation vara (dock ej i

alla undersökningar), ju yngre man är och om man är egenanställd, desto mer skattefuskar

man. Inflytandet från några av dessa faktorer är dock, ehuru entydigt, tämligen svagt.

Faktorer som inte leder till entydiga förändringar i skattefusket är uppfattningar om

marginalskatters höjd i allmänhet, skattekunskaper, faktisk ekonomisk situation,

hushållsinkomst, arbetstid, utbildning och yrkeskunskaper, familjestorlek samt om man är
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student eller pensionär. Dessa faktorer har alla påvisats ha ett inflytande, men det går flera

vägar, varav några ger ett positivt och andra ett negativt inflytande.

Den egna marginalskattens höjd påverkar skattefusket på två vägar. Den ena går via

uppfattning om rimligheten i marginalskatternas höjd och därifrån vidare via attityder till

skatterna och brottsattityder. Den andra vägen går via de möjligheter att skattefuska som

man skaffat sig genom att utföra arbeten vid sidan om ett eventuellt ordinarie arbete och

möjligheter man anser sig ha (främst pga att mail utför alternativa arbeten och att man är

egenföretagare). Den senare vägen handlar enbart om marginalskattens percipierade höjd,
inte vad man tycker om höjden. Detta inflytande tycks samtidigt vara svagare än det via

attityder.

Alternativa arbeten och arbeten som egenföretagare, vilka ger möjligheter att skatte

fuska, tycks man skaffa sig och utföra, inte pga aversion mot skatterna, utan främst därför

de ger möjlighet att tjäna pengar eller att åstadkomma något. Möjligheterna ges genom att

man har ett marknadsvärde och förmåga att utföra aktuella arbeten pga kunskaper och

fysisk förmåga (det är främst yngre, vissa yrkeskategorier och egenanställda som utför

alternativa arbeten eller upplever sig ha möjligheter att skattefuska).

Man kan samtidigt tjäna mer pengar om man utnyttjar de möjligheter att skattefuska

som aktuella beteenden ger. Ju högre marginalskatt man har, desto mer pengar kan man

tjäna. Detta innebär en extra lockelse till att utföra aktuella arbeten.

Höga marginalskatter tycks således främst bidra till att skapa aversion mot skatter.

Detta får skattefusk att uppfattas som mer acceptabelt och försvagar motviljan att begå ett

skattebrott. Höga marginalskatter påverkar således de moraliska betänkligheterna och

härigenom, tillsammans med de risker man uppfattar med skattefusk, utnyttjandet av de

möjligheter att skattefuska som man skaffat sig. Det är samtidigt inte höga marginalskatter

i allmänhet som orsakar aversion mot dem, utan höjden på den egna marginalskatten.

En förklaring till att inflytandet från percipierad egen marginalskatt på alternativa arbe

ten är svagare än väntat kan vara att de som utnyttjar dessa för skattefusk härigenom får

lägre marginalskatt än andra. Detta skulle innebära ett inflytande som går i motsatt riktning

mot det hypotetiserade.

Strukturmodellen visar att ju fler möjligheter man har och upplever sig ha att skatte

fuska, t ex genom alternativa arbeten man utför, desto mindre negativ blir man till skatte

brott. Detta tyder på att moraliska uppfattningar anpassar sig till verkligheten beroende på

vilka fördelar eller nackdelar den kan innebära för den enskilde.

En alternativ förklaring är att den kausala riktningen mellan skattefusk och brottsattity

der är den motsatta och att det direkta inflytandet från fuskmöjligheter till brottsattityder

egentligen speglar ett indirekt inflytande via skattefusk. Att man ser mindre allvarligt på

skattefusk efter att ha utnyttjat sina möjligheter att skattefuska skulle då vara resultatet av

rationalisering.
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De som skaffar sig ovan nämnda möjligheter att skattefuska tycks inte ha något större

behov av pengar än andra. De företar sig samtidigt en hel del annat som medför att de

slipper undan skatt (alternativa skatteflyktbeteenden), vilket i sin tur stimulerar till skatte

fusk. De tycks främst utgöras av människor som överhuvud taget tar sig för saker och ting

för att tjäna pengar eller fä saker och ting gjorda.

Att man anser sig ha små möjligheter att lagligen själv förbättra sin ekonomiska situa

tion, eller att man uppfattar sitt hushålls ekonomiska situation vara dålig, leder indirekt till

ökat skattefusk enbart via attityder, ej via alternativa arbeten. Dessa uppfattningar utgör

således inte motiv till att försöka tjäna (mer) pengar, utan tycks snarare utgöra motiv för att

trotsa skattesystemet. Vad gäller alternativa skatteflyktbeteenden är det dock somliga som

utför sådana därför att det finns ett behov av dem pga familjestorleken.

1.11.2 Olika förklaringar till olika typer av skattefusk

Enligt regressionsanalyserna av fyra olika typer av skattefusk skattefuskas det desto mer på

alla fyra sätt, ju mindre negativ till skattefusk man är, ju mer man flyr skatter på något

annat sätt än genom skattefusk och ju fler möjligheter man har (alternativa arbeten) eller

uppfattar sig ha att skattefuska. Dessa faktorer tycks således vara avgörande för alla typer

av skattefusk.

Dessa faktorer utgör samtidigt fyra av de fem faktorer som enligt strukturmodellen har

direkt inflytande på skattefusk. Den femte faktorn är uppfattning om riskerna med att

skattefuska. Denna faktor har en signifikant effekt enbart pä de två typerna av inkomst

skattefusk: att man tagit emot svart betalning och att man inkomstfuskat i deklarationen.

Analyserna visar i övrigt att det finns ytterligare skillnader mellan de olika typerna av

skattefusk med avseende på vad som förklarar dem. Wämeryd och Walerud (1982) fann

med hjälp aven klusteranalys tre typer av skattebetalare: skattefuskare, vanliga skattebeta

lare och skatteplanerare. En slutsats som dras utifrån regressionsanalyserna är att det kan

finnas olika typer av människor som begår olika typer av skattebrott, dvs olika typer av

skattejUskare:

1. Produktiva skattefuskare. Dessa skattefuskar främst genom att ta emot svart betalning

för "alternativa" arbeten o d som de utför.

2. Manschettfuskare. Dessa skattefuskar främst genom att göra för stora avdrag eller inte ta

upp alla inkomster i deklarationen.
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3. Behovsfuskare. Dessa bidrar till -skattefusk främst genom att betala andra svart för deras

tjänster, vilka man köper därför att man har behov av dem, t ex för reperationer på sitt

hus eller sin bil.

Denna kategorisering bör prövas i uppföljande studier.

7.17.3 Vikten av att studera modeller som implicerar kausala strukturer

Redan i kapitel 1 och kapitel 5 påpekades vikten av att studer3: kausala strukturer. En slut

sats som kan dras är att en förändring som kan iakttas i en beroende faktor, efter en för

ändring i en förklarande faktor, varierar beroende på vilken bakomliggande faktor som

orsakat förändringen i den förklarande faktorn, och på vilka andra sätt den bakomliggande

faktorn har inflytande på den beroende faktorn.

Detta betyder att skattningar av effekter på en beroende faktor utifrån en förenklad

modell (där hänsyn ej tas till den bakomliggande kausala strukturen) kan vara vilseledande,

särskilt om de gjorts under en period då end~st någon av bakomliggande (exogena) faktorer

förändrats och orsakat en förändring i mellanliggande faktorer och därmed i den beroende

faktorn. En något förenklad del av strukturrnodellen för skattefusk får exemplifiera (figur

7.3 nedan).

Uppfattning om marginalskatternas höjd (SKATTUPPFATT) har ett direkt negativt och

via uppfattning om rimligheten i marginalskatternas höjd (RIMLIGSKATT) ett indirekt

positivt inflytande på attityder till skatterna (SKATTATTITYD). Dessa inflytanden

motverkar varandra (se avsnitt 7.12).

Samtidigt har utbildning och yrkeskunskap (KUNSKAP) ett direkt negativt inflytande

på RIMLIGSKATT och ett direkt positivt inflytande på skattekunskaper

(SKATTKUNSKAP). .Skattekunskaper har i sin tur ~tt positivt inflytande på SKATT

UPPFATT. KUNSKAP har således endast ett indirekt inflytande på SKATTUPPFATT

(positivt) och på skatteattityder (med motverkande riktningar). Att vara egenanställd har ett

direkt positivt inflytande på SKATTUPPFATT och därigenom ett indirekt inflytande på

skatteattityder (med motverkande riktningar).

En positiv förändring i KUNSKAP (t 1) leder enligt strukturnlodellen till att marginal

skatterna uppfattas som mindre orimligt höga (~2), till ökade skattekunskaper (t 3) och

därmed även till att marginalskatterna uppfattas som högre (t 4). Det senare leder i sin tur

dels till mindre negativa attityder till skatterna ( ~ 5), dels till att marginalskatterna uppfattas

mer orimligt höga än tidigare (t 6). Det sistnämnda (t 6) motverkar det direkta inflytandet

från KUNSKAP till RIMLIGSKATT (~5) och reducerar därmed det positiva inflytandet

från SKATTUPPFATT (via RIMLIGSKATT) på skatteattityder (t 7).
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Om det istället sker en förändring i någon annan faktor som enbart påverkar SKATT

UPPFATT, såsom i egenföretagande i denna förenklade modell (t 8), och som leder till att

SKATTUPPFATT ökar (t 4), kommer det positiva inflytandet på skatteattityder via RIM

LIGSKATT (t 7) att reducera det negativa inflytandet från SKATTUPPFATT på skatte

attityder ( ~ 5).

Det vi finner här är att förändringen i SKATTATTITYD, som följer på en viss för

ändring i SKATTUPPFATT, skiljer sig åt beroende på vilken bakomliggande faktor som

orsakat förändringen i SKATTUPPFATT. Om orsaken är en ökning i KUNSKAP finns

effekten (~2), som gör att ( ~ 5) ej reduceras av (t 7) i samma utsträckning som då orsaken

är en ökning i egenföretagande. l det senare fallet finns inte ( ~ 2).

~) +7)

ISKATTATTITYD I

SKATTUPPFATT

,
4Il"

EGENANSTÄLLD

+1)1+
I KUNSKAP

Figur 7.3. Motverkande direkt och indirekt inflytande av skatteuppfattningar på skatte

attityder.

7.17.4 Kritisk gnmskning av strukturmodellen

Kan strukturmodellen sägas vara en god beskrivning av den verkliga kausala strukturen

bakom skattefusk? Det främsta skälet till att så inte skulle vara fallet är att icke-rekursiva

(ömsesidiga) samband ej finns med. Ovan gavs t ex två tolkningar av sambandet mellan

skattefusk och brottsattityder, där den ena implicerade en kausal riktning som är omvänd i

förhållande till den modellerade.
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Ett annat skäl är det faktum att en hel del oförklarad varians återstår i den beroende

faktorn. Den slutliga strukturrnodellen förklarar mellan 28% och 32% av mängden skatte

fusk i de tre undersökningarna. I avsnitt 7.5 ges dock ett antal metodologiska förklaringar

härtill: måttens grovhet, att många samband kan vara icke-linjära, mätfel, etc.

En teoretisk förklaring kan vara att en latent faktor i modellen inte motsvaras aven

faktor i verkligheten. Utbildning och yrkeskunskap (KUNSKAP) kan t ex höra hemma på

olika ställen i den verkliga kausala strukturen. Resultaten från regressionsanalyserna tyder

också på att det kan finnas olika kausala strukturer bakom olika typer av skattefusk.

Modellen skall därför främst ses som en utgångspunkt för vidare modellutveckling.

Det finns samtidigt en hel, del som tyder på att modellen faktiskt har verklighets

anknytning:

1. De främsta förklarande faktorerna enligt strukturrnodellen framträder som signifikanta

förklarande variabler även i regressionsanalyserna, med samma riktning på inflytandet i

samtliga modeller.

2. De vid prövning på tre oberoende undersökningar vid skilda tidpunkter funna relationer

na av signifikant storlek, såväl indirekta som direkta, på alla nivåer i strukturrnodellen,

är rimliga, dvs går att ge en plausibel tolkning och förklaring.

3. De funna relationerna mellan faktorerna i strukturrnodellen, liksom indikatorernas infly

tande på respektive faktor av första och andra graden, är över lag tämligen stabila över

tiden, dvs i de tre oberoende undersökningar som modellen prövats på.

Beträffande punkt 3 finns samtidigt vissa skillnader mellan undersökningarna i funna

samband. Vid sidan om vanliga metodologiska förklaringar ges två teoretiska förklaringar

härtill. Skillnaderna kan vara följden dels av förändringar i variablers (indikatorers och

faktorers) kvalitativa innehåll över tiden, dels av olika långa tidsfördröjningar i olika effek

ter. Dylika förändringar tycks således kunna orsaka förändringar även i förklaringsmodel

ler.

Effekterna av skilda tidsfördröjningar kan på sikt (över längre tid än någon enskild för

dröjning) tänkas balansera. Det är dock tänkbart att just skillnader i fördröjda effekter är en

viktig förklaring till systemförändringar (jfr Klevmarken, 1986), det som får verkligheten

att förändras genom att nya förutsättningar för ytterligare förändringar bildas, dvs föränd

ringar i kausala strukturer (och därmed även i teoretiska modeller) över tiden.
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Tabell 7.4. Vikter och laddningar för indikatorerna på första och andra ordningens

faktorer.

Faktorer & Indikator U2 U3 U4
manifesta [R] =reflektiv
variabler [F] =formativ Vikt Laddning36Vikt Laddning Vikt Laddning

(1) ÅLDER V237 [F] 100 100 100 100 100 100

(2) PENSIONÄR V21 [F] 100 100 100 100 100 100

(3) STUDENT V21 [F] 100 100 100 100 100 100

(4) FAMIUANTAL V17 [F] 100 100 100 100 100 100

(5) KUNSKAP

Utbildning38 V202 [F] 61 88 53 78 52 79

Yrkeskunskaper [F] 55 85 67 87 67 88

Bokföring, redovisning o d V69 [F] 44 62 68 77 52 69
Transporter, grävning, o d V70 [F] -5 -6 -1 -9 -20 -28
Hantverk V71 [F] -19 -20 -31 -35 -35 -51
Medicin V72 [F] 19 34 4 5 1 1
Teknik & ingenjörskonst V73 [F] 59 67 51 52 31 34
Juridik V74 [F] 39 64 24 41 45 69

(6) EGENANSTÄLLD V32 [F] 100 100 100 100 100 100

(7) ARBETSTID

Arbetstimmar per vecka V31 [F] 100 100 100 100 100 100

Extraarbeten [Fl -1 -11 -3 7 -6 -8

Frekvens extraarbeten V38 [R] 64 94 49 89 53 92
Timmar per vecka V39 & V40 [R] 46 89 61 93 55 93

36 Vikter och laddningar anges x 100, dvs ej som decimaler. Se avsnitt 3.2.2.
37 När det enbart finns en manifest variabel som indikator på en faktor av första ordningen som i sin tur är

enda indikator på en andra ordningens faktor, anges enbart den sistnämnda och den manifesta variabeln på
detta sätt. Alla vikter och laddningar i kedjan är då 100.

38 Faktor av första ordningen. Om det bara finns en manifest variabel som indikator anges denna direkt efter
faktorn. Vikterna och laddningarna från indikatorn till faktorn är i dessa fall alltid 100.
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Faktorer & Indikator U2 U3 U4
manifesta [R] =reflektiv
variabler [F] = forn1ativ Vikt Laddning Vikt Laddning Vikt Laddning

(8) INKOMST

Regelbundna hushållsinkomster [F] 100 100 100 100 100 100

Intervjupersonens inkomst V203 [F] 94 97 91 95 94 97
Övriga hushållsmedl. inkon1st V204 [F] 23 39 31 43 23 35

(9) EKOSITUATION

Bidragsinkomster o d V205 [F] O 12 -8 -9 8 8

Diverse investeringar V125 - V127 [F] 33 77 48 75 41 60

Re$ tillgångar [F] -18 45 13 57 18 67

Äger villa eller radhus V75 [F] 75 84 83 83 94 90
Äger lägenhet V76 & V84 [F] -3 -31 8 -23 11 -22
Äger fritidshus V83 [F] 33 33 52 56 39 39
Äger annan villa o d V85 [F] 35 39 16 19 6 8
Äger lantbruk [V86] 30 40 8 16 16 16

Kapitalvaror [F] 20 49 24 50 29 57

Antal bilar man äger V225 [F] 65 77 87 94 86 94
Om man äger video V226 [F] 11 11 19 26 31 48
Antal ägda större båtar V227 [F] 44 64 14 36 4 10
Antal ägda mindre båtar V228 [F] 38 53 22 38 12 33

Banktillgångar [F] 35 56 19 43 12 37

Banktillgångar VI09 - V114 [R] 63 90 70 93 62 94
Erhållna räntor V245 [R] 51 85 44 80 46 90

Skulder [F] 67 79 50 71 53 77

Räntekostnader V261 + V267 + V272 [R] 39 96 47 96 46 96
Amorteringar V262 + V268+V273 [R] 31 77 23 55 27 58
Totala skulder V264 + V270+V275 [R] 40 95 44 95 42 95
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Faktorer & Indikator U2 U3 U4
manifesta [R] = reflektiv
variabler [F] =formativ Vikt Laddning Vikt Laddning Vikt Laddning

(10) EKOUPPFATf

Upplevd ekonomisk situation [F] 99 100 99 100 90 94

Arbetsinkomst tillfredstä1l. V139 [R] 27 47 21 42 36 64
Inkomsterna otillräckliga V140 [R] -52 -80 -59 -83 -55 -84
Ekonomisk standard god V134 [R] 56 82 53 79 42 73

Svårt kontrollera pengar V141 [F] -7 -14 -6 -22 -33 -44

(11) MARGSKATf Beräknad [F] 100 100 100 100 100 100

(12) SKATfKUNSKAP

Skattekunskaper [F] 100 100 100 100 100 100

Kunskap om kommunalskatt V175 [F] 11 41 9 47 16 51
Åsikt om sin kunskap V183 [F] 73 89 62 83 58 79
Kunskap om medicinavdrag V198 [F] 28 48 26 47 18 35
Kunskap om ränteavdrag V199 [F] 5 36 14 50 42 69
Kunskap om schablonavdrag V200 [F] 25 45 36 52 19 43
Kunskap om lottvinster V201 [F] 13 35 19 37 8 32

(13) SKATIUPPFATf39

Uppfattade marginalskatter [F] 100 100 100 100 100 100

På 70.000: - i inkomst V177 [R] 59 88 65 92 54 90
På 150.000:- i inkomst V179 [R] 55 87 48 84 56 91

(14) MARGSKAlTRO V181 [F] 100 100 100 100 100 100

(15) POLITIK

Politiskt parti man anser bäst [F] 100 100 100 100 100 100

Moderata samlingspartiet V206 [R] 58 84 60 80 61 82
Folkpartiet V206 [R] 4 5 6 7 4 5
Centerpartiet V206 [R] 6 8 12 13 3 6
Socialdemokraterna V206 [R] -54 -85 -58 -83 -58 -84
Vänsterpartiet V206 [R] -20 -20 -13 -14 -10 -10
Inget specificerat V206 [R] 9 12 2 4 5 11

39 Ju högre värde, desto högre uppfattar man marginalskatter.
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Faktorer & Indikator U2 U3 U4
manifesta [R] = reflektiv
variabler [F] =formativ Vikt Laddning Vikt Laddning Vikt Laddning

(16) LAGFÖRBÄTfRA V189 [F] 100 100 100 100 100 100

(17) RIMLIGSKATT

Rirnlighet i marginalskatters höjd [F] 100 100 100 100 100 100

70.000-inkomstnivån V177-V178 [R] 36 83 40 87 39 83
150.000-inkomstnivån V179-V180 [R] 39 81 39 84 40 81
Den egna skatten V181-V182 [R] 45 86 39 83 43 81

(18) SKATfATIITYD

Positiv till skatterna [F] -81 -96 -77 -92 -78 -95

Allmänt positiv V195 [R] 43 83 50 78 48 82
Vill ha pengarna själv V209 [R] -38 -82 -39 -78 -38 -78
Skatter ger mycket igen V210 [R] 39 82 41 77 39 78

Skattesystemet är orättvist V214 [F] 2 49 -3 37 13 54

Räntor bör vara skattefria V217 [F] 18 46 32 52 19 54

Övertid o d olönsamt V213 [F] 23 59 22 59 16 50

(19) ALTERARBETE

Alternativa arbeten [F] 100 100 100 100 100 100

Har byggt annans hus V59 [F] 18 41 24 49 19 44
Medgett betalning härför V61 [F] 6 21 19 44 12 33
Mekat med annans fordon V64 [F] 13 33 35 54 49 62
Medgett betalning härför V66 [F] 22 47 24 46 12 34
Har hjälpt med yrkeskunskap V67 [F] 67 87 50 73 61 75
Medgett betalning härför V68 [F] 28 62 26 53 16 48

(20) FUSKMÖJLIGT

Upplevda skattefuskmöjligheter [F] 100 100 100 100 100 100

Fler möjligheter än andra V187 [R] 63 79 67 84 75 86
Svart-jobb hos yrkesgrupp V188 [R] 64 79 57 77 52 69

(21) RISKFUSK V194 [F] 100 100 100 100 100 100
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Faktorer & Indikator U2 U3 U4
manifesta [R] =reflektiv
variabler [F] =formativ Vikt Laddning Vikt Laddning Vikt Laddning
(22) BROTfSATflTYDER

Allmänna brottsattityder [F] -15 58 12 63 19 71

Hembränning grovt fel V254 [R] 51 81 64 82 49 76
Sno från arbetet grovt fel V256 [R] 31 73 33 66 33 74
Fel sjukpenning grovt fel V259 [R] 44 82 37 70 48 81

Attityder till skattefusk [F] 99 99 93 100 88 99

Straffa falskdeklaranter V211 [R] 17 62 15 59 18 66
Kan betala någon svart V212 [R] -19 -73 -21 -70 -21 -69
Stora avdrag hänsynslöst V215 [R] 17 58 19 53 16 52
Kan man fuska bör man det V216 [R] -16 -55 -13 -56 -18 -61
Inte deklarera grovt fel V253 [R] 17 79 17 75 18 75
Betala svart grovt fel V255 [R] 19 84 20 79 19 82
Avdragsfusk grovt fel V257 [R] 17 72 19 76 16 69
Inkomstfusk grovt fel V258 [R] 20 78 20 79 18 80

(23) ALTBETEENDE

HemarbeteIhemproduktion [F] 40 56 67 79 44 56

Arbetat med bostaden V57 [F] 52 65 28 48 20 36
Mekat med eget fordon V62 [F] 67 81 87 94 94 97
Ökat hemproduktionen V163 [F] 29 42 20 26 12 14

Tackat nej till jobb pga skatt [F] 23 34 14 21 23 38

Till ett arbete V42 [F] 24 49 90 89 -7 14
Till övertid V43 [F] 35 56 47 41 87 94
Till extra-knäck V44 [F] 76 90 -15 3 35 55

Bytt yrkestjänst med annan V68 [F] 79 88 61 72 77 86

(24) SKATfEFUSK

Betalat någon svart V185 [F] 13 33 12 34 22 52

Har avdragsfuskat V192 [F] 25 36 10 36 25 34

Inkomstfusk i deklaration V193 [Fl 12 51 35 70 34 68

Fått svart betalning V186 [Fl 85 95 73 93 66 86
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På följande fyra sidor presenteras följande tabeller:

7.5: Korrelationer mellan de latenta faktorerna av andra ordningen i den slutliga modellen

i respektive undersökning.

7.6: Residualkovarianser för de latenta faktorerna i den slutliga modellen respektive

undersökning.

7.7: Stigkoefficienter och R2 för den hypotetiska modellen i respektive undersökning.

7.8: Residualkovarianser för de latenta faktorerna i den hypotetiska modellen i respektive

undersökning.

Siffrorna i översta raden och i vänstra kolumnen i respektive tabell är variabelnummer

enligt tabell 7.3 och 7.4 ovan.
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Korrelationer mellan de latenta faktorerna av andrn. ordningen den slutliga

modellen i respektive undersökning.

KORRELATI~NER MELLAN DE LATENTA FAr;:TORERNA AV ANDRA ORDNINGER I DEN SLUTLIGA MODELLER URDERSÖKNING 2
========================================================================================~=====:=====

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 o 21 22 23 24
------------------------------------------------------------------------------------------------

l 100
2 43 100
3 -17 -5 100
4 -9 -20 -3 100
5 -13 -11 13 2 100
6 10 -11 -6 -4 -7 100
7 -28 -70 -37 24 9 29 100
8 14 -19 -26 26 41 -3 35 100
9 6 -15 -13 2 l 40 16 29 68 100

10 11 12 2 -17 17 -5 -15 22 25 100
11 12 -21 -32 19 35 -6 38 88 55 16 100
12 13 -6 l 6 37 5 7 40 44 12 36 100
13 12 -3 -2 2 4 18 6 6 7 -l 4 14 100
14 18 -12 -20 9 3 O l 24 52 38 11 56 33 36 100
15 o -16 5 -l 32 15 18 29 36 -3 27 3 O 19 32 100
16 -8 3 11 -3 17 -9 -14 -4 5 17 -5 -l -8 -14 -10 100
17 -3 -4 -5 -3 - 6 7 7 5 4 -12 7 -l 42 31 31 -5 100
18 4 -4 -12 -6 10 12 15 20 14 -14 18 4 10 20 51 - 21 45 100
19 -23 -17 -3 4 3 3 12 O 3 -6 -l 6 -2 4 7 -5 -2 6 100
20 -13 -7 -5 -9 4 32 14 3 14 -4 2 5 9 14 16 -3 14 15 28 100
21 13 6 -7 -4 -2 O 3 -2 -12 -18 -2 -12 -19 -3 -15 -7 -2 l 7 -12 -17 100
22 39 18 -5 -2 -18 O -15 -10 -12 5 -8 -5 -3 -18 - 2 4 10 -28 -36 -23 - 2 7 11 100
23 -20 -17 -3 25 l 4 16 6 10 -13 6 6 O 5 3 - 2 5 9 52 22 - 3 -15 100
24 -26 -9 -5 l 7 5 12 1 4 -2 l O -2 3 10 - 4 4 10 38 33 -25 -34 29 100

========================================================================================;===========

KORRELATIONER MELLAN DE LATENTA FAKTORERNA AV ANDRA ORDNINGEN I DEN SLUTLIGA KODELLEN UNDERSÖKNING 3

====================================================================================================
10 11 12 13 14 15 16 l 7 18 19 2 o 21 22 23 24

------------------------------------------------------------------------------------------------
l 100
2 45 100
3 -21 -6 100
4 -13 -21 -9 100
5 -18 -21 18 12 100
6 4 -11 -7 15 O 100
7 -21 -64 -41 22 16 29 100
8 6 -22 -32 27 36 -6 5 O 100
9 8 -14 -14 35 36 20 28 53 100

10 22 12 -10 -21 7 -5 -l 17 26 100
11 9 -19 -56 18 23 -9 54 80 36 13 100
12 19 -6 -5 9 31 -3 8 35 32 12 34 100
13 -3 -5 1 3 2 7 12 3 6 2 5 l 100
14 10 -12 -41 16 19 5 36 5 O 3 l 17 6 O 23 36 100
15 -8 -16 4 2 28 25 24 19 27 5 9 4 3 10 100
16 -5 6 10 -5 11 -8 -10 -5 9 18 -7 7 -l -l O 100
l 7 -11 -13 -9 7 3 17 24 10 10 - 4 11 -13 48 37 14 - 8 100
18 -5 -13 -9 9 10 2 O 27 16 20 -7 11 -l 6 10 51 -19 36 100
19 -33 -16 5 11 -3 4 11 O -6 -10 - 2 O 3 -3 6 -6 9 7 100
2 O -19 -l 2 -l -7 25 4 -11 -6 -6 -12 -4 4 -12 14 -6 2 10 3 O 100
21 22 18 -5 -5 -12 2 -12 -4 -3 2 -4 -19 -7 -6 l l O 2 l -9 100
22 37 19 -3 -4 -7 -13 -14 -l -5 14 l 11 -3 -3 -24 9 -30 -4 o -17 -22 15 100
23 -16 -18 -10 22 -5 9 17 O 5 -8 4 -5 5 6 8 -3 5 8 44 11 8 -9 100
24 -30 -13 -2 4 2 7 12 l -l -10 4 2 14 O 9 -6 11 9 49 28 -13 -32 26 100

====================================================================================================

KORRELATIONER MELLAN DE LATENTA FAKTORERNA AV ANDRA ORDNINGEN I DEN SLUTLIGA MODELLEN UNDERSÖKNING 4
====================================================================================================

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 O 21 22 23 24
------------------------------------------------------------------------------------------------

l 100
2 44 100
3 -24 -6 100
4 -11 -20 -10 100
5 -9 -11 14 -4 100
6 6 -11 -8 11 -4 100
7 -17 -62 -46 28 5 29 100
8 16 -14 -34 23 36 5 42 100
9 2 -7 -9 43 21 15 23 47 100

10 24 10 -7 -13 12 -8 -6 18 6 100
11 16 -14 -49 16 19 3 51 87 31 15 100
12 19 3 -3 O 40 -5 3 32 22 14 25 100
13 8 -l 7 -3 14 17 6 3 7 -l 2 9 100
14 16 -10 -24 3 23 16 30 40 22 2 42 24 51 100
15 -14 -8 6 - 4 30 25 12 2 O 22 -l 11 6 9 22 100
16 -5 2 4 -l 24 2 2 5 4 12 -3 8 -3 - 3 7 100
17 -7 O 3 l 3 16 7 4 4 -15 9 -3 54 41 22 -17 100
18 -7 -2 6 -13 14 16 -l 14 6 -15 8 -1 16 23 5 O -16 44 100
19 - 23 -9 -l - 6 -10 8 13 3 -6 -6 7 -8 -1 5 13 - 6 9 9 100
2 O -15 -7 5 -9 -6 22 3 -9 -l -l -10 -12 l -6/ 8 4 6 8 33 100
21 8 10 -7 -3 - 2 O 1 -7 -5 -17 -5 O -15 -14 -8 -3 -9 -2 5 -5 -10 100
22 46 18 -12 8 -12 -1 -5 4 3 17 7 8 -7 -8 - 3 2 4 -26 -31 - 2 6 -20 5 100
23 -23 -15 -6 3 -5 10 16 2 8 -11 8 -9 10 10 4 -6 11 8 53 26 -l -22 100
24 -20 -14 -5 l 23 11 -4 2 -11 -5 O 13 4 15 -7 16 16 37 3 O -18 -37 36 100

====================================================================================================
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Residualkovarianser för de latenta faktorerna i den slutliga modellen i

respektive undersökning.

PSI - RESIDUALKOVARIANSER FÖR DE LATENTA FAKTORERNA I DEN SLUTLIGA MODELLEN, UNDERSÖKNING 2

====================================================================================================
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

------------------------------------------------------------------------------------------------
l 100
2 o 81
3 o 2 97
4 -l o o 96
5 -7 3 -l o 97
6 10 -16 -4 -7 -7 100
7 -6 3 -l 10 7 O 31
8 O -l o O O o -1 58
9 -2 2 2 O O o l 1 48

10 o -l o o 2 -2 O -1 O 82
11 -l -4 -10 -5 -l -3 1 -3 -4 -l 22
12 o -5 4 o -1 O -2 6 -3 -3 2 74
13 8 -4 o l l O o -2 -3 O -l -1 95
14 7 -3 -l -2 10 -l O -6 3 l -1 3 -1 57
15 o -6 9 -1 - 2 O 2 l O -13 O 8 7 -3 78
16 -3 2 3 2 O -7 -5 -2 5 -l 2 -4 1 2 -8 91
l 7 O 8 -l -6 l - 3 -l l -1 -2 -l -7 2 l O O 69
18 6 l -9 -5 5 4 2 2 -5 -7 -2 -7 O -4 -l O l 6 o
19 o -6 -4 o o 5 - 3 -l 1 -3 -3 7 - 4 2 4 - 4 -7 5 94
20 o 4 -5 l 5 o 2 6 S -5 O O 5 10 4 3 5 1 -l 8 o
21 o -2 -5 -3 -9 8 l -2 -5 2 -2 5 - 2 -5 5 -1 3 7 -4 -2 92
22 o -2 -4 -2 -10 5 O -4 -2 -l l -3 2 -10 2 6 O 2 1 -2 3 66
23 - 6 -l -1 -l -l O o 1 3 -5 2 l o -2 -3 2 5 5 -1 -l 6 4 67

24 -7 6 -7 -2 -1 o 2 -2 -3 5 O -4 -3 -4 2 -2 -2 O -l -l o 2 o 72

====================================================================================================

PSI - RESIDUALKOVARIANSER FÖR DE LATENTA FAKTORERNA I DEN SLUTLIGA MODELLEN, UNDERSÖKNING 3
====================================================================================================

l 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 o 21 22 23 24

------------------------------------------------------------------------------------------------
l 100
2 o 80
3 O 4 96
4 -6 3 -1 95
5 -5 2 -l 9 93
6 4 -13 -6 12 -l 100
7 -2 1 o 3 10 O 36
8 O 4 O l 1 O 3 53
9 10 1 1 l l O -3 O 60

10 O 3 - 3 O O -5 l -l l 80
11 4 -3 -30 -6 -l -4 l -11 -4 o 35
12 O -7 - 2 o -l -8 -l 9 -4 -l 8 80
13 - 3 -3 o 1 l O 7 O 3 2 2 -l 99
14 6 -2 - 8 4 7 7 -4 -2 3 7 -2 -l o 53
15 o -5 3 -1 -2 o 8 2 -2 -l -4 -5 O O 83
16 -6 8 6 O o -7 -l -4 8 O -l 4 1 4 - 3 96
17 O -2 -l -1 O 10 2 -2 1 O -2 -13 -l 2 -3 O 69
18 1 -l -6 5 O 2 4 -l 4 -5 O l O -5 -l 1 O 62
19 O -2 O 6 O 6 2 2 -5 o -l 9 l -2 5 -7 3 O 89
20 O 9 -1 2 -5 o -1 -1 -1 O -l 3 2 -7 8 -3 - 5 2 -l 83
21 O 5 -l l l 1 -2 5 l -2 O O -7 -2 4 4 3 2 11 -3 89
22 O -1 o 4 l -2 5 -2 -2 5 l l 8 -3 -l l -3 2 O 1 8 68
23 o -8 -11 - 3 -6 5 -1 -7 4 o 5 -5 3 3 5 1 -3 1 -l -1 7 O 77
24 -4 2 -5 - 3 2 O 1 O o -3 4 4 11 -6 -1 O -4 -3 -l -1 O o 68

====================================================================================================

PS I - RESIDUALKOVARIANSER FÖR DE LATENTA FAKTORERNA I DEN SLUTLIGA MODELLEN, UNDERSÖKNING 4

====================================================================================================
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 O 21 22 23 24

------------------------------------------------------------------------------------------------
l 100
2 O 8 l
3 O 5 94
4 - 4 2 -l 95
5 -l O o -5 97
6 6 -13 -6 8 -4 100
7 - 2 1 -l 9 6 O 34
8 o 3 o 1 O O 2 58
9 1 7 5 2 O O 2 2 65

10 O -2 -l -1 4 -6 -l -2 O 89
11 2 -3 -19 - 6 -10 -1 4 -3 -7 -1 24
12 o -2 -2 -2 O -7 1 6 -1 1 3 77
13 5 -2 10 - 4 9 O 5 -4 3 -2 O -5 96
14 5 -6 -6 -3 9 6 O -4 4 -5 -3 4 -2 57
15 o 4 4 1 o O 2 5 -l -2 -2 - 6 -5 2 77
16 -3 4 -2 2 O 5 4 -3 O 2 -3 -l -2 3 o 92
17 O 8 2 2 1 1 l 2 -3 O 3 -4 O -l O O 61
18 2 l 4 -12 4 1 -6 8 -2 -12 -4 -2 o 2 -2 o -1 62
19 o 2 -2 -10 o 7 5 8 -5 -1 2 O -5 -2 9 -4 2 O 92
2 o O 3 l -4 o -4 -2 5 4 -3 -5 -1 -5 -l 5 3 2 O 83
2 l O 6 -4 -2 -11 2 -3 5 -10 -5 3 7 -13 O 5 -4 3 5 -2 o 95
22 O -2 Q 8 -7 5 2 l l 3 2 O -l -5 -9 l 2 4 -1 O l 67
23 -9 -5 -8 -2 o 3 -l -l 8 -5 4 -3 10 l -8 -2 -2 3 -3 -2 3 -2 71
24 2 -4 3 -2 -2 17 -l -2 O -4 -2 4 4 -3 o -5 -l l O -4 1 l O 72
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Tabell 7.7. Stigkoefficienter och ](l för den hypotetiska modellen i respektive

undersökning.

STXGlCOEFFXCXERTER FÖR DER RYPOTETXSKA KODELLEN, UNDERSÖlCNING 2
== == ==:::: = = = ==== === ======= == == ======= ==== ====== =========== ===== === == === == === == == == == == === ======= = === = == =

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24
-- ----- -- --- --- - -- - ----- - ------ --- - --- --- - -- - ------------ - -- -- --- --- -- ----- ---- -- --- - - - --- - - - - --

1 o o o o o o o o o O o O o o o o o o o o o o o
2 43 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
3 -17 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
4 o -2 o -5 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
5 o -11 13 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
6 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
7 o -70 - 4 o o o 19 o o o o o o o o o o o o o o o o o
8 30 o -14 19 43 -13 34 o o o o o o o o o o o o o o o o
9 o o o 7 17 19 o 60 o o o o o o o o o o o o o o o

10 O O o -19 3 O -26 18 23 o o o o o o o o o O o o o o
11 o O o o o D o 88 o D o o o o o o o o o o o o o
12 14 o o O 24 o o 10 26 o o o o O o o o o o D o o D
13 o O () o o 18 o O O o o o o O o o O O o O o O o
14 o o o o O O o o O o 55 O 34 O o o o o O o o D o
15 o o o o 20 13 o - 2 19 o o o O 20 o o O o D O o o o
16 o o o 3 22 - 6 -7 -11 12 14 o -6 o -17 D D o o o o O O O
17 -16 O o o - 2 4 o -8 2 -3 -la O o 32 25 27 7 o o o o o o o
18 6 o o o o o o o o -8 o o o -6 41 -14 33 o o o o o o
19 - 2 5 o o o o o o o o -5 O O o 11 o -5 -8 o o o o o o
20 o o o o o 3l o o O O o 2 O o O O O o 27 o o O o
21 14 o o o o o o o o o o -17 o -10 o o O o - 4 -12 O o o
22 41 o o O o O O O o -3 o O o -14 O 5 -I - 2 8 -8 -11 3 O O
23 o O o 23 O O o O O o o O O -2 O o 6 5 51 D 3 D D
24 O O o O o o o O o O O O O -7 O o -3 l 20 16 -18 -22 12

= -= = = = = = = == == = == = === = == = = = = == == ==::::= = = == = = = == = == = == = == == = == == ==;;;;::;;;;:;:; === = = = = = = = = =:: = = =:: = = = = == = == == = = = = ==::::: = == =::: =

R
2

- FÖRKLARAD VARIANS FÖR HYPOTETISK KODELL I UNDERSÖlCNING 2
= = = == = = == = == = == ==== = == == === == ==== = == == = ==== = == ~ = = == ======== == == ==== == = ==.= =====

9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 21 22 23 24
- - - - - - - - - - - -- - - -- -- -- --- - -- - -- - - - --- ---------- -- ------ - --- ---- --- -------

O 69 43 52 17 18 26 3 43 21 11 32 39 7 18
= == == = == == === == = === ===:= = == = == ====== = ===== = === === ============ ========== == ==== =

STIGKOEFFr CX ENTER FÖR DEN RYPOTETISlCA KODELLER , UNDERSÖKNING 3
======================================================================================================

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23
- -- - ---- ---- --------- -- -------- ---- ------------------- ---- ----- --- -------- --- ---- -- - -- - -- - ------

1 O o O O o o o o o o o o o o o o o o o O o o
2 45 O o o o o o O o o o o O o o o o o o O o O
3 -21 O o o o O o o o o o O o o o o o O O o O O
4 o - 21 -8 o o o o O O O o O o o O O O o o O O o
5 o - 21 17 O O o o o o O o O O O o o o o O O o O
6 o o o O O O o O o O o o o O o o o o o o o o
I o -64 -43 O o 18 o o O o o O o O O o O o O O o O
8 21 o -16 18 33 -24 45 o O o O O o o o o o o o O o o
9 O o O 19 20 19 o 42 O o o O o O o o O o o o O o

10 15 O o -31 o o -5 12 29 o o O O o o o O o O o o o
11 O o o O O o O 80 O O o o o o O O o o o o O o
12 22 o o o 24 o o 19 12 O o o O O o O O o O o o o
13 o o O o o 7 o o o o o o o O o o o o o O o O
14 O o O O o O o o o O 58 O 33 O o o o o O o o o
15 o o o O 21 23 O 8 11 o O o o -3 o O o o o O o O
16 o o o -l 11 -10 -3 -20 14 15 o 4 o l o o o O O O O O
17 -9 O O O -6 O 10 -10 S -6 O o 38 25 9 -6 o o o o O o
18 3 o o o o o o O O -7 o o o -4 49 -15 29 o o o o o
19 - 32 o O O o o O o o -1 o o o -2 o -7 6 o O O o O
20 O o O O o 24 o o O o o -3 o o O O o o 29 o O O
21 30 o o o o o o o o o o -25 o -4 o o O O 13 -9 O O
22 29 o o o o o O o O 3 O o o 2 o 1 -16 -31 O -11 8 o
23 o O o 16 o o o o o O o o o 7 o O -3 3 42 O 10 -3
24 O O o O o O o O O o o O o O o o 2 -4 39 10 -10 - 2 2

====================================================================================================

R
2 - FÖRKLARAD VARIANS FÖR RYPOTETISlC KODELL I UNDERSÖlCNING 3

= == ==== = = = == = = =:::= = = = = ==:::; = ==== == ~ = ~= = = = = ===== ==== = == = === = = == ===== === === = = == == =
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

- - - - - - -- - -- -- --- - - --- ----- -- --- --- ------------- -- ----- ---- ----------- ---
O 64 47 40 19 65 22 o 47 16 8 32 38 12 15 12 32 24 32

== == = = = = === = = = ====== = =;:: ==== = === ==== ==== = = == =;:: =:: ====== == = ===== == ===== == === =:: ==

STIGKOEFFX cr ENTER röR DEN HYPOTETISKA KODELLEN , UNDERSÖKNING 4

= === == == == = = ==== = == == ===== = ========= = c==:::=== =================== ===== ===== ====== == == =: = == === = = === == =
10 15

-- - --- ---- - ---- -- ----- ------- --------- ----------------------- --------'----- -- -- - --- - --- - - - - - - - ---
l O O O O o O o O o O o o o O o o o o O O o o o
2 44 O O o O O o O o O o o o O o O O o O O O o D

3 -24 o o O o o o O o o o o o o o O O o o o o o O
4 o -21 -10 o o o o o o o O o o o O o o o O o O o O
5 O -11 14 O o o o o o o o o o O o O O O o O O o o
6 O o O O o O o o o O o O o o o o o o O o o o O
7 o -63 -48 o o 19 o o o O o o o o o o o o o O o o o
8 24 o -17 17 4 O -8 34 o o O O O o o o o o o O o o O o
9 o O o 35 11 10 O 34 o o O c O o o o o O O O O o O

10 19 O O -14 6 O -7 17 4 O o O o o O O O o o o O o O
11 O O o o o o O 87 o o o o o o o o O O O O o o O
12 20 o O O 36 o O 12 8 o o O o O o o O O O O o O o
13 O O o O o 17 O O o o o o o O o o O O o o o O O
14 O O O O O o o o o O 41 o 51 o O o O O O o O O O
15 o O o o 27 23 O o 11 o o o o 10 o o O O O o O O O

16 O O o l 28 4 S -6 l 11 O -1 o -10 o o o O O O o O O
17 -12 O O O -10 o -7 5 -3 -10 o o 45 19 16 -13 O O O O O O o
18 4 O O O o o o o O -10 O O o O 4 S -12 30 O o O O o O
19 - 2 4 O O o O O o O O O o o O 7 o -7 3 O o O o O O
20 O o O O O 19 O O O O O -9 o o O O o O 31 o o o O
21 11 O o O o O o O O O o -17 O -6 o O O O O -10 o O O
22 41 o O O O O O o O 3 O O O -6 o o -10 -20 -11 -8 1 O O

23 o O O 7 o O O o O o o o O 6 O o l O 51 o 3 -9 o
24 o o O o O O O o O O o O O -4 o o 5 5 16 13 -14 -22 18

====================================================================================================

R
2 - FÖRlCLARAD VARIANS FÖR HYPOTETISK KODELL X UNDERSÖlCNIRG 4

=== ======== == === = == ===== == === === ========= == == ==== ===== === = ==== == == == =
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 O 21 2 23 2

- --- -- - - - - - - - --- - -- - - - ------ - - -- - -- - --- --- - -- - - - - - - -- - -----------
O 66 42 35 11 76 23 3 43 19 8 40 39 7 15 5 3

::: == = ==== ====::: ====;; = == = =::::: == ==== == == = == ==::= = ~ === == == === === ======== ======
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Residua1kovarianser för de latenta faktorerna i den hypotetiska modellen i

respektive undersökning.

PSI - RESIDUALKOVARIANSER FÖR LATENTA FAKTORER HYPOTETISK HODELL UNDERSÖKNING 2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
------------------------------------------------------------------------------------------------

l 100
2 O 81
3 O 2 97
4 -l O o 96
5 -7 3 -1 O 97
6 10 -16 -4 -7 -7 100
7 -6 3 -1 10 7 O 31
8 O -l o O O O -l 57
9 -2 2 2 O O O 2 l 48

10 O - 2 o o o -l -l O O 83
11 -l -4 -10 -5 -l -3 l -3 -4 -l 22
12 o - 3 6 -2 -l 2 -3 2 O -2 2 74
13 10 -6 l 2 5 o O o -l O -1 9 97
14 7 -3 -l -2 10 -1 O -6 3 1 -l 4 o 57
15 -3 - 6 8 -7 -2 o l 2 o -12 l 8 8 - 3 79
16 -3 -3 -l -l -l o -3 l o O 2 O -l -l -8 89
17 o 3 -4 -5 l o l l o -l O - 8 o o o o 68
18 o 2 -10 -6 7 2 2 5 -4 -2 -l -8 -12 o - 2 o 5 61
19 o -5 -4 -l -2 5 -4 O 2 O -3 7 -l 2 5 1 -2 5 93
2 o -10 6 -4 - 9 5 O l 5 5 -6 o - 2 4 9 5 2 3 - 3 82
21 o -4 -7 -2 -8 7 l -1 -5 4 -l 4 1 l 5 O 3 7 O -2 91
22 o -4 -6 -l -5 5 l -2 -2 3 2 -l 4 -2 l 2 -3 O O -l -l 64
23 -6 -l -l -l o 2 O l 3 -3 2 2 -2 -l -5 2 l 2 - 2 8 2 3 67
24 -5 4 -8 -l o o 2 -1 -3 4 l -3 -1 o 2 -2 -l o -l o o 2 o 72

====================================================================================================

PSI - RESIDUALKOVARIANSER FÖR LATENTA FAKTORER HYPOTETISK HODELL UNDERSÖKNING 3

=======~===;===;===~===~===~===;===;===~==~~==~~==~;==~;==~~==~~==~;==~;==~;==~~==;~==;~==;;==;;==;~

1 -~~~--------------------------------------------------------------------------------------------

2 O 8 O
3 O 4 96
4 -6 3 -1 95
5 -5 2 -l 9 93
6 4 -13 -6 12 -l 100
7 -2 l o 3 10 O 36
8 O 4 o 1 l O 3 53
9 8 1 l l l O -3 l 60

10 O 3 -3 O l -5 2 -2 l 81
11 4 -3 -30 -6 -l -4 l -11 -4 l 35
12 O -4 3 -l -l -6 -4 l l O 7 78
13 -4 -3 o l l o 7 O 3 2 2 -2 100
14 6 -2 -8 4 7 7 -4 -2 3 6 -2 O -l 53
15 -6 -3 4 -10 -2 O 7 O 2 -2 -3 -6 l l 84
16 -7 5 2 l O o 2 2 o l -2 2 -l 1 -l 92
17 O 2 l -l O 6 1 2 -l -l -3 -13 o 2 -l l 68
18 o -2 -9 4 l 2 4 o 4 -l l l -8 -1 -2 1 2 62
19 o O -2 6 -7 4 l 3 -4 2 o 10 -l -l 4 2 o o 88
20 -10 10 O -6 -4 O -l O -2 O -l 6 2 -7 8 -2 -5 1 -3 85
21 O 5 -2 1 2 2 -2 5 l -2 l -l -5 O 4 5 3 2 O O 88
22 O -2 O 5 l -2 5 -2 -3 2 O 2 8 -4 -2 O -3 l O 1 l 68
23 -2 -8 -8 -2 -7 5 -2 -8 3 O 4 -3 2 O 3 l -3 -l O -l -1 1 76
24 -4 2 -5 -3 3 O l O O -3 4 3 10 -7 l -1 -5 -1 -1 O 2 1 o 68

====================================================================================================

PSI - RESIDUALKOVARIANSER FÖR LATENTA FAKTORER HYPOTETISK HODELL UNDERSÖKNING 4
====================================================================================================

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 o 21 22 23 24
------------------------------------------------------------------------------------------------

l 100
2 O 81
3 O 5 94
4 -4 2 -l 95
5 -2 l O -6 97
6 6 -13 -6 8 -5 100
7 -2 l -l 8 6 O 34
8 O 3 O l O O 2 58
9 -l 7 5 2 O O 3 3 65

10 o -2 -l -l O -6 -l -l l 89
11 2 -3 -19 -6 -10 -l 4 -3 -7 O 24
12 O O l -2 O -6 O l l 2 2 77
13 7 -2 10 -4 14 O 6 -3 3 -3 O 3 97
14 5 -6 -6 -3 9 6 O -4 4 -5 -3 4 -l 57
15 -15 6 4 -10 -l O l 7 4 -2 -2 -6 -5 3 81
16 -1 6 -1 l l O 3 O O O -3 O -2 2 O 92
17 o 5 O 3 l 3 3 O -l O 3 -4 O -1 -l O 6 O
18 O l 3 -12 4 -l -6 9 -l -4 -3 -3 -5 2 -l O 2 61
19 O 2 -5 -9 -11 8 4 8 -5 -l 4 o -6 -l 10 3 O O 93
2 o -8 2 4 -9 O O -5 -2 6 5 -4 2 -l -4 l 5 2 4 -1 85
21 o 5 -6 -2 -11 3 -3 6 -10 -4 4 5 -10 3 5 -3 2 6 O -l 95
22 O -3 -l 8 -7 6 3 l l 2 2 O l -2 -10 l 1 4 O -l O 66
23 -8 -4 -6 -2 -2 4 -2 -3 9 -3 3 -3 5 -3 -8 -l - 3 2 -2 8 1 4 7 O
24 3 -5 2 -2 -3 17 -l -3 -l -4 -2 5 4 -l -2 -5 -4 -2 O -3 O -l O 71

====================================================================================================
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APPENDIX 7.2: Mått som använts i analyserna i kapitel 6 och 7

Om inget uttryckligt sägs om skilda mått i PLS-analysen och regressionsanalyserna, gäller

samma mått i alla analyserna. Samma mått har använts i sambandsanalyserna (kapitel 6)

som i regressionsanalyserna (kapitel 7).

Variabel Använt mått

ÅLDER [V2] omräknad till [ÅLDER].

PENSIONÄR [V21] omkodad: 4=1; övriga värden = O(dikotorn).

STUDENT [V21] omkodad: 2=1, övriga värden = O(dikotorn).

FAMANTAL [V17].

UTBILDN [V202].

YRKESKUN I PLS-analysen: [V69 - V74] (dikotoma mått) sex formativa indikatorer.
I regressionsanalyserna: [V69 - V74] var för sig.

EGENANST [V32] omkodad: egenanställd eller både anställd och egenanställd
(svarsalternativ l och 3) = l; andra svar (inklusive icke arbetande) = O
(dikotorn).

ARBETSTIM [V31].

EXTRARBET I PLS-analysen: [V39 & V40], omgjorda till en variabel [EXVEALLA],
och [V38] två reflektiva indikatorer.

I regressionsanalyserna: faktor av [V38] och [EXVEALLA]:

Variabel Faktorladdningar
EXVEALLA 0,9156
V38 0,9156

Faktorns egenvärde
1,6766

Procent varians
83,8%

INKOMST

BIDRAG

INVEST

REALTILLG

I PLS-analysen: [V203] och [V204KORR] ([V204] avseende samtliga
hushåll) två formativa indikatorer.

I regressionsanalyserna: [V203] och [V204KORR] var för sig.

[V205].

[V125 - V127] omgjorda till en variabel [INVEST].

I PLS-analysen: [V75], [V76 & V84], [V83], [V85] och [V86] fem for
mativa indikatorer (dikotoma mått).
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I regressionsanalyserna: ett index genom addering av sex dikotoma mått,
[V75] + [V76] + [V83] + [V84] + [V85] + [V86] .

KAPVAROR

BANKSPAR

SKULDER

I PLS-analysen: [V225 - V228] fyra formativa indikatorer.

I regressionsanalyserna: ett index genom addering av fyra mått,
[V225] + [V226] + [V227] + [V228].

I PLS-analysen: [VI09 - VI14], omgjorda till en variabel
[BANKSPAR], och [V245] (ränteinkomster) två reflektiva indikatorer.

I regressionsanalyserna: enbart [BANKSPAR].

I PLS-analysen: [TOTRÄNT] ([V261+V267+V272]), [TOTAMORT]
([V262+ V268+ V273]) och [TOTSKULD] ([V264+ V270+ V275]) tre
reflektiva indikatorer.

I regressionsanalyserna: faktor av [TOTRÄNT, TOTAMORT & TOT
SKULD]:

Variabel Faktorladdningar
TOTRÄNT 0,9501
TOTAMORT 0,7337
TOTSKULD 0,9391

Faktorns egenvärde
2,3228

Procent varians
77,4%

EKSITATT I PLS-analysen: [VI39ALLA] ([VI39] olTlkodad: 8=2,5), [VI40] och
[V134] tre reflektiva indikatorer.

I regressionsanalyserna: faktor av [VI34, V139ALLA & VI40]:

Variabel
V134
V140
V139ALLA

Faktorladdningar
0,7625

-0,7935
0,5923

Faktorns egenvärde
1,5619

Procent varians
52,1%

KONTROATT [V141].

MARGSKATT Kommunal och statlig skatt på en extra inkomst av 1.000:- ovanpå
12 x [V203], dvs årsinkomsten. Kommunalskatt beräknad utifrån
kommuntillhörighet [V3]. Hänsyn har tagits till grundavdraget och
schablonavdraget för inkomsters förvärvande. Avrundning av belopp har
skett på samma sätt som hos skattemyndigheterna.

SKATTKUN I PLS-analysen: [V175KUN, VI98KUN, VI99KUN, V200KUN &
V201KUN] (dikotorna n1ått där 1= rätt svar och O=fel svar) och
[V183KUN] ([V183] omkodad: 1=:=0,2=1,3=2) sex formativa indika
torer.
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I regressionsanalyserna: ett index genom addering av sex mått,
[V175KUN] + [V198KUN] + [VI99KUN] + [V200KUN] +
[V201KUN] + [V183KUN].

I PLS-analysen: [V177FEL] ([V177-V177RÄTT]) och [V179FEL]
([VI79-V179RÄTT]) två reflektiva indikatorer. [V177RÄTT] och
[V179RÄTT] är respondenternas faktiska marginalskatt, såväl statlig som
kommunal, på angivna belopp utifrån kommuntillhörighet [V3].

[V177FEL] och [V179FEL] mäter således hur mycket man över- respek
tive underskattar aktuella marginalskatter. [SKATTUPPF] mäter hur
höga eller låga man uppfattar marginalskatter i allmänhet vara, efter det
att hänsyn tagits till skillnader i kommunalskatt.

I regressionsanalyserna: faktor av [V177FEL] och [V179FEL]:

MARGTRO

Variabel
V177FEL
V179FEL

[V181].

Faktorladdningar
0,8907
0,8907

Faktorns egenvärde
1,5868

Procent varians
79,3%

POLITIK I PLS-analysen: [V206] uppdelad i [M], [Fp], [C], [S], [VPK] och [VET
ID] sex reflektiva indikatorer (dikotoma mått).

I regressionsanalyserna: [M], [Fp], [C], [S], [VPK] och [VET EJ] var
för sig.

LAGBÄTTRA [V189ALLA] ([VI89] omkodad: 1=-2,2=-1,8=0,3=1,4=2).

RIMLSKATT I PLS-analysen: [ORIMEGEN] ([V181-V182]), [ORIM70T] ([V177
VI78]) och [ORIM150T] ([V179-V180]) tre reflektiva indikatorer.

I regressionsanalysema: faktor av [ORIMEGEN], [ORIM70T] och
[ORIMI50T]:

Variabel Faktorladdningar
ORIMEGEN 0,8090
ORIM70T 0,8312
ORIM150T 0,8136

Faktorns egenvärde
2,0072

Procent varians
66,9%

SKATTATT I PLS-analysen fyra första ordningens faktorer:

SKATTATTl: [VI95], [V209] och [V210] tre reflektiva indikatorer,
SKATIATT2: [V214],
SKATTATT3: [V217],
SKATTATT4: [V213].
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I regressionsanalyserna: faktor av [VI95, V209, V210, V213, V214 &
V217]:

Variabel
V195
V209
V210
V213
V214
V217

Faktorladdningar
-0,6785

0,7921
-0,7072

0,6317
0,6414
0,4823

Faktorns egenvärde
2,6308

Procent varians
43,8%

ALTARBETE I PLS-analysen: [V59, V61, V64, V66, V67 & V68] (dikotoma mått)
sex formativa indikatorer. [V61, V66 & V68] omkodade: 1, 3 och då
svarsalternativet är°av naturliga skä1=O; 2 & 4= 1.

I regressionsanalyserna: ett index genom addering av sex dikotoma mått,
[V59] +[V61] +[V64] +[V66] +[V67] +[V68].

FUSKMÖJL I PLS-analysen: [V187ALLA] och [V188ALLA] två reflektiva indikato
rer ([V187] respektive [V188] omkodade: 1=-2,2=-1,8=0,3=1,
4=2).

I regressionsanalyserna: faktor av [V187ALLA] och [V188ALLA]:

RISKFUSK

Variabel Faktorladdningar
V187ALLA 0,7947
V188ALLA 0,7947

[V194].

Faktorns egenvärde
1,2631

Procent varians
63,2%

KRIMATT I PLS-analysen: [V254], [V256] och [V259] tre reflektiva indikatorer.

I regressionsanalyserna: faktor av [V254], [V256] och [V259]:

Variabel
V254
V256
V259

Faktorladdningar
0,6896
0,8163
0,8166

Faktorns egenvärde
1,8088

Procent varians
60,3%

FUSKATT I PLS-analysen: [V211, V212, V215, V216, V253, V255, V257 &
V258] åtta reflektiva indikatorer.

I regressionsanalysema: faktor av [V211, V212, V215, V216, V253,
V255, V257 & V258]:

Variabel
V211
V212
V215

Faktorladdningar
0,6060

-0,7062
0,4953

Faktorns egenvärde
3,9743

Procent varians
49,7%
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V216 -0,5821
V253 0,7832
V255 0,8404
V257 0,7372
V258 0,8131

HEMARBETE I PLS-analysen: [V57], [V62] och [V163] tre reflektiva indikatorer.

I regressionsanalysema: ett index genom addering av tre mått,
[V57]+ [V62]+[V163]. [VI63] omkodad [VI63]-2. [V62] omkodad
[V62]-1.

FJARBETE I PLS-analysen: [V42], [V43] och [V44] tre reflektiva indikatorer
(dikotonla mått).

I regressionsanalyserna: ett index genom addering av tre dikotoma mått,
[V42] + [V43] + [V44].

YRKARBYTE [V68] omkodad: 1 & 2=0; 3 & 4=1 (dikotom).

BETALFUSK [VI85]. I regressionsanalys omkodad: 1=0; 2 & 3=1 (dikotom).

AVDRAFUSK [V192]. I regressionsanalys omkodad: 1=0; 2 & 3=1 (dikotom).

INKOMFUSK [V193]. I regressionsanalys olTlkodad: 1=0; 2 & 3 = 1 (dikotom).

FATTFUSK [VI86]. I regressionsanalys omkodad: 1=0; 2 & 3=1 (dikotom).
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8 SPARANDE: TEORI, TIDIGARE STUDIER OCH
EN MODELL FÖR SPARARTYPER

8.1 Inledning

Detta och de två följande kapitlen fokuserar på sparande. Det är ytterligare ett beteende

som skatteomläggningen avsåg att påverka. Kapitlen bygger till viss del på författarens

bidrag till den "Utredning om hushållssparandet" som Spardelegationen fick regeringens

uppdrag att genomföra under 1988 (Wahlund, 1988d; se även Berg, 1989).

Ännu två år efter skatteomläggningens genomförande påpekades i utredningsuppdraget

för nästa skatteomläggning (Finansdepartementet, 1987) att hushållssparandet i Sverige var

alltför lågt och måste stimuleras. Detta upprepas fortfarande av ledande ekonomer och

politiker. Skatteomläggningen lyckades uppenbarligen ej åstadkomma den förändring i

sparandet som man hoppades på.

För att lyckas stimulera sparandet krävs kunskaper om hur olika hushåll sparar, inte

sparar eller minskar sina nettotillgångar (eng: "dissave"), vaiför olika hushåll sparar eller

inte sparar samt vad som karakteriserar dessa olika hushåll. I utredningsuppdraget (se

ovan) konstateras att denna kunskap är mycket bristfällig.

De tre kapitel om sparande som nu följer syftar till att öka kunskapen om hur och var

för olika hushåll sparar samt vad som karakteriserar dessa hushåll, för att härigenom bidra

till att göra den bristfälliga kunskap som nämnts ovan mindre bristfällig. Min förhoppning

är att kunna skapa större förståelse för bl a skatternas betydelse för olika hushålls sparande.

Detta kapitel ägnas åt teorier och tidigare studier om sparande. Diskussionen leder

fram till en modell för sparartyper, vilken prövas i kapitel 10. I kapitel 9 analyseras de

variabler som används i prövningen av modellen samt några andra sparrelaterade variabler.

Frän1st analyseras utvecklingen över tiden under skatteomläggningens första hälft l . I kapi-

1 I kapitel 6 har redan analyserats sambandet mellan tiden (undersökningsomgång) och vissa sparrelaterade
variabler (se avsnitt 6.9.3), vilka ingår i prövningen av skattefuskmodellen i kapitel 7. Undersöknings-
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tel 9 redogörs även för utvecklingen av det aggregerade sparandet fram till och under

skatteomläggningen enligt offentlig statistik.

8.2 Tre typer av sparande utifrån hur sparandet uppstår

Keynes (1936, s 74) definierade sparande som: "... the excess of income over what is spent

on consumption", dvs sparande är det som blir kvar av den disponibla inkomsten efter det

att konsumtionen har betalats. Med andra ord såg Keynes sparande som resultatet av män

niskors konsumtionsbeteende, alltså en restpost istället för ett sparbeteende i sig.

Att konsumtion och sparande hör ihop är självklart. Det som inte sparas aven viss

inkomst går till att betala konsumtion och det som inte används för konsumtion sparas. De

flesta ekonomiska teorier behandlar också sparmedel som något som kommer att användas

för konsumtion förr eller senare. Sparandet påverkas därmed direkt av konsumtionsbeteen

den och vice versa, effekter som finns med i den teoretiska modellen i kapitel 2.

Katona (1975) skilde i sina empiriska studier på tre typer av sparande utifrån hur

sparandet uppstår:

1. Sparande genom beslut att spara (ltdiscretionary saving lt )

2. Sparande pga kontrakt (ltcontractual saving")

3. Residualt sparande ("residual saving")

Denna uppdelning är viktig därför att de olika typerna av sparande kan bero på ·olika

faktorer och i varierande utsträckning på samma faktorer. De är samtidigt funktioner av

varandra. Ett visst sparande kan ske på bekostnad av eller leda till annat sparande. Även

olika former av sparande inom de olika sparandetyperna är på motsvarande sätt funktioner

av varandra.

8.2.1 Sparande genom beslut

Den första formen av sparande uppkommer genom att man fattar ett beslut att sätta undan

medel under någon tidsperiod. Skatte- och allemanssparande samt köp av pensionsförsäk

ring, obligationer och andra värdepapper är exempel härpå. Man kan även fatta beslutet att

spara pengar på (vanliga) bankkonton eller "i madrassenIt .

Beslutat sparande kan vara resultatet av ett beslut att konsumera, om denna konsumtion

skall betalas först någon gång i framtiden. För att kunna förverkliga ett beslut om framtida

populationen är dock ej densamma där som för analyserna i kapitel 9 och vid prövning av sparartypmodel
len.
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konsumtion krävs att man kan finansiera denna. Ofta fattas därför ett sparbeslut som en

direkt följd av ett konsumtionsbeslut.

Vare sig ett beslut gäller konsumtion eller sparande är det beroende av den disponibla

inkomsten, (finansiella) tillgångar och möjligheter att låna pengar. Ju högre disponibel

inkomst, ju större tillgångar och ju större möjligheter att låna pengar, desto mer pengar hår

man till konsumtion och sparande.

Med disponibel inkomst menas i allmänhet de samlade inkomsterna under ett år, dvs

summan av lön, företagarinkomst, sjukpenning, föräldrapenning, ränteinkomster och andra

inkomster av kapital (före avdrag för ränteutgifter), skattepliktig inkomst av tillfällig

förvärvsverksamhet och erhållna transfereringar såsom barnbidrag, pensidn, etc, minus

negativa transfereringar såsom slutlig skatt och periodiskt understöd2.

Användandet av den "disponibla" inkomsten enligt ovan i diskussioner om beslutat

sparande kan dock ifrågasättas. Den utgör nämligen inte pengar som är helt disponibla för

nya konsumtions- och sparbeslut. En stor del av den disponibla inkomsten går åt till att

betala tidigare konsumtions- och sparbeslut, såsom kontraktssparande. Många andra utgif

ter är livsnödvändiga och begränsar våra valmöjligheter att fritt använda den disponibla

inkomsten.

Många konsumtionsutgifter som hyra för bostaden och räntor på lån till bostaden är

mycket svåra att göra något åt på kort sikt. För att minska de senare på egen hand krävs att

man sparar mångdubbla belopp genom att betala av på de lån man har. Dessutom är många

utgifter direkt nödvändiga för att klara livhanken, såsom utgifter för mat - hur nödtorftig

den än må vara - kläder, resor till arbetet, etc. Allt detta minskar inkomstens disponi

bilitet.

Samtidigt måste påpekas att de pengar man har disponibla inte utgör en definitiv

restriktion. Möjligheter finns att jobba övertid, ta extraknäck eller satsa på en lönsam

investering och härigenom öka den disponibla inkomsten så att både sparande och konsum

tionen kan ökas. Detta betyder återigen att beteenden påverkar andra beteenden, men i

detta fall med viss fördröjning då det kan vara svårt att göra dessa saker på kort sikt i större

utsträckning.

Skatteomläggningen avsåg att uppmuntra beslutat sparande genom att minska beskatt

ningen av avkastningen. Nettoavkastningen av sparande lades på toppen av den beskatt

ningspliktiga inkomsten. I och med att marginalskattesatserna sänktes minskade också

beskattningen av nettoavkastningen.

2 Se SCB (Be21-SM8502, Be-SM8602) för mer exakta definitioner av den disponibla inkomsten.
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8.2.2 Sparande utifrån kontrakt

Sparande utifrån kontrakt utgörs av sparande som sker pga tidigare sparbeslut, genom vilka

man förbundit sig att spara ett visst belopp vid vissa tidpunkter. Detta sparande utgörs bl a

av avbetalningar på lån och regelbundna inbetalningar för pensionsförsäkringar. Det först

nämnda är inte vad människor i allmänhet uppfattar som sparande, men det är en nog' så

viktig komponent vid beräkning av -sparkvoten (se avsnitt 9.2).

Kontraktssparande förändras kraftigt över livscykeln. Olika former av bostadsfinansie

ring karakteriserar t ex olika perioder i livet. Under den tid man har hemmaboende barn är

det t ex vanligt med mer lånefinansierat husboende än före och efter denna tid. Pensions

försäkringar är av naturliga skäl mer aktuella ju äldre man blir, fram till pensionsåldern.

Och så vidare.

Kontraktssparande i form av amorteringar på lån föregås alltid av ett lika stort

(summan av amorteringarna) negativt sparande i sanlband med att man tar lånet. För att få

lån förutsätts dock ofta att man redan tidigare sparat ihop till en viss förmögenhet som kan

utgöra säkerhet för ett lån och/eller att man har, om inte hög, en regelbunden inkomst av

tillräcklig storlek för att man ska anses förmögen att återbetala ett lån.

Det var främst kontraktssparandet som skatteomläggningens ändringar i avdragens

skattereducerande värde sökte stimulera. Avbetalningarna skulle öka därför att lån blev

dyrare. Sparandet i pensionsförsäkringar kan dock ha hämmats genom att det skatteredu

cerande värdet av avdraget härför minskade.

8.2.3 Residualt sparande

Det residuala sparandet är det sparande som blir resultatet av att alla inkomster ej omedel

bart spenderas eller sparas på annat sätt. Det utgörs av de pengar som bara "råkar finnas

där", t ex i plånboken eller på ett bankkonto, innan de används för ,konsumtion eller annat

sparande.

I den mån skatteomläggningen medförde ökade inkomster efter skatt torde den ha resul

terat i ett ökat residualt sparande. Det residuala sparandet är samtidigt knappast en form av

sparande som är intressant för hushåll att öka. Detta beroende på att det oftast ,är mindre

lönsamt än andra sparformer. Beloppen hålls i huvudsak i kontanter eller på bankkonton

med låg ränta (t ex lönekonton).

Större kunskap eller medvetenhet bland människor och hushåll om hur man kan

hanskas med det residuala sparandet skulle kunna få det att bli beslutat sparande eller kon

traktssparande. Detta skulle kunna innebära en förbättrad ekonomi för många hushåll.



228

8.3 Teorier och tidigare studier om sparande

Det har ovan påpekats att sparande kräver någon inkomst (subjektrelaterad omvärldsfaktor)

att spara från. I kapitel 2 påpekades utifrån den teoretiska modellen att även attityder och

andra subjektfaktorer rent allmänt har betydelse för beteenden.

Sparande har framförallt studerats av ekonomer utifrån ekonomisk teori. Under de

senaste årtiondena har även psykologer börjat intressera sig för "sparandets psykologi" (se

Wärneryd, 1989, 1990). Även många av de tidiga ekonomerna diskuterade psykologiska

faktorer bakom sparandet. I detta avsnitt redogörs för de mest intressanta ekonomiska

teorierna samt för ett antal psykologiska teorier och studier av sparande.

8.3.1 Ekonomiska teorier

Den dominerande ekonomiska teorin för konsumtion och sparande är livscykel-hypotesen

(Modigliani, 1966). Denna, liksom Friedmans permanentinkomst-hypotes (Friedman,

1957), utgår från att individen ser framåt och söker optimera användningen av tillgängliga

resurser över framtiden. Enligt livscykel-hypotesen försöker individen optimera över åter

stoden av sitt liv, medan tidshorisonten enligt permanentinkomst-hypotesen är evigheten.

Som indikator på framtida inkomster använder sig individen enligt livscykel-hypotesen

av sin nuvarande inkomst. Om den nuvarande inkomsten inte räcker för den samtidiga

rättmätiga andelen av livskonsumtionen, lånar man pengar (förutsatt att det finns en

fungerande kreditmarknad). Överstiger den nuvarande inkomsten den rättmätiga andelen av

livskonsumtionen, sparas det överstigande beloppet.

Det aggregerade sparandet kan således enbart ändras genom förändringar i den

ekonomiska tillväxten, i åldersstrukturen (livscyk~lstrukturen) och i räntesatser. Eftersom

människor under sin livstid antas konsumera för lika mycket som de har i inkomster, skulle

det enbart vara ekonomisk tillväxt som på längre sikt kan resultera i ett ökat sparande.

Livscykelhypotesen har prövats empiriskt i stor utsträckning (se t ex Berg, 1983).

Enligt King (1985) förklarar den mellan 70 och 80 procent av allt sparande. Juster (1986)

har dock funnit att vissa studier talar emot hypotesen. Bl a har konsumenter inte visat sig

vara så känsliga för förändringar i räntesatser och utdelningar som antas i teorin. Trots

detta försöker de flesta regeringar stimulera hushållssparandet utifrån avkastningen (t ex

a1lemanssparandet vars avkastning varit skattefri).

Justers påpekande och det faktum att hypotesen innebär små möjligheter att aktivt

stimulera hushållssparandet har fått en del ekonomer att börja diskutera även psykologiska

faktorer bakom sparande (t ex Modigliani, 1985).

Duesenberry (1949) föreslog en ekonomisk teori baserad på det social-psykologiska

fenomenet social jämförelse: relativinkomst-hypotesen (jfr Festinger, 1954; Rijsman,
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1974). Enligt denna bedömer människor sin inkomst utifrån andras inkomst i någon refe

rensgrupp. Denna relativa bedömning blir därefter avgörande för hur mycket man beslutar

sig för att spara respektive konsumera (se avsnitt 2.4.3).

Enligt Duesenberry kan den egna tidigare högsta inkomsten användas som indikator på

referensinkomst. Om den nuvarande inkomsten är lägre än tidigare högsta inkomst resul

terar detta i negativt sparande. Är den tidigare högsta inkomsten lägre än den nuvarande,

sparar man en del av det överstigande beloppet enligt Keynes psykologiska lag (1936).

8.3.2 Psykologiska teorier

Psykologiska teorier kompletterar omvärldsfaktorerna bakom sparande i ekonomisk teori

med subjektfaktorer. Dessa kan delas upp i a) personlighetsfaktorer (grundläggande egen

skaper - böjelser - hos människan), b) attityder till sparande och c) motiv till att spara

(behov av sparkapital).

Enligt den allmänna teoretiska modellen i kapitel 2 påverkar även tidigare (vana) och

andra beteenden sparbeteenden. Julander (1975) fann t ex att kassabokföring hade stor

betydelse för sparandet och konsumtionen. Ovan har nämnts att sparandet kan ändras

genom att inkomsten ändras. Det senare kan ske genom en mängd olika beteenden varav

arbete är ett. Det kan också ske genom t ex ökat skattefusk.

8.3.2.1 Personlighetsfaktorer

Ekonomer fram t o m Keynes ansåg sparsamhet vara en viktig personlighetsegenskap för att

sparande skulle ske (se Wärneryd, 1989). Sparsarrihet ansågs vara en stabil egenskap, nära

relaterad till socio-ekonomiska variabler och en egenskap som kunde läras ut. Detta betyd

de att endast socio-ekonomiska variabler (inklusive utbildning) skulle vara av intresse att

mäta.

Böhm-Bawerk (1888) talade hellre om otålighet att spara ("the impatience theory of

saving"), dvs att människor i varierande grad är otåliga att få konsumera och att de kräver

någon form av ersättning för att skjuta upp konsumtionen.

En ~v Böhm-Bawerks förklaringar till att människor föredrar något nu framför något i

framtiden är att värdet av framtida konsumtion underskattas3. Han anger tre anledningar

till detta: a) brist på fantasi och förmåga att förstå, b) brister i viljan att välja mer nytta i

framtiden framför mindre nytta idag och c) osäkerhet om framtiden.

3 Se Wämeryd (1989) för en utförligare diskussion av Böhm-Bawerks förklaringar.
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Ytterligare en förklaring är tänkbar, vilken bygger på prospekt-teorin (se avsnitt

5.2.1). Att avstå från konsumtion idag betyder en förlust som skall värderas mot den nytta

- vinst - man kan erhålla i framtiden. Enligt prospekt-teorin värderas en vinst mindre än

motsvarande förlust, vilket i detta fall betyder att nuet föredras framför framtiden.

Fisher (1930, s 89) utvecklade Böhm-Bawerks tankegångar: "Impatience for income,

therefore, depends for each individual on his income, on its size, time shape, and probabil

ity; but the particular form ·of this dependence differs according to the various characteris

tics of the individual" .

De "karakteristika" som enligt Fisher ökade otåligheten att spendera var l) kortsynthet,

2) en svag vilja eller brist på själv-kontroll, 3) vana att spendera, 4) betoning av kortsiktig

het och osäkerhet, 5) egoismen eller frånvaron aven önskan att måna om efterföljande och

6) böjelse för att följa "modet". Motsatta egenskaper skulle således innebära ökad

sparsamhet.

Graden av sparsamhet torde komma till uttryck bl a i hur viktigt man anser det vara att

spara. Detta tycks enligt Fisher variera med socio-ekonomiska faktorer och med andra sub

jektfaktorer och med vanebeteenden.

8.3.2.2 Attityder till sparande

Ledande politiker och andra hävdar ofta att det låga hushållssparandet i Sverige beror på att

attityderna till sparande inte är tillräckligt positiva. Lindqvist (1981) fann dock att attityder

till sparande inte bidrog signifikant till att förklara hur mycket man sparar på bank

(förändringen under en tremånadersperiod i vad man har insatt på olika bankkonton),

sparande i form av återbetalningar på lån, eller i det totala belopp som man har insatt på

bankkonton. Dock bidrog det till att förklara 12 procent av variationen i det totala sparan

det, inklusive avbetalningar på lån.

Av andra studier som gjorts om attityder, t ex Paschke (1961), Wallberg (1963) och

Schmölders (1969), framkom det att en majoritet av befolkningen ansåg det både viktigt,och

önskvärt att spara. De studier som forskare vid sektionen för ekonomisk psy~ologi vid

Handelshögskolan i Stockholm genomförde i slutet av 70-talet och början av 80-talet

(Julander et al, 1977; Lindqvist et al, 1978; Jundin, 1979, 1983; Lindqvist, 1980, 1981,

1983a), visade alla att inställningen till sparande fortfarande var mycket positiv.

Jundin (1983) fann att barn i årskurs 5 och 7 är mer negativa till sparande än barn i

årskurs 3 och att barn i de högre socialgrupperna är mer negativa till sparande än barn i de

lägre. Jundins undersökning visar samtidigt att endast 9 procent av,de tillfrågade barnen

"sparar så gott som aldrig" och att 97 procent av barnen anser att de sparar "lagom mycket"

eller "för lite". Detta talar för att de flesta i alla fall försöker spara.
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Fumham (1985) fann i en brittisk studie att ålder, utbildning, politisk hemvist, inkomst

och alienation korrelerade _starkt med attityder till sparande, men att sparbeteendet bäst

förklarades av kön, ålder och inkomst. Den kausala strukturen bakom beteendena studeras

dock inte.

Att våra positiva attityder till sparande inte i någon större utsträckning tycks kunna för

klara vårt sparbeteende betyder inte att dessa skulle vara mindre väsentliga för att vi skall

fortsätta spara eller öka vårt sparande. De kan med stor sannolikhet antas vara nödvändiga

för många människor, samtidigt som de inte är tillräckliga.

Det verkar rimligt att anta att attityder till sparande har sin grund i sparsamhet (eller

brist på sådan). som personlighetsegenskap, med variationer i graden av hur positiv eller

negativ man är till sparande.. Det senare skulle kunna vara ett resultat av de behov man har

av sparkapital vid olika tillfällen och de möjligheter man har att tillfredsställa behovet,

vilket i sin tur främst torde bero på olika omvärldsfaktorer.

8.3.2.3 Motiv till sparande

Både sparsamhet som personlighetsfaktor och sparbehov antas kunna förklara attityder till

sparande. De kan båda således ses som mer grundläggande egenskaper än attityder. De

kan samtidigt ändras pga förändringar i omvärlden eller genom att andra subjektfaktorer

förändras.

Behov utgör motiv för, beteenden. I utredningsuppdraget (se avsnitt 8.1) nämns ett

sparmotiv som ansågs speciellt viktigt att studera: sparande för att ha en trygghetsbuffert. I

flertalet av de empiriska psykologiska undersökningar som genomförts akademiskt eller av

banker återkommer dock oftast fyra motiv bakom sparande:

1. buffertsparande - sparande för oförutsedda händelser (trygghet),

2. målsparande - sparande för att köpa sig något visst,

3. kassamotiv - sparande för att kunna betala räkningar o d,

4.. självändamål - förmögenhetsförvaltning.

8.3.2.4 Sparande för en trygghetsbuffert

Wämeryd (1989) menar att vanligt folk redan på medeltiden kan ha blivit misstänksamma

- med all rätt - mot de överflödsförordningar ("the sumptuary laws") som fanns då och

avstått från att spara i istället för att spara, som var syftet med lagarna. Marshall (1890, s

226) förklarar detta med behovet av trygghet för att sparande ska ske och exemplifierar:
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there was very little saving by the French peasants in the eighteenth century when they

could escape the plunder of the tax gatherer only by appearing to be poor ... "

Julander et al (1977) och Lindqvist (1980, 1981) fann att närmare hälften av respon

denterna ansåg att behovet aven buffert "för nödfall och oförutsedda händelser" vara ett av

de viktigare sparmotiven. Det franska institutet för sparandeforskning, CREP (Babeau,

1981), har länge konstaterat att "att ha en buffert" varit det viktigaste sparmotivet i

Frankrike.

Data som insamlats av den holländska Rabobank ger enligt Wärneryd (1983b) ett

mönster som mycket liknar det skandinaviska och det franska. Nästan 50 procent av de till

frågade anger "Als er iets gebeurt" (om något skulle hända) som det viktigaste sparmotivet,

medan 20 procent ansåg "Als er grote uitgaven kornen" (om stora utgifter skulle dyka upp)

vara det viktigaste.

Katona, som studerade sparbeteenden i USA i över 40 år, var främst inriktad på att

predicera det aggregerade sparandet i samhället under en viss period. Han fann att faktorer

som allmän oro och osäkerhet om den egna och landets ekonomiska situation, dvs hur trygg

den nuvarande och den framtida ekonomiska situationen upplevdes vara, minskade konsum

tionen och gjorde sparandet mera attraktivt. Med sitt "Index of Consumer Sentiment" lyck

ades han predicera sparandeutvecklingen något bättre än vissa ekonometriska modeller (se

avsnitt 2.2.2.3).

Gi~otten och van Raaij (1982) använde holländsk data från perioden 1972 - 1980 för

att testa hypotesen att ju lägre tillförsikt människor har inför den ekonomiska framtiden

enligt "the Index of Consumer Sentiment", desto mer sparar man. Såväl brittiska som tyska

och amerikanska studier hade nämligen visat att ju mer osäkerhet folk känner inför fram

tiden, desto mer benägna är de att spara, medan optimism leder till mindre sparande och en

ökning i benägenheten att låna pengar.

I de holländska undersökningarna ingick åtta frågor om tillförsikt och två frågor om

sparande. Den ena av de två frågorna om sparande frågade om man ansåg att man skulle

kunna spara under de närmaste tolv månaderna. Den andra gällde om man ansåg det

meningsfullt att spara utifrån nuvarande ekonomiska läge.

I studien fann man att människor i allmänhet ansåg det vara meningsfullt att spara, men

att möjligheten att kunna spara var betydligt sämre. Detta är något förvånande då det rådde

hög inflation under den studerade tidsperioden. Enligt Wärneryd (1983b) indikerar detta att

attityder till sparande tenderar att vara positiva oberoende av det ekonomiska läget, men att

graden av positivitet varierar (jfr diskussion om attityder ovan).

Andra resultat av studien var att höginkomsttagare förväntade sig ha stora möjligheter

att kunna spara, men inte ansåg det vara särskilt meningsfullt att spara. Enligt de båda

forskarna kan de ha sett sparande som något helt annat än investeringar, något som de troli

gen ansett vara mer meningsfullt. Låginkomsttagare å andra sidan hade lägre förväntningar
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om sin förmåga att spara, samtidigt som de ansåg det mer meningsfullt att spara än vad

höginkomsttagarna ansåg det vara.

Även enligt ekonomisk teori kan hög inflation medföra ett ökat sparande om pengarna

samtidigt blir realsäkrade. Här förutsätts dock att löneutvecklingen hänger med inflationen,

dvs att reallönerna ej sjunker. Tendensen att spara även om· värdet på det sparade beloppen

sjunker pga av inflation, påvisades i en brittisk undersökning av Tait och Burnell (1976).

Inflationen var vid den tiden, under några år, omkring 20 procent per år.

Inte mindre än 53 procent ansåg att det var viktigare än annars och 13 procent att det

var lika viktigt som annars att spara. Av de hushåll som var medvetna om värdeförsäm

ringen på sparmedlen uppgav så mycket som 74 procent att de ändå sparade pengar på

bankkonton. En senare studie av Tait (1978) visade att vikten av att spara minskade något

efter det att inflationen fortsatt vara hög några år, vilket visar på betydelsen av att göra

studier över tiden.

Trygghetssparande antas framförallt uppstå genom att ett beslut om ett visst sparande

fattas utifrån det upplevda behovet aven trygghetsbuffert. Det är också tänkbart att somliga

försäkrar sig om en viss tillväxt i bufferten genom att teckna någon form av sparkontrakt.

Automatiska månatliga överföringar till allemanssparandet, vinstsparande, o d skulle kunna

ha detta syfte. Även kontraktssparande kan således ha uppkommit utifrån ett buffertbehov.

Visst buffertsparande kan även vara resultatet av residualt sparande. En buffert kan

nämligen uppkomma genom att man inte fattar vissa spar- eller konsumtionsbeslut utifrån

de inkomster man har. Dessa sparas då mer eller mindre omedvetet i någon form. När

man upptäcker bufferten kan man uppleva det som en otrygghet om den skulle minska.

8.3.2.5 övriga sparmotiv

Sparandeforskningen vid CREP (Babeau, 1981) fann länge att målsparande var det viktigas

te sparmotivet, innan det passerades av buffertmotivet. Öhlen (1977) fann också att

hushållens inköpsplaner hade visst förklaringsvärde för sparandet. Katona (1964) fann dock

att sparande för ändamål som husköp, kapitalvaror, semester, resor, o d var det minst

frekvent uppgivna sparmålet.

Målsparande är dock i många fall nödvändigt för att senare kunna köpa något man vill

ha. Detta gäller även om man planerar att låna till köpet. För att få låna kan man först

behöva visa. att man kan spara. Sådant sparande sker då utifrån målet att kunna låna till

något man önskar köpa sig.

Även målsparande kan uppstå och ske på olika sätt. Det vanligaste torde vara någon

form av kontraktssparande, t ex bostadssparande, lånsparande, o d där det finns en viss

avsikt med sparandet. Även avbetalningar på lån utgör målsparande om man har som mål
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att bli ~itt skulden. Målsparande börjar således oftast med ett beslut att spara, medan det

fortsatta sparandet sker genom kontraktssparande.

Ett annat viktigt sparmotiv i Julanders et al (1977) och Lindqvists (1980, 1981) studier

var att ha pengar tillgängliga för utgifter som man vet kommer (hyresräkningar, etc).

Kassamotivet hänger till viss del ihop med residualt sparande. De flesta får idag sin lön

utbetald på ett banklönekonto. Eftersom man vet att man kommer att b~höva pengar för

diverse utgifter och pengarna redan finns där på ett bankkonto behöver man inte aktivt fatta

något spar- eller konsumtionsbeslut. Pengarna får helt enkelt stå kvar på bankkontot och

finns då där när det är dags att betala räkningarna. Definitionsmässigt sker forttarande ett

visst sparande, och det utifrån ett kassabehov.

En typ av kassasparande sker genom kontraktssparande. Ofta sparas belopp som skall

användas för avbetalningar, hyror, o d genom regelbundna överföringar till ett visst konto

innan betalningarna sker.

Wärneryd (1989) nämner ytterligare ett motiv: sparande för sparandets skull. Detta

bygger på vad psykologer på 1930-talet kallade "funktionella autonoma motiv", numera

hänfört till inneboende m.otiv ("intrinsic motivation"). Motivet tar sig rent praktiskt uttryck

i förmögenhetsförvaltning.

Redan Marshall (1890, s 228) ~ppmärksammade detta motiv: "Theyare prompted

partly by the instincts of the chase, by the desire to outstrip their rivals; by the ambition to

have shown ability in getting the wealth and to acquire power and social position by its pos

session. "

Förmögenhetsförvaltning torde främst ske genom att beslut fattas om olika placeringar.

Förmögenhetsförvaltning kan dock ha uppstått genom att kontraktssparande eller residualt

sparande resulterat i en stor buffert som behöver förvaltas.

8.3.2.6 Tidigare och andra beteenden

I kapitel 2 diskuterades betydelsen av vanor. Katona (1975) ansåg vanemässiga beteenden

vara vanligare än beteenden som man fattat ett nytt beslut om. Kontraktssparande t~rde lätt

kunna bli ett vanesparande. Man uppfattar det som självklart att man skall fortsätta ett visst

regelbundet sparande för t ex avbetalningar, i allemansspar eller som lånsparande.

Sparvana torde med tiden resultera i ett större sparkapital, såvida den inte åtföljs aven

motsvarande regelbunden (men fördröjd) konsumtionsvana. Att ett större sparkapital sam

tidigt innebär bättre ekonomisk situation är inte självklart. Skatter och inflation har en

negativ effekt på ett sparkapitals reala värde.

Även andra beteenden 1qm vara av betydelse för sparandet. Det har tidigare konstate

rats att inkomster är en förutsättning för sparande överhuvud taget. Inkomster härrör sig

oftast från något beteende, främst arbete. Sparande och arbete uppskattas oftast båda
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utifrån samhällets synpunkt, men det finns andra beteend~n som inte uppskattas på samma

sätt som kan bli aktuella för att föränqra inkomsten och därm~ sparandet.

Ett sådant beteende är skattefusk. Vinsten av skattefusk måste konsumeras eller sparas.

Detta betyder att skattefusk har betydelse för sparandet ,via inkomst. När samhället försöker

stävja skattefusk kan detta således få negativa·konsekvenser för sparandet, och/eller för kon

sumtionen.

8.4 En hierarki av sparmotiv och sparartyper

Wämeryd (1983b) drog utifrån sparstudier han studerat slutsatsen att sparn10tiv ändrat sig i

många välfårdsstater, från att ha fokuserat på vad man kan skaffa sig för sparade medel, till

att fokusera på möjligheterna att med egna sparmedel kunna kontrollera sin framtid i en viss

minsta utsträckning.

Wärneryds slutsats för tankarna. till Maslow's_ behovshierarki (1954). Trygghetsbehov

är ett av de primära behoven. Det skulle kunna förklara en del sparande, framförallt bland

låginkomsttagare. Bland de högre behoven finner man behovet att kunna kontrollera sin

egen omgivning - självförVerkligande geno~ förmögenhetsförvaltning.

Lindqvist (1981) föreslog, inspirerad av Ferber (1973), att sparmotiv kan klassificeras i

fyra hierarkiska kategorier utifrån behov av sparade medel som man kan tänkas ha (se figur

8.1 nedan). I botten av hierarkin återfinns behovet av kassaförvaltning, dvs tillfällig förva

ring av pengar (på bank) tills de kan användas till konsumtion. Detta är ett grundläggande

behov, gemensamt för de flesta inkon1sttagare eftersom inkomster och utgifter inte är full

ständigt synkroniserade i tid och rum.

Därefter kommer behovet av att ha en reserv - en buffert - för oförutsedda utgifter,

eller för att ha till hands om andra lönsamma sparmöjligheter skulle dyka upp. Den tredje

kategorin utgörs av behovet att spara för att kunna köpa något man önskar sig, dvs att

disponera kapital för att täcka planerade oregelbundna utgifter såsom inköp av kapitalvaror

och fast egendom. Detta betecknas som målsparande.

Individer och hushåll kan spara i syfte att samla tillräckligt med pengar för .att kunna

betala något dyrbart som de verkligen vill köpa. Det kan även vara nödvändigt att spara till

handpenningen på en bil eller en bostad. Man kan också behöva visa att man kan spara för

att få ett lån.

Den fjärde och högsta kategorin benämner Lindqvist förmögenhetsförvaltning. Ferber

(1973) kallade denna kategori "tillgångsförvaltning" . Människor som kännetecknas av detta

behov ökar inte sin förmögenhet genom sparande i vanlig mening. De har i allmänhet 

eller anser sig ha - bättre möjligheter att öka sin förmögenhet än genom att spara av sin

inkomst, de investerar sina pengar.
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Pyramidformen symboliserar enligt Lindqvist spridningen av behoven bland män

niskor, dvs att medan de flesta har någon form av kassaförvaltningsbehov, har betydligt

färre behov av förmögenhetsförvaltning. Denna tankegång är tilltalande då den medger

förflyttning uppåt eller nedåt i pyramiden över tiden, t ex följande livscykeln.

Wämeryd (1983b) menade att det också kan finnas olika "sparartyper" eller grupper av

sparare, som kännetecknas aven viss kombination av sparmotiv enligt sparbehovshierarkin.

Figur 8.1 visar hur denna hierarki rent hypotetiskt skulle se ut.

Förmögenhetsförvaltning

Målsparande

Buffert· och trygghetsbehov

Kassaförvaltning

~ Förmögenhetsförvaltare

Målsparare

BufTertsparare

Kassaförvaltare

Figur 8.1. En hierarki av sparbehov och en hierarki av sparartyper

Babeau (1981) föreslog i en tolkning av ett stort antal franska undersökningar fyra

olika sparartyper såsom möjliga i Frankrike. Han försökte på basis av sina erfarenheter

från tidigare sparstudier även skatta storleken på respektive grupp. Den första gruppen

kallade han "personer eller hushåll som endast har behov aven kassa". Dessa utgjorde ca

20 procent av de franska hushållen enligt Babeau. De sparar på konton där pengarna är

lättillgängliga. Babeau finner en viss tendens att denna grupp placerar sina pengar på

bankkonton. Dessa personer är ofta unga och ensamstående.

Den andra gruppen föredrar, förutom att vara behjälpta aven lättillgänglig kassa, att

också ha en del pengar "i reserv". Vid val av sparformer gäller att pengarna skall vara

lättillgängliga. Gruppen är dock mer försiktig än den förra. Babeau beräknar storleken på

denna grupp till ca 33 procent av de franska hushållen.

Den tredje gruppen, som enligt Babeau uppgår till ca 30 procent av de franska

hushållen, karakteriseras aven mängd olika sparbehov. De äger ofta sin bostad eller

planerar att komma att äga den. De sparar pengar för trygghet och målet är att skaffa sig

en trygg ekonomi genom att äga sådant som stiger i värde.
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Den fjärde gruppen utgör ca 15 procent av hushållen. Den består av förmögna männi

skor med förmögenheter överstigande 400.000 franc. Denna grupp är ofta mycket välinfor

merad och placerar sin förmögenhet i många olika sparformer. I jämförelse med de andra

grupperna är andelen av deras förmögenhet som de har på bankkonton liten, i genomsnitt 15

procent.

Babeau's grupper påminner i stor utsträckning om de sparartyper som hypotetiserats

ovan. Babeau konstaterar vidare en viss rörelse från en grupp till en annan. Det är vanligt

att man går från grupp 1 till grupp 2 med stigande ålder. Förmögenhetsförvaltarna tycks

vara den mest stabila gruppen.

8.5 Den praktiska nyttan aven indelning i sparartyper

Om man kan påvisa existensen av olika sparartyper, kan detta utnyttjas i forskning och

praktisk politik under förutsättning att följande gäller:

1) Att olika sparartyper kan definieras utifrån samma faktorer (egenskaper), vilka varierar

på ett systematiskt sätt mellan sparartyperna.

2) Att de definierande faktorerna utgörs av så pass grundläggande egenskaper bakom

sparande att de inte förändras nämnvärt över tidenjör respektive sparartyp.

3) Att de definierande variablerna är få, vilket förenklar och håller nere kostnaderna för

empiriska studier av sparartyper.

4) Att de olika sparartyperna skiljer sig åt med avseende på sparbeteenden, dvs att sparartyp

bidrar till att förklara sparbeteenden.

5) Att sparbeteenden för respektive sparartyp kan variera (och därmed kan påverkas) på ett

systematiskt och unikt sätt för respektive sparartyp.

Punkt ett och två innebär att det empiriskt går att finna olika distinkta sparartyper och

att samma sparartyper går att återfinna empiriskt över en längre tid. Det senare gör det

möjligt att studera förändringar i sparartypemas relativa andelar i samhället och deras

respektive sparbeteenden över tiden. Punkt tre underlättar genomförandet av sådana empi

riska studier.

Punkt fyra innebär att sparbeteenden kan studeras som en funktion av bl a sparartyper.

Skillnaderna mellan sparartyper antas främst gälla de tre typer av sparande som diskuterades
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i början av kapitlet: beslutat sparande (förmögenhetsförvaltare)4, kontraktssparande

(målsparare och buffertsparare) och residualt sparande (buffertsparare och kassaförvaltare).

Dessa skillnader innebär att förändringar i det aggregerade sparandet kan ske genom att

individer och deras hushåll övergår från en sparartyp till en annan så att sparartypemas

relativa andelar förändras. Sparbeteenden som förklaras av sparartyp blir då avgörande för

det aggregerade sparandet i samhället.

Punkt fyra gör det möjligt att deducera olika sparartypers skilda reaktioner av olika

förändringar i samhället eller av' åtgärder för sparande, t ex av skatte- eller ränteföränd

ringar. Detta kan ske utifrån vad som definierar respektive sparartyp och vad man vet i

övrigt om olika sparartyper, främst då om deras sparbeteenden. Om respektive sparartyps

andel kan estimeras, kan samtidigt prediktioner göras för det aggregerade sparandet.

Punkt fem innebär att man kan studera variationer i sparbeteenden och pröva hypote

tiska förklaringsmodeller för respektive sparartyp. Variationer för respektive sparartyp

torde främst röra sig om storleken på sparandet för den typ av sparande (beslutat, kontrakts

och residualt sparande) som dominerar en viss sparartyp.

Punkt fem innebär vidare att förändringar även kan ske i det aggregerade sparandet

genom förändringar i någon eller flera sparartypers sparbeteenden, främst i summan som

respektive sparartyp beslutar sig för att spara, kontraktssparar eller residualt sparar. För

ändringar häri beror på vilken förklaringsmodell som gäller för respektive sparartyp.

Kunskap om det senare möjliggör effektiv påverkan på det aggregerade sparandet,

genom att åtgärder anpassas för respektive sparartyp efter vad som bäst förklarar respektive

sparartyps sparbeteenden. Det möjliggör även för varje åtgärdsförslag kontroll av effekten

på det aggregerade sparandet för respektive sparartyp. En viss åtgärd kan nämligen tänkas

påverka olika sparartypers beteenden olika, t o m ha direkt motsatta effekter, vilket kan

innebära ett helt annat resultat på det aggregerade sparandet än det avsedda.

8.6 Att empiriskt pröva sparartypmodellen

Det konstaterades ovan att sparartypmodellen är av direkt praktisk nytta om den kan verifie

ras empiriskt. Ett första empiriskt stöd för modellen gavs av Wahlund och Wämeryd

(1987a, 1987b). Deras analys var dock enbart inriktad på att pröva befintligheten av hypo

tetiserade sparartyper och inkluderade' en mängd olika faktorer som kunde antas hänga ihop

med sparartyp, inklusive de sparbeteenden som vid en viss tidpunkt (över en viss period)

karakteriserade respektive sparartyp.

4 Sparartyp för vilken respektive typ av sparande antas vara särskilt vanligt.
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För att uppfylla den praktiska nytta som diskuterats ovan krävs dock en mer begränsad

uppsättning definierande variabler. Ett resultat av Wahlund och Wärneryds studie upp

märksammar även behovet av att avgränsa undersökningspopulationen.

8.6.1 Val av definienmde variabler

Katona (1975) såg två typer av faktorer som förklaring till sparande: vilja att spara och för

måga att spara. Båda typerna av faktorer tycks vara väsentliga för att definiera sparartyp.

Faktorer som diskuterats i den teoretiska genomgången ovan och som skulle kunna använ

das för att definiera sparartyper är följ ande:

1) Livscykelstadium, inkomst och ekonomisk situation är avgörande för behov av och möj

ligheter att spara (och konsumera).

2) Uttryckta sparbehov och sparmotiv hänger nära samman med livscykelstadium, inkomst

och ekonomisk situation, men tillför en psykologisk aspekt (subjektfaktor) av dem.

3) Sparsarrlhet som personlighetsfaktor är en grundläggande och förmodligen också bety

delsefull egenskap för sparande. Sparsamhet torde komma till uttryck i hur viktigt man

anser det vara att spara över lag (och i viss utsträckning i ekononlisk situation).

4) Attityder till sparande. Grundar sig på personlighetsfaktom sparsamhet, men torde

kunna variera mer än denna över tiden.

5) Vana att spara torde variera mellan sparartyper men förväntas även kunna påverkas. Ju

mer etablerad en sparvana är, desto bättre ekonomisk situation torde den ha lett till.

6) Andra beteenden torde liksom sparande kunna skilja sig mellan olika sparartyper genom

att de påverkar eller påverkas av ovanstående faktorer. De torde dock inte vara

avgörande för definierande! av sparartyper, utan indirekt och direkt påverka och

påverkas av sparbeteenden.

Av dessa faktorer framstår livscykelstadium, inkomst, ekonomisk situation, sparmotiv

(behov av sparkapital) och subjektfaktorn sparsamhet som de mest stabila över tiden för

respektive sparartyp. Attityder till sparande och andra beteenden tycks kunna variera för

respektive sparartyp liksom sparbeteenden.

De faktorer som valts ut utifrån diskussionen ovan och som alla är indikatorer antingen

på vilja eller förmåga att spara - eller både och - är följande:



240

1) Fyra olika motiv för banksparande (subjektfaktorer). Dessa utgörs i analysen i kapitel 10

av index baserade på tre frågor om viktigheten med respektive sparmotiv. Det senare

innebär att de även är indikatorer på sparsamhet.

2) Livscykelstadium (subjektrelaterad omvärldsfaktor) - grunden för faktiska behov av

olika typer av sparande. Variablerna ålder och försörjningsbörda har använts som indi

katorer på livscykelstadium. Försörjningsbörda är även indikator på ekonomisk situa

tion, dvs den negativa aspekten av ekonomisk situation (se punkt 4 nedan).

3) Inkomst - avgörande för möjligheterna att spara (subjektrelaterad omvärldsfaktor).

Inkomst har mätts med en direkt fråga om månadsinkomst.

4) Ekonomisk situation (subjektrelaterad omvärldsfaktor) - påverkar de faktiska behoven

av och möjligheterna att spara. Banktillgodohavanden och det uppfattade värdet av vad

man har investerat i lös egendom har använts som indikatorer på ekonomisk situation vid

sidan om försörjningsbörda och inkomst. De två indikatorerna är samtidigt indikatorer

på resultatet av sparsamhet (subjektfaktor) och på sparvana (subjektfaktor och beteende).

8.6.2 Analysteknik och undersäkningspopulation

Wahlund och Wärneryd (1987a, 1987b) prövade sparartypmodellen på data från undersök

ning två, tre och fyra med hjälp av klusteranalys. Denna visade sig vara en användbar ana

lysteknik. Klusteranalysen söker dela upp respondenterna i inbördes så lika, och sinsemel

lan så olika grupper som möjligt utifrån specificerade variabler. Valet av variabler 

karakteristika - är således avgörande för vilka kluster som bildass.

Resultatet aven klusteranalys beror inte enbart på vilka variabler som ingår i analysen,

utan givetvis även på vilken respondentpopulation som används för analysen. Undertyper

till de fyra hypotetiserade sparartypema kan finnas, vilka förekommer i olika utsträckning i

olika populationer.

Wahlund och Wämeryd (1987a, 1987b) fann t ex att målspararna var äldre än väntat.

En förklaring var att det fanns en typ av äldre målsparare och en typ av yngre, vilket

framgick av uppföljande analyser som författaren genomfört. I författarnas analys ingick

personer utan arbete och utan eller med en låg månadsinkomst, främst studeranden och

pensionärer. De senare kom att dominera målsparartypen varför gruppens genomsnittliga

ålder blev högre än väntat.

S För en utförligare teknikredogörelse, se avsnitt 3.2.1.
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I praktiken går det att dela upp respondenterna i betydligt fler kluster (typer) än de fyra

hypotetiserade. Ju fler kluster ("undertyper"), desto mindre hanterliga blir dock resultaten

och desto mindre meningsfulla slutsatser kan dras. Fyra kluster är också lättare att tolka

därför att det kan ske utifrån den teoretiska sparartypn10dellen.

Ovanstående har lett till att författaren valt att utesluta vissa respondenter i den pröv

ning av sparartypmodellen som redovisas i kapitel 10. Prövningen har således skett enbart

utifrån de respondenter som uppgett att de har ett arbete och en månadsinkomst på minst

1.000:- i 1980 års penningvärde.

8.1 Sammanfattande slutsatser av kapitlet och diskussion

Det konstateras i kapitlet att ekonomisk teori inte är en tillräcklig utgångspunkt om man

önskar påverka sparandet. För det senare är det viktigt att även känna till vilka psykolo

giska faktorer som kan förklara sparande och vad som kännetecknar olika typer av sparare

och deras sparbeteenden.

Teori och tidigare studier tyder på att det finns en hierarkisk ordning av typer av

sparare. Olika sparartyper antas kunna definieras utifrån en gemensam uppsättning faktorer

vilka varierar systematiskt mellan olika sparartyper.

De definierande faktorerna bör utgöras av grundläggande egenskaper bakom sparande,

vilka inte förändras nämnvärt över tiden för respektive sparartyp. Detta skulle göra det

möjligt att empiriskt återfinna samma sparartyper vid olika tidpunkter och därmed att kunna

studera deras respektive andel och sparbeteenden över tiden.

Olika sparartyper antas skilja sig åt vad gäller sparbeteenden, dvs sparartyp bidrar till

att förklara sparbeteenden. Skillnaderna mellan olika sparartyper antas främst gälla i vilken

utsträckning man fattar sparbeslut, kontraktssparar eller kännetecknas av residualt sparande.

Detta innebär att det aggregerade sparandet kan förändras genom att individer och deras

hushåll övergår från en sparartyp till en annan och att sparartypernas relativa andelar

härigenom förändras.

Sparbeteenden antas även variera för respektive sparartyp, men på olika sätt (utifrån

skilda förklaringsmodeller). Detta innebär att förändringar i sparbeteenden kan ske även

hos respektive sparartyp. Förändringar torde främst ske inom den typ av sparande (beslutat

sparande, kontraktssparande och residualt sparande) som dominerar respektive sparartyp.

De faktorer som valts ut för att definiera sparartyp i denna studie är fyra motiv för

sparande (kassaförvaltning, buffertsparande, målsparande och förmögenhetsförvaltning) ,

ålder och försörjningsbörda (indikatorer på främst livscykelstadium) , inkomst (vad som

sparas eller konsumeras) samt finansiella tillgångar (indikatorer på främst ekonomisk situa

tion tillsammans med försörjningsbörda).
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Motiven bakom sparandet har använts för att benämna hypotetiserade sparartyper. De

fyra sparartyper som hypotetiserats är (i hierarkisk ordning från botten och uppåt): kassaför

valtare, buffertsparare, målsparare och förmögenhetsförvaltare.

Sparartypmodellen kan, om den kan verifieras, ge en vägledning för hur sparandet ska

kunna stimuleras för definierbara grupper av sparare (sparartyper) och därmed hur det

aggregerade sparandet kan påverkas. Det aggregerade sparandet kan även påverkas genom

att stimulera övergångar från en sparartyp till en annan.

Sparartypmodellen kan även, om den kan verifieras, användas för att förutsäga olika

reaktioner av åtgärder och andra förändringar i omvärlden. Om man samtidigt har kunskap

om sparartypernas respektive andelar kan även effekten på det aggregerade sparandet

prediceras.

Olika faktorer antas kunna både förklara sparartyp och respektive sparartyps sparbete

enden. Sparartyp antas vara en av de främsta förklaringsfaktorema till huruvida man fattar

sparbeslut, kontraktssparar eller kännetecknas av residualt sparande.

På detta stadium av prövning av modellen, vilket ännu kan anses vara explorativt,

anser författaren det inte vara lämpligt att tala om vad som förklarar vad. Författaren har

därför valt att istället tala om egenskaper som karakteriserar de olika sparartypema. Det är

med denna utgångspunkt som analysresultaten presenteras och diskuteras i kapitel 10.

Utifrån en tidigare studie (Wahlund & Wämeryd, 1987a, 1987b) konstateras att olika

"undertyper" kan finnas inom respektive hypotetiserad sparartyp. Detta kan påverka resul

taten och därmed tolkningen av klustrena. Ett sätt att göra resultaten från prövningen av

sparartypmodellen hanterliga så att meningsfulla slutsatser kan dras är att avgränsa under

sökningspopulationen.

Respondentkategorin för prövningen i kapitel 10 och de analyser som görs i nästa

kapitel har därför inskränkts till personer som har ett arbete och en månadsinkomst på minst

1.000:- i 1980 års penningvärde. För prövningen har använts klusteranalys, en analys

teknik som tidigare visat sig användbar.
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9 SPARANDE, NÅGRA SPAR-RELATERADE
FAKTORER OCH SKATTEOMLÄGGNINGEN

9.1 Inledning

I föregående kapitel presenterades en teoretisk modell för sparartyper. I detta kapitel stude

ras de variabler som ingår i prövningen av modellen (se nästa kapitel) samt några andra

sparrelaterade faktorer, i huvudsak sparbeteenden. Det är främst salubandet med skatte

omläggningens första hälft (undersökningsomgång) som analyseras.

Att eventuella förändringar över tiden i främst de variabler som definierar sparartyper

na undersöks är viktigt, då sådana kan påverka indelningen i kluster och därmed klustrens

relativa andelar i de tre aktuella undersökningarna. I detta tämligen explorativa stadium

prövas inte sparartypmodellen på var och en av de tre undersökningarna, utan på responden

ter från de tre sista undersökningarna sammantagna1.

Kapitlet inleds med en redogörelse för hur det aggregerade sparandet utvecklades under

skatteomläggningen, främst det finansiella sparandet. Därefter redogörs för de avgräns

ningar som gjorts i undersökningspopulationen för analyserna i detta och i nästa kapitel.

Resten av kapitlet ägnas åt att presentera de mått som använts i prövningen av sparartyp

modellen och ett antal analysresultat.

9.2 Det aggregerade sparandet fram till och under skatteomläggningen

I diagram 9.1 nedan visas hur sparkvoten, dvs hushållens sparande i procent av den

disponibla inkomsten, utvecklades i Sverige 1964 - 1985, dvs t o m skatteomläggningen.

1 Den första undersökningen är exkluderad pga att vissa variabler mättes annorlunda i denna.
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Sparkvoten består av två skilda sparkvoter: den finansiella sparkvoten och den reala

sparkvoten. Utvecklingen av dessa två delsparkvoter framgår också av diagram 9.1.

Den reala sparkvoten innefattar hushållens nettoinvestering i småhus, fritidshus, annan

fast egendom och egenföretagares nettoinvesteringar. Vad den finansiella sparkvoten består

av och hur dess beståndsdelar utvecklades under skatteomläggningen framgår av tabell 9.1

nedan.

Av diagrammet framgår att det reala sparandet minskade kraftigt mellan 1980 och

1985. Det hävdas ofta att minskningen berodde på skatteolTlläggningens begränsningar i det

avdragsgilla värdet av underskottsavdrag. Frågan är dock om detta kan ha gett ett så

kraftigt utslag redan två år innan skatteomläggningen beslutades och tre år innan den börja

de genomföras?

Efter att ha pendlat upp och ner och varit negativ under större delen av 1970-talet

ökade den finansiella sparkvoten 1980/81 till knappt 2%. Aret före skatteonlläggningen

sjönk den åter till strax under 0%, för att under skatteomläggningen ligga tämligen konstant

strax över 0%.
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Källa: Finans- och nationalräkenskapema (Wahlund, 1988d)
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Diagram 9.1. Sparkvoten, den finansiella sparkvoten och denr~ sparkvoten i Sverige

1963 - 1985.



245

Wahlund (1988a, 1988d) jämför sparkvotens utveckling med utvecklingen av den

disponibla inkomsten och av den privata konsumtionen. Han fann att hushållen, sedan de

reala disponibla inkonlstema börjat sjunka 1980, tycks ha försökt bibehålla sin levnads

standard - i termer av real konsumtion - på bekostnad av sparandet.

Denna slutsats stämmer överens med de ekonomiska teorier som diskuterats i

föregående kapitel, om och när nedgången upplevs sonl tillfällig. Att så skulle vara fallet

stöds av det faktum att det är den finansiella sparkvoten och inte den reala som fluktuerat i

direkt motsatt riktning till den reala konsumtionen.

9.2.1 Hushållens aggregemde finansiella sparemde under skatteomläggningen

Av tabell 9.1 nedan framgår den finansiella sparkvotens utveckling åren 1981 - 1985 samt

hur mycket respektive finansiell sparform (finansiell delsparkvot) svarade för av den totala

finansiella sparkvoten under denna tid. Inom parentes anges det nominella nettosparandet i

respektive sparform.

Det bör här påpekas att hushållssektorn i nationalräkenskaperna även innefattar

hushå1lssektoms och företagssektorns intresseorganisationer, stiftelser, egenföretagare och

jordbrukare. Om det är hushåll eller några andra som svarar för förändringarna i sparandet

är således en öppen fråga.

Den finansiella bruttosparkvoten låg tämligen stilla under 1981 och 1982, men sjönk

sedan från 11,5% 1982 till 8,4% 1985. Samtidigt bör dock noteras att det nominella finan

siella bruttosparandet, dvs vad "hushållen" sparade i pengar, ökade t o m 1984.

Den sparform som uttryckt i delsparkvot minskade mest under de akutella fem åren var

banksparandet. Minskningen motsvarade en sänkning av den finansiella sparkvoten med

3,4 procentenheter. Banksparkvoten sjönk dock inte under hela femårsperioden. Efter att

ha minskat med 3,6 procentenheter mellan 1981 och 1983 ökade banksparkvoten med, om

än lite så ändock 0,2 procentenheter till 3,0% 1985.

En annan sparform som bidrog negativt till sparkvotsutvecklingen under de aktuella

fem åren var nettoplacerandet i aktier. Detta sparande var under hela perioden negativt.

Mellan 1981 och 1983 ökade aktiesparkvoten visserligen något (den blev mindre negativ),

men minskade därefter åter till -1,3% 1985. Totalt under perioden minskade denna form

av sparande med 0,5 procentenheter.

En "sparform" som bidrog med en nästan lika kraftig negativ effekt på sparkvoten som

banksparandet under den aktuella perioden och med mer än någon annan sparform åren

1983 - 1985 var "annat sparande och diskrepanser". Detta utgörs av förändringen i

"övriga" tillgångar, diskrepans i tillgångar och skillnaden mellan Nationalräkenskaperna och

Finansräkenskapema.
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"Sparformen" "annat sparande och diskrepanser" påminner mycket om en felterm och

som sådan är det anmärkningsvärt att den bidrar med en negativ effekt på sparkvoten med

hela 3,1 procentenheter under de aktuella fem åren (se avsnitt 9.2.2 för en diskussion av

den offentliga sparstatistiken).

Skuldsättningskvoten ökade tämligen kraftigt mellan 1981 och 1982 - med över två

procentenheter - för att under åren därefter sjunka med hela 3,7 procentenheter till 8,4%

år 1985. Nominellt ökade skuldsättningen med 10 miljarder kronor mellan 1981 och 1982.

Därefter minskade den med 4 miljarder mellan 1982 och 1985. Totalt under perioden hade

förändringen i skuldsättningen en positiv effekt på den finansiella nettosparkvoten med 1,6

procentenheter.

De sparformer som kraftigast bidrog med en positiv effekt på sparkvoten under de

aktuella åren var skatte- och allemanssparandet, sparande i obligationer o d och

försäkringssparandet. Den sammanlagda positiva effekten av dessa på sparkvoten var 4,7

procentenheter. Skattefri ränta från banksparande tycks ha blivit alltmer lockande, trots att

skillnaden gentemot beskattad bankränta minskade under åren 1983 - 1985 pga sänkta

marginalskatter.

Liv- och pensionsförsäkringar blev alltmer populära, trots den svenska ålderspensio

nen, det omfattande socialförsäkringssystemet, att de efter 1982 blev avdragsgilla i mindre

utsträckning än tidigare och att det skattereducerande värdet av avdrag minskade efter 1982.

Sparandet i obligationer ökade mellan 1981 och 1983, för att sedan stagnera och ligga kvar

på ungefär samma nivå, drygt 2%.

Statsskuldsväxlar inverkade på sparkvoten först 1984 genom att då nå upp i en

delsparkvot på 1,1 %. Denna sjönk dock redan året därefter till 0,5 %, vilket innebar en

negativ effekt på den finansiella sparkvoten med 0,6 procentenheter.

Av tabell 9.1 nedan framgår sammanfattningsvis att minskningen i banksparandet

mellan 1981 och 1985, vilken uppgick till 3,4 procentenheter, mer än väl uppvägdes av

ökningen på sammanlagt 4,7 procentenheter i skatte- och allemanssparandet, sparandet i

obligationer samt pensionsförsäkringssparandet under samma period. Vilken grupp eller

vilka grupper av individer eller hushåll som svarade för förändringarna i de olika spar

formerna ger denna statistik dock inget besked om.

Det bör också noteras att hushållen, trots minskningen i den finansiella sparkvoten,

bruttosparade ungefär lika mycket nominellt 1985 (36,9 miljarder) som 1981 (35,9 miljar

der). Detta ger upphov till tanken att det psykologiska fenonlenet "penning-illusion", dvs

att man ser till summa pengar istället för till pengarnas reala värde (man ignorerar inflatio

nen), varit allmänt förekommande och fått hushållen att tro att de sparat lika mycket eller

mer än tidigare och därför ansett sig ha råd att öka sin konsumtion nominellt.
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Tabell 9.1. De svenska hushållens finansiella delsparkvoter 1981 - 1985. Siffror inom

parentes avser belopp i miljarder kronor, medan övriga siffror är

sparkvotsmått.

År: 1981 1982 1983 1984 1985
Disponibel
inkomst: 310,4 335,6 367,1 402,1 437,2

Sedlar, mynt, o d 1,0 (3,1) 0,3 (1,0) 0,8 (2,9) 0,9 (3,6) 0,2 (1,0)
Banksparande 6,4 (19,9) 4,6 (15,4) 2,8 (10, l) 2,9 (11,5) 3,0 (13,1)
Skattesparande 0,8 (2,5) 0,9 (3,0) 0,8 (3,1) 2,0 (8,2) 2,4 (10,7)
Statsskuldväxlar ° ° O 1,1 (4,5) 0,5 (2,1)
Obligationer, o d 0,7 ( 2,3) 1,4 ( 4,6) 2,3 (8,4) 2,1 (8,3) 2,2 (9,8)
Försäkringssparande 1,3 (4,1) 1,5 (4,9) 2,5 (9,1) 2,3 (9,4) 2,9 (12,8)
Aktiesparande -0,8(-2,5) -O,l(-0,3) -O,O( -0,1) -0,2(-0,7) -1,3(-5,6)
Lån (netto) 0,6 (1,8) 1,2 (4,0) 0,1 (0,5) 1,0 (4,2) °Annat sparande
och diskrepanser 1,5 ( 4,6) 1,8 ( 6,1) 1,7 ( 6,1) -1,1(-4,4) -1,6(-7,0)

Finansiellt
bruttosparande 11,6 (35,9) 11,5 (38,7) 10,9 (40,0) 1,1 (44,7) 8,4 (36,9)

Skuldsättning 9,8 (30,3) 11,9 (40,1) 10,1 (37,0) 10,2 (41,2) 8,2 (35,8)

Finansiellt
nettosparande 1,8 (5,6) -0,4( -1,3) 0,8 (3,0) 0,9 (3,5) 0,3 (1,1)

Källa: Beräkningar utifrån national- och finansräkenskaperna (Wahlund, 1988a).

"Penning-illusionen" behöver inte ha drabbat alla sparformer, men har den varit till

räckligt allmänt förekommande bland hushållen kan den mycket väl ha bidragit till minsk

ningen i den finansiella sparkvoten på aggregerad nivå (se vidare avsnitt 10.2.9).

9.2.2 Några kommentarer till den offentliga sparstatistiken

I Sparutredningsuppdraget (Finansdepartementet, 1987) talas det om "betydande brister" i

den offentliga sparstatistiken. Berg (1983) menade att ett problem med studier som använ

der sig av aggregerad offentlig data lider av att datan är insamlad för andra ändamål än för

forskning och därför är av varierande kvalitet för detta ändamål. Berg konstaterade bl a att

svenska empiriska studier som bygger på aggregerad tidsseriedata kommit fram till olika

resultat beroende på "vilken version av nationalräkenskaperna som används."
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Berg (1980) fann "ett antal inkonsistenser i nationalräkenskapernas statistik beträffande

hushållens disponibla inkomster och konsumtionsutgifter. Sammanlagt reducerade dessa

inkonsistenser hushållens sparkvot ganska kraftigt." Denna kritik bidrog till en revidering

av nationalräkenskaperna som publicerades 1980. Revideringen gjordes dock inte för hela

den tidsperiod som Berg studerade, varför han själv reviderade datamaterialet. Han använ

de sig av samma kriterier som i den officiella revideringen.

När man jämför de sparkvoter som Berg beräknade med senare officiellt reviderade

siffror finner man dock att de skiljer sig åt. Den ökning av sparkvoten mellan 1964 och

1978 på 5,1 procentenheter som Berg använde för att testa sin konsumtionsfunktion, upp

gick enligt den officiellt "reviderade" nationalräkenskapsstatistiken till 3,1 procentenheter.

Det faktum att nationalräkenskaperna ständigt "justeras" bidrar ytterligare till osäkerheten i

denna siffra.

Wahlund (1988a) jämförde de sparkvoter som Berg presenterade med motsvarande

sparkvoter enligt Finansdepartementet (1986). Samtliga bygger på reviderade finans- och

nationalräkenskapsdata. Berg redovisade för åren 1965 - 1969 en genomsnittlig sparkvot på

6,2%, medan Finansdepartementet redovisade en på 5,2%, alltså en sparkvot som är en

procentenhet lägre.

Med en genomsnittlig disponibel inkomst på 76.910 miljoner kronor under dessa år,

betyder detta en skillnad på nästan 770 miljoner kronor i dåtidens penningvärde - per år.

Beloppet i dagens penningvärde är betydligt större.

Skillnaderna för 1970-talet är inte lika markanta, men de finns. Den genomsnittliga

skillnaden i sparkvotsmåttet under perioden 1971 - 1979 mellan Berg (1983, s 25) och

Finansdepartementet (1986) var 0,5 procentenheter. Detta motsvarade 843 miljoner kronor

årligen (genomsnittligt nominellt) i dåtidens penningvärde.

9.3 Några empiriska avgränsningar tör studiet av sparande i denna studie

Fyra empiriska avgränsningar har gjorts för detta och nästa kapitel:

1) Enbart respondenter som uppgett att de har ett arbete och en månadsinkomst (av arbete

o d) på minst 1.000:- i 1980 års penningvärde ingår i analyserna. Anledningen till att

just denna grupp valts ut är att författaren har velat fokusera på personer som har arbets

inkomster att spara av: N=1459.

2) I de flesta analyserna av kategorin enligt punkt 1 ingår ej respondenterna i den första

undersökningen. Anledningen är att vissa frågor ej var desamma i denna som i de tre

senare undersökningarna: N=1099.
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3) I klusteranalysen (och i de analyser som bygger på denna) ingår enbart de respondenter

som svarat på samtliga frågor som ligger till grund för klusteranalysen. Anledningen är

att tekniken kräver frånvaro av bortfall och är känslig för om man ersätter bortfalls

värden med t ex medelvärden (se avsnitt 3.2.1): N=845.

4) Eventuella förändringar över tiden i vad som karakteriserar respektive sparartyp studeras

inte. Avgränsningen har gjorts främst av utrymmesskäl.

9.4 Analyser av de variabler som ingår i ldusteranalysen

I detta avsnitt presenteras och analyseras de variabler som använts för att pröva sparartyp

modellen (definiera olika sparartyper) . Främst är det salTlbandet mellan dessa variabler och

tiden (skatteolnläggningens första hälft) som analyseras. Även samband mellan de

definierande variablerna och vissa andra sparartyprelaterade variabler studeras.

9.4.1 Vikten av olika banksparmotiv

Vikten av respektive banksparmotiv mättes med tre frågor. Den första frågade efter hur

viktigt man ansåg respektive skäl till att ha pengar på bank vara (numeriskt värde inom

parantes): oviktigt (O), ganska viktigt (1) eller mycket viktigt (2) [V246 - V249].

Den andra frågade efter vilket av de uppräknade banksparmotiven man ansåg viktigast

(2) [V251] och den tredje gällde vilket banksparmotiv man ansåg näst viktigast (1) [V252].

Genom att addera dessa tre frågor erhölls en skala från O till 4 (ett motiv kan ej samtidigt

vara både viktigast och näst viktigast).

Av de fyra sparmotiv som ingår i analysen befanns banksparande "för att ha i reserv

för oförutsedda händelser", dvs bujJertsparande, vara det absolut viktigaste för den aktuella

respondentkategorin. Det genomsnittliga viktighetsvärdet för detta motiv var 3,0 (s= 1,1)

på skalan från Otill 4.

Det näst viktigaste motivet var att ha pengar på banken "för diverse utgifter som man

vet kommer, t ex räkningar", dvs ett kassabehov. Det genomsnittliga viktighetsvärdet för

detta sparmotiv var 2,4 (s= 1,4).

Det tredje viktigaste banksparmotivet var "för att ha sparat till något speciellt som man

vill kunna köpa sig längre fram", dvs målsparande. Det genomsnittliga viktighetsvärdet för

detta sparmotiv var 1,9 (s= 1,2).

Det minst viktiga banksparmotivet av de fyra som ingick i klusteranalysen var "för att

få ränta på pengarna" . Det genomsnittliga viktighetsvärdet för detta sparmotiv var endast

0,8 (s=O,9). Detta torde hänga samman med att 69% av de aktuella respondenterna ansåg
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det olönsamt att spara pengar på bank bortsett från skattesparandet. Av de intervjuade hade

11 % ingen uppfattning om den eventuella lönsamheten och endast 20% ansåg att

banksparande var lönsamt [VII?].

Den genomsnittliga viktigheten skiljer sig inte signifikant mellan undersökningarna för

något av nämnda sparmotiv för den aktuella kategorin respondenter2. Sparmotiven tycks

således vara tämligen stabila för den aktuella respondentkategorin, i alla fall över den

aktuella perioden. Inte heller vad nlan anser om lönsamheten med banksparande skiljer sig

signifikant mellan de olika undersökningarna3•

9.4.2 Finansiella tillgångar

Enligt den offentliga statistiken minskade banksparandet både i relation till den disponibla

inkomsten och i kronor från 1982 till 1983, för att sedan öka något från 1983 till 1984.

Skattesparandet var ungefär detsamma 1982 som 1983, men ökade sedan 1984. Sparandet i

obligationer o d ökade 1983 jämfört med 1982, och fortsatte 1984 på ungefår samma nivå

som 1983.

Eftersom hushållssparandet var positivt under hela perioden 1982 - 1984, borde de

nominella banktillgångarna och den nominella summa som var sparad i obligationer ha ökat

för hushållssektorn. Aktiesparandet var i stort sett oförändrat negativt under 1982 och

1983, men sjönk i kronor under 1984. Detta betyder att den nominella summa man hade

placerad i aktier o d borde ha sjunkit under den akutella perioden.

Som påpekats i avsnitt 9.2.1 innefattar hushållssektorn i nationalräkenskaperna även

många andra kategorier än hushåll. Samtidigt har i denna studie bl a en stor grupp pensio

närshushåll exkluderats.

9.4.2.1 Banktillgodohavanden

I tabell 9.2 nedan visas andelarna i den aktuella respondentkategorin inom olika intervall av

banktillgodohavanden i de tre sista undersökningarna [V109 - Vl14: BANKSPAR]. I första

undersökningen frågades inte efter intervallet 20.000:- - 50.000:- på bank.

2 Ha en buffert: F= 1,25; p=O,2916.
Kassabehov: F= 1,74; p=O,1577.
Målsparande: F=O,21; p=O,8884.
Att få ränta: F=O,26; p=O,8568.

3 X2 =7,28; p=O,2958.
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Tabell 9.2. Den aktuella respondentkategorins banktillgodohavanden.

1983 1983 1984

Banktillgodohavande4 våren hösten våren

0:- 6,6% 6,5% 7,4%

(0:-) (22) (25) (28)

1:- - 4.999:- 12,8% 10,7% 9,8%

(2.500:-) (43) (41) (37)

5.000:- - 9.999:- 15,8% 20,8% 21,0%

(7.500:-) (53) (80) (79)

10.000:- - 19.999:- 20,0% 21,6% 16,0%

(15.000:-) (67) (83) (60)

20.000:- - 49.999:- 26,0% 21,1 % 23,1%

(35.000:-) (87) (81) (87)

50.000:- eller mer 18,8% 19,3% 22,6%

(100.000:-) (63) (74) (85)

6,8%

(75)

11,1 %

(121)

19,4%

(212)

19,2%

(210)

23,3%

(255)

20,3%

(222)

100%

(335)

100%

(384)

100%

(376)

100%

(1095)

Kendall's Tau B=0,010; p=0,3443. X2 =11,68; p=0,3069.

Av tabellen framgår att 7% inte hade några banktillgodohavanden alls, att 50% hade

något men mindre än 20.000:- i bankmedel, att 23% hade mellan 20.000:- och 50.000:- på

bank och 20% mer än 50.000:-. Det finns varken ett signifikant samband med tiden

(undersökningsomgång) eller några signifikanta skillnader mellan undersökningarna för den

aktuella responentkategorin.

Den analys som redovisats i avsnitt 6.9.3 tyder på att någon förändring inte heller

skedde mellan 1982 och 1983. Anledningar till att de förändringar i banktillgodohavanden

som impliceras av den aggregerade sparstatistiken (avsnitt 9.2.1) inte visar sig här kan vara

1) att de inträffat hos andra kategorier än den hushållskategori som studerats här, 2) att

4 Belopp inom parentes är värde åsatt respektive intervall i klusteranalysen.
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förändringar kan ha inträffat hösten 1984 och 3) att förändringarna kan ha skett inom de

intervall som mätts, främst inom intervallet "50.000:- eller mer".

Tabell 9.3 nedan visar andelarna av aktuella respondenter som tyckte banksparande

var lönsamt, olönsamt respektive "inte visste" och som hade mer eller mindre än 10.000:- i

banktillgodohavanden. Intressant är att de som tyckte banksparande var olönsamt i genom

snitt hade mer pengar på banken än de som tyckte det var lönsamt.

Kanske upplever människor det som lönsamt att ha en del pengar på bank om man

samtidigt har andra (likvida) tillgångar (se vidare tabell 9.5 nedan). De som inte visste

hade i allmänhet mindre pengar på banken än övriga. 18% av denna grupp hade inga

banktillgodohavanden alls, jämfört med 7% totalt.

Tabell 9.3. Vad den aktuella respondenterkategorin tyckte om lönsamheten med

ba.nkspanmde och vad den hade i banktillgodohavanden.

Banktillgodohavande lönsamt olönsamt vet ej

Mindre än 10.000:- 40,5% 33,7% 53,6%

(88) (253) (67)

10.000:- eller mer 59,5% 66,3% 46,4%

(130) (499) (58)

37,3%

(408)

62,7%

(686)

Kolumnprocent

X2 =19,99; p<O,OOOI.

19,6%

(218)

69,1%

(752)

11,3%

(124)

100,0%

(1094)

9.4.2.2 Investeringar i lös egendom

Tabell 9.4 nedan visar andelema av den aktuella respondentkategorin, som i respektive

undersökning uppgivit att deras hushåll skulle kunna sälja investeringar i lös egendom

(värdepapper och annat "typ konst, antikt, guld, diamanter, mynt och så vidare, som ni

köpt med tanke på att det kan vara en lönsam investering"), för O kronor, 1:- - 2.999:-,

3.000:- - 9.999:-, 10.000:- - 24.999:- eller 25.000:- eller mer [V125 - V127: INVEST].

I genomsnitt för hela perioden uppgav 44% att de inte hade något investerat i värde

papper och annan lös egendom, 27% att de hade mindre än 10.000:- men ändå något inves

terat och 29% att de hade nler än 10.000:- investerade i lös egendom.
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Totalt sett finns det inte något signifikant samband med tiden. Det finns dock signifi

kanta skillnader mellan undersökningarna. Andelen som valde att inte ha något investerat i

värdepapper eller någon lös egendom ökade under den aktuella perioden, från 41,8% hösten

1982 till 46,5% våren 1984. Samtidigt minskade andelen i intervallet 1:- - 3.000:- från

18,4% till 9,6%.

Andelen respondenter i intervallen 1:- - 3.000:- och över 25.000:- är större i höst

undersökningarna än i vårundersökningarna, medan det motsatta gäller för intervallet

3.000:- - 25.000:-. Detta kan tyda på skillnader mellan olika "investerare" i aktivitet eller

förmåga att bedöma sina tillgångar under olika tider på året.

Tabell 9.4. Den aktuella respondentkategorins investeringar i lös egendom.

1982 1983 1983 1984
Tillgångsvärde5 hösten våren hösten våren

0:- 41,8% 44,3% 45,1% 46,5%
I

(0:-) (150) (149) (168) (174)

1:- - 2.999:- 18,4% 11,1 % 14,4% 9,6%

(1.500:-) (66) (37) (54) (36)

3.000:- - 9.999:- 13,7% 15,0% 9,5% 15,3%

(6.500:-) (49) (50) (36) (57)

10.000:- - 24.999:- 9,8% 13,7% 9,8% 14,7%

(15.000:-) (35) (46) (37) (55)

25.000:- eller mer 16,4% 15,9% 21,1 % 14,0%

(45.000:-) (59) (53) (79) (52)

44,5%

(640)

13,4%

(193)

13,3%

(192)

12,0%

(173)

16,8%

(243)

Kolumnprocent 24,9%

(358)

23,3%

(335)

25,9%

(373)

25,9%

(373)

100,0%

(1440)

Kendall's Tau B= -0,009; p=0,3474. x2 = 31,30; p=0,0018.

5 Belopp inom parentes är värde åsatt respektive intervall i klusteranalysen.
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Tabell 9.5 nedan visar vad den aktuella respondentkategorin hade investerat i värde

papper och annan lös egendom utifrån vad de tyckte om lönsamheten med banksparande. I

tabellen anges även, inom parentes, det genomsnittliga banktillgodohavandet i respektive

cell (ruta).

Det nämndes ovan att det är möjligt att människor upplever det som lönsamt med en

del pengar på bank, om man samtidigt har andra (likvida) tillgångar. Tabell 9.5 ger stöd åt

denna hypotes. Av tabellen framgår att:

- De som tyckte att banksparande var olönsamt, hade i genomsnitt mer pengar investerade

i värdepapper och annan lös egendom än de som tyckte banksparande var lönsamt.

Tabell 9.5. Vad den aktuella respondentkategorin tyckte om lönsamheten med

banksparande, hur mycket den hade investerat i lös egendom samt vad den

hade i banktillgodohavanden (angett inom parentes).

Tillgångsvärde i lös egendom lönsamt olönsamt vet ej

53,4% 39,8% 64,3%

0:- (21.062:-) (22.239:-) (11.329:-)

(116) (295) (79)

24,7% 25,6% 21,3%

1:- - 9.999:- (34.167:-) (33.008:-) (20.577:-)

(54) (190) (26)

21,9% 34,6% 14,4%

10.000:- eller mer (61.117:-) (51.130);- (49.583:-)

(48) (256) (18)

45,3%

(20.204:-)

(491)

24,9%

(32.050:-)

(270)

29,7%

(52.485:-)

(322)

Kolumnprocent

Kolumnbelopp

x2 = 38,69; p<O,OOOl.

24,9% 23,3% 25,9%

(33.166:-) (35.050:-) (18.882:-)

(218) (741) (123)

100,0%

(32.850:-)

(1082)
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- De som hade investerat i lös egendom och som tyckte banksparande var olönsamt, hade

mindre pengar på bank än motsvarande personer som tyckte banksparande var lönsamt.

Skillnaden i banktillgångar mellan dem som tyckte banksparande var lönsan1t och dem

som tyckte det var olönsamt, ökade ju mer man investerat i värdepapper och annan lös

egendom.

- Ju mer man hade investerat i värdepapper och annan lös egendom - oavsett om man

tyckte banksparande var lönsamt, olönsamt eller "inte visste" - desto mer hade man i

banktilIgångar.

- De som inte visste vad de ansåg om lönsan1heten med banksparande hade mindre investe

rat i lös egendom och insatt på bank än övriga.

9.4.3 Respondenternas ålder, försörjningsbörda och inkomst

Som indikatorer på livscykel har i klusteranalysen använts ålder och andel försörjda

(hushållsmedlemmar som ej bidrar med någon inkomst) av totalt antal hushållsmedlemmar.

Andelen försörjda utgörs oftast av andel barn i hushållet, men kan generellt betecknas

"försörjningsbörda". Av tabell 9.6 nedan framgår att det inte finns några signifikanta skill

nader mellan de tre undersökningarna i aktuella variabler.

Hur bortfallet i klusteranalysen skiljer sig från dem som ingick i den, med avseende på

ovan diskuterade variabler, framgår av Appendix 10.1.

9.5 Aktuella respondenters sparbeteenden under skatteomläggningen

I nästa kapitel studeras bl a olika sparartypers sparbeteenden. I de tre sista undersökningar

na ställdes ett antal frågor om man ansåg sig ha minskat, ökat eller ej förändrat sina spartill

gångar och sitt sparande under det senaste året. Motsvarande frågor ställdes även om man

avsåg att förändra sparkapitalet och sparandet under de närmaste tolv månaderna.

Skatteomläggningen avsåg att stimulera sparandet dels genom lägre beskattning av

avkastningen, dels genom minskningen i det skattemässiga värdet av avdrag, bl a ränte

avdrag på lån. I detta avsnitt studeras om andelarna som ökade, minskade respektive ej

förändrade sina spartillgångar och sitt sparande, förändrades i önskad riktning under skatte

omläggningen.
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Tabell 9.6. Genomsnittlig ålder, försörjningsbörda och real inkomst hos den aktuella

respondentkategorin.

Variabel och Medel- Standard-

Undersökning värde avvikelse Antal F-värde p

Ålder

Våren 1983 40,7 12,0 337

Hösten 1983 39,9 12,0 384

Våren 1984 41,4 12,1 377

Totalt 40,7 12,0 1099 1,57 0,2077

Försörjningsbörda

Våren 1983 28,2% 28,4% 337

Hösten 1983 26,5% 27,3% 383

Våren 1984 26,7% 27,5% 377

Totalt 27,1% 27,4% 1098 0,40 0,6721

Realinkomst (1980 års penningvärde)

Våren 1983 6.467:- 2.783:- 337

Hösten 1983 6.120:- 2.668:- 384

Våren 1984 6.074:- 2.545:- 377

Totalt 6.210:- 2.665:- 1099 2,27 0,1035

9.5.1 Banksparandet under skatteomläggningens första hälft

Av tabell 9.2 framgick att några signifikanta förändringar ej skett i sparkapitalet hos de

aktuella respondenterna under det senaste året. Det finns dock alltid hushåll som minskar

respektive ökar sitt bankkapital under loppet av ett år.

Det aggregerade banksparandet kan således förändras antingen genom att andelarna

som förändrar sitt sparkapital i respektive riktning ökar eller minskar, eller genom att

beloppen för respektive andel minskar eller ökar. Dessa två förändringar kan antingen gå i

samma eller i motsatt riktning. I det senare fallet kan de mycket väl ta ut varandra. Ingen

förändring märks då i det aggregerade sparandet, trots att förändringar skett på rnikronivå.

En sambandsanalys mellan förändringar i banktillgodohavanden under sista året såsom

respondenterna uppfattat dem [Vl15] (subjektfaktor) och tiden (undersökningsonlgång),
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visar inte på något signifikant samband med tiden för den aktuella respondentkategorin6.

Totalt i de tre undersökningarna uppgav 34 % att de hade ökat sina banktillgångar, 36% att

de ej hade förändrat dem och 30% att de hade minskat dem.

I den uppföljande postala enkäten ställdes en kompletterande fråga om förändringar i

banktillgångarna under de senaste 12 månaderna. Man skulle där ange med vilket belopp

de hade förändrats [V244]. En analys härav visar en tydlig säsongseffekt. I vårundersök

ningarna 1983 och 1984 hade banktillgodohavandena ökat, våren 1983 med i genomsnitt

2.214:- (s=26.105:-) och våren 1984 med 2.920:- (s=19.882:-). Hösten 1983 hade de

minskat med i genomsnitt 1.982:- (s=20.984:-)7. Dessa förändringar kan samtidigt mycket

väl rymma inom ramen för de skillnader mellan undersökningarna som framgår av tabelL

9.2.

Tabell 9.7 nedan visar sambandet mellan [V244] k1assindelad och tiden

(undersökningsomgång). Resultatet stämmer inte riktigt med svarsfördelningen på [Vl15]

som redogjorts för ovan. När respondenterna skulle ange belopp uppgav 43 % att de hade

ökat sina banktillgångar (9 procentenheter fler än i V115), 31 % att de ej hade förändrat

dem (5 procentenheter färre än i V115) och 26% att de hade minskat dem (4 procentenheter

färre än i V115).

Av tabell 9.7 framgår att [V244] inte har något linjärt samband med tiden. Säsongs

effekten framgår dock. Hösten 1983 var det fler som hade minskat sina banktillgodohavan

den med ett mindre belopp (1.000:- - 10.000:-) och färre som hade ökat dem med ett

större belopp (mer än 10.000:-) än våren 1983 och våren 1984. På en punkt märks en

utveckling med tiden. Andelen med oförändrade banktillgångar minskar och andelen som

ökat dem med ett mindre belopp ökar.

En förklaring till skillnaderna är att frågorna ej besvarats samtidigt och att banktill

godohavanden kan ha minskat eller ökat mellan de två tidpunkter då frågorna besvarades.

En annan förklaring är att det ena svaret är en ren subjektfaktor, dvs utgörs av responden

ternas uppfattning om förändringarna. När [V244] besvarats kan somliga ha tittat i

bankböcker eller kontoutdrag. Nominellt har banktillgodohavandena ökat, men de reala

förändringarna är lägre, varför somliga kan ha uppfattat det som om banktillgodohavandena

ej ökat. Flertalet förändringar var som mest ±10.000:-. Många kanske inte uppfattade

dessa som förändringar.

Ytterligare en förklaring är att bortfallet är betydligt större för fråga [V244] än för

[VI15]. Svaren på frågorna före [Vl15] inkluderade vidare skattesparande, medan detta

sparande skulle exkluderas i svaret på frågan före [V244]. Skillnaderna mellan frågorna

påtalar vikten av att använda flera olika frågor som indikatorer på det man avser att mäta.

6 Kendall's Tau B=O,OI2; p=O,3280; N= 1093.
7 F=3,825; p=O,0222; N=806.
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Tabell 9.7. Belopp som banktillgodohavandet minskat eller ökat med under de senaste 12

månaderna.

1983 1983 1984

Banktillgodohavande våren hösten våren

Minskat med mer än 12,0% 12,9% 12,0%

10.000:- (30) (35) (34)

Minskat n1ed mellan 11,3% 18,5% 12,5%

1.000:- och 10.000:- (28) (50) (36)

Oförändrat 34,2% 32,4% 26,5%

±1.000:- (86) (87) (76)

Ökat n1ed mellan 23,1% 24,5% 30,4%

1.000:- och 10.000:- (58) (66) (87)

Ökat med mer än 19,5% 11,8% 18,7%

10.000:- (49) (32) (53)

Totalt

12,3%

(99)

14,1 %

(114)

30,9%

(249)

26,1%

(211)

16,6%

(134)

100%

(251)

100%

(270)

100%

(286)

100%

(806)

x2 =17,35; p=0,0267. Kenda1l's Tau B=0,022; p=0,2279.

Det finns inte heller något signifikant samband mellan tiden (undersökningsomgång)

och om man ökade eller minskade vad man tf... sparat eller satt undan ... tf under de senaste

tolv månaderna, jämfört med året före [V132]. Av tabell 9.8 nedan framgår att 21 % av

samtliga ansåg sig ha ökat sitt sparande, 57% ha bibehållit det på oförändrad nivå och 22 %

ha minskat det.

Även om inget samband med tiden i en viss riktning kunnat konstateras, finns det sig

nifikanta skillnader mellan undersökningarna. Även dessa tycks vara av säsongskaraktär.

Hösten 1983 ansåg sig en större andel ha minskat sitt sparande än motsvarande andel våren

1983 och 1984. San1tidigt ansåg sig en mindre andel ha oförändrat sparande hösten 1983 än

våren 1983 och 1984.
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Det genomsnittliga belopp som hushållen "sparar eller sätter ... undan per månad, för

utom eventuellt skattesparande" [V243], skiljer sig inte mellan undersökningarna. Detta var

436:- (s=678:-) per månad8 för samtliga respondenter i de aktuella undersökningarna.

Tabell 9.8. Det regelbundna sparandet under de senaste 12 månaderna, jämfört med de

12 månaderna dessförinnan.

Det regelbundna sparandet 1983 1983 1984

våren hösten våren

Har ökat 22,9% 21,5% 19,5%

(77) (82) (73)

Är oförändrat 56,2% 51,2% 62,1 %

(189) (196) (233)

Har minskat 21,0% 27,3% 18,4%

(71) (105) (69)

Totalt

21,2%

(232)

56,5%

(619)

22,3%

(244)

100%

(337)

100%

(383)

100%

(376)

100%

(1096)

x2 =12,056; p=0,0169. Kendall's Tau B=0,002; p=0,4769.

Frågan om banktillgångarnas förändring följdes aven fråga om vad man trodde om

eventuella förändringar i banktillgångarna under det kommande året [V116] . Inte heller för

denna fråga finns något signifikant samband med tiden (undersökningsomgång)9. Totalt i

de tre undersökningarna ansåg 29% att tillgångarna skulle komma att öka, 46% att de skulle

komma att vara oförändrade och 25 % att de skulle komma att minska.

Andelen som ökade och andelen som trodde sig skulle komma att öka sitt bankkapital

var således endast något större än andelen som minskade respektive trodde sig skulle

komma att minska sina banktillgångar. För att sparkvoten skall öka krävs antingen att den

förra gruppen ökar sina tillgångar mer än den senare gruppen minskar sina, eller att den

8 F=O,071; p=0,9315; N=832.
9 Kendall's Tau B=0,414; p=0,1711; N= 1091.
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förra gruppens andel ökar på bekostnad av den senare. Inget av detta tycks ha hänt under

skatteomläggningens första hälft.

Vad gäller uppfattningen om man kommer att förändra sitt sparande eller inte under de

kommande tolv' månaderna [V133] finns ett signifikant samband med tiden i enlighet med

skatteomläggningens intentioner. Allt färre ansåg att man skulle komma att minska sitt

sparande och alltfler ansåg att man s~ulle komma att öka det.

Våren 1983 trodde 14% att de skulle komma att öka sitt sparande mot 17% ett år

senare. Under samma period minskade andelen som trodde att de skulle komma att minska

sitt sparande från 28% till 21 %. Andelen som trodde sig komma att bibehålla sitt dåvaran

de sparande ökade samtidigt från 58% till 63%. Uppenbarligen har somliga anammat

skatteomläggningens intentioner, men inte kunnat eller velat uppfylla dem under skatte

omläggningens första hälft1°.
Sammanfattningsvis tycks banksparandet hos den aktuella respondentgruppen inte ha

varit särskilt stort och varken ha ökat eller minskat under skatteomläggningens första hälft.

9.5.2 Skattespamnde och allemansspanmde

Enligt den offentliga sparstatistiken ökade "skattesparandet" kraftigt 1984, i och med att

allemanssparandet ersatte det gamla skattesparandet (se tabell 9.1 ovan). Andelen av

aktuella hushåll där någon i hushållet deltog i det gamla skattesparandet var tota1t i under

sökningarna 26% [V94 - V97]. Andelen hushåll där någon sparade på ett "skattesparkonto"

var 16% [V96 & V97] och andelen som sparade på ett "skattejondkonto" var 17% [V94 &

V95]. Inte i något av dessa fall finns ett signifikant samband med tiden

(undersökningsomgång)11.

Det genomsnittliga belopp som aktuella hushåll uppgivit att de sparar per månad i

skattespar eller skattefond, skiljer sig inte signifikant mellan undersökningarna. Det

genomsnittliga beloppet för de hushåll som överhuvud taget skattesparade då var 558:- per

månad (s=378:-) [V98SPAR]. Motsvarande belopp för samtliga aktuella hushåll var 143:

(s=309:-) per månad [V98]12.

De som började allemansspara redan från början sparade mer, 649:- per månad

(s=380:-). Andelen i den aktuella respondentgruppen som gick med i allemanssparandet

från början var också större än den som tidigare skattesparat. Andelen hushåll i vilket

10 Kendall's Tau B=0,055; p=0,0215; N= 1093.
11 Kendall's Tau B[V94 _V97] = -0,021; p=0,1860; N= 1458.

Kendall's Tau B[V94 & V95] = -0,029; p=0,1218; N= 1458.

Kendall's Tau B[V96 & V97] = -0,004; p=0,4311; N= 1458.

12 F[V98SPAR] =0,805; p=0,4918; N= 370.

F[V98] =0,438; p=0,7257; N= 1448.
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någon våren 1984 anmält sig till allemanssparandet var 42%, jämfört oled 26% av

hushållen där någon skattesparade (i skattespar eller skattefond) . Dessutom uppgav 13 % att

de själva "kommer" gå med i allemanssparandet och 7% att någon annan i hushållet

"kommer" gå med.

Det är uppenbart att allemanssparandet lockade fler än vad det tidigare skattesparandet

lyckats med. I undersökningarna ställdes även en fråga om hur man skulle reagera om

skatte- respektive allemanssparandet upphörde [V99 & V108]. Här kan konstateras att

medan skattesparandet pågick, och innan det ersatts med allemanssparande, var andelen som

uppgav att de skulle Iffortsätta att spara lika mycket ändå" betydligt lägre - drygt 50% 

än när det upphört och ersatts med allemanssparandet. I det senare fallet uppgav 84% att de

skulle fortsätta att spara lika mycket (se tabell 9.9 nedan).

Beteendet tycks ej ha stämt med intentionerna. Det var fler som fortsatte att spara lika

mycket som tidigare, än de som hade trott att de skulle göra det. Den främsta förklaringen

är naturligtvis att det gamla skattesparandet ersattes med en ny typ av skattesparande. Det

tycks dessutom finnas en inlärningseffekt. Av dem som anmält sig till det nya allemans

sparandet ansåg nämligen hela 67% att de skulle fortsätta att spara lika mycket om detta

upphörde, jämfört med drygt 50% tidigare. En annan förklaring kan vara att de som inte

tidigare skattesparade, i allmänhet var mer trogna sitt "nya" sparbeslut än dem som tidigare

skattesparat.

Tabell 9.9. Intention avseende skattesparande om det skulle upphöra.

Det gamla skattesparandet Allemansspar

Intention avse- 1982 1983 1983 1984 Totalt 1984

ende sparande hösten våren hösten våren (gamla) våren

Fortsätta spara 55,0% 52,1% 54,8% 84,3% 61,3% 67,4%

lika mycket (48) (50) (47) (73) (218) (100)

Spara en del och 19,3% 26,6% 18,3% 9,6% 18,7% 21,2%

konsumera en del (17) (26) (16) (8) (66) (31)

Låta det mesta gå 25,6% 21,4% 26,9% 6,2% 20,0% 11,4%

till konsumtion (22) (21) (23) (5) (71) (17)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

(87) (96) (86) (87) (355) (148)

x2 =28,827; p=O,OOOl. Kendall's Tau B=0,177; p=O,OOOl.
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9.5.3 Skulder

Enligt den offentliga sparstatistiken förblev skuldsättningen tämligen konstant under den

aktuella perioden (se tabell 9.1 ovan). En analys av andelen hushåll som hade något lån

eller inte hade något lån visar inte på något signifikant sanlband med tiden

(undersökningsomgång) eller några signifikanta skillnader mellan undersökningarna. Ande

len av aktuella hushåll som hade något lån var "88 %.

En sambandsanalys mellan frågan om hushållet "under de senaste 12 månaderna

minskat eller ökat hushållets totala skulder, inklusive lån på hus och lägenhet" [V90] och

tiden (undersökningsomgång), visar inte på något signifikant samband, men en tendens

antyds. I vårundersökningen 1983 uppgav 29% att de hade ökat och 27% att de hade

minskat sina skulder, jämfört med 26% respektive 31 % våren 1984. Andelen som inte

förändrat sina skulder var i genomsnitt 43 % i de tre undersökningarna13.

Frågan om "ert hushåll någon gång under de senaste 12 månaderna betalat av någon

eller några skulder snabbare eller långsammare än vad som sägs i lånekontraktet" [V91] har

ett samband med tiden (undersökningsomgång). Andelen som uppgav att de betalat av

skulder snabbare minskade från 14% våren 1983 till 10% våren 1984, samtidigt som ande

len som varken betalat av lån snabbare eller långsammare ökade från 85% våren 1983 till

88% våren 1984. Andelen som betalade av långsammare förblev 2% under perioden14.

Ovan nämnda frågor följdes av två frågor om vad man trodde om skulderna [V92]

respektive avbetalningarna [V93] under de kommande 12 månaderna. Inget signifikant

samband finns med tiden för någon av variablerna. Dock kan konstateras att betydligt fler

hade intentionen att minska sina skulder, än som de facto minskade dem15.

Andelen i de tre undersökningarna, av den aktuella respondentgruppen, som ansåg att

de skulle komma att öka sina skulder under de närmaste 12 månaderna var 18%, andelen

som ansåg att de skulle komnla att minska dem var 45 % och andelen som ansåg att de inte

skulle förändras var 37%. Av de intervjuade ansåg 91 % att de skulle fortsätta betala av

skulderna i samma takt som nu och 9% att de skulle försöka betala av dem snabbare.

Sammanfattningsvis kan konstateras att skuldsättningen inte förändrades nämnvärt

under den aktuella perioden för aktuell respondentgrupp. Viljan att försöka minska sina

skulder tycks samtidigt ha varit större än förmågan.

13 Kendall's Tau B=0,035; p=0,1006; N= 1090.
14 Kendall's Tau B=0,055; p=0,0262; N= 1086.
15 Kendall's Tau B[V92] = -0,031; p=0,1245; N= 1086.

Kendall's Tau B[V93] = 0,002; p=0,4659; N= 1090.
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9.6 Sammanfattande slutsatser av kapitlet

I kapitlet redogörs för hur olika finansiella sparformer utvecklades mellan 1981 och 1985.

Syftet är att ge en bakgrund till de resultat som presenteras senare i rapporten och som

beskriver sparandet hos olika grupper av hushåll.

Utifrån offentlig sparstatistik visas att olika sparformer - finansiella delsparkvoter 

utvecklades olika mellan 1981 och 1985. De sparformer vars utveckling hade en negativ

effekt på den finansiella sparkvoten var banksparande, aktiesparande, givna lån, innehav av

kontanter och fl annat sparande och diskrepanser" . Positiv effekt hade skatte

/allemanssparandet, statsskuldväxlar, obligationer o d samt försäkringssparande.

Det konstateras samtidigt att minskningen i banksparkvoten mellan 1981 och 1985,

vilket var den delsparkvot som minskade mest under den aktuella perioden (minus 3,4 pro

centenheter), mer än väl uppvägdes av ökningen i skatte- och allemanssparandet, sparande i

obligationer o d samt i försäkringssparandet under samma period (plus 4,7 procentenheter).

I kapitlet konstateras också att det som bidrog näst mest negativt till sparkvotens

utveckling under den aktuella perioden - nlinus 3,1 procentenheter - var den tämligen

odefinierade "sparformen" "annat sparande och diskrepanser" .

En rimlig fråga utifrån detta faktum, tillsammans med de skillnader mellan olika

beräkningar av sparkvoten som konstateras och det faktum att hushållssektorn i national

och finansräkenskaperna även inkluderar olika intresseorganisationer, stiftelser, egenföreta

gare, jordbrukare, m m, är om hushållen verkligen har haft - och har - ett så lågt

sparande som antagits och om detta verkligen minskade? Utifrån den offentliga aggregerade

statistik som funnits kan vi inte vara helt säkra på att hushållssparandet verkligen har varit

det problem det antagits vara.

I kapitlet analyseras vidare utveckling över de fyra undersökningarna (1982 - 1984: i

vissa fall enbart de tre sista undersökningarna) i de variabler som i kapitel 10 används för

att definiera olika sparartyper samt några andra sparrelaterade faktorer. Population utgörs

av hushåll där mannen är i åldern 20 - 65 år samt har ett arbete och en månadsinkomst på

minst 1.000:- i 1980 års penningvärde. Det är denna grupp som utgör populationen för den

sparartypsindelning och vidare analyser som redovisas i nästa kapitel.

Av analyserna kan man dra slutsatsen att några större förändringar inte inträffade i den

aktuella respondentgruppens sparande under skatteomläggningens första hälft. Visserligen

ökade "skattesparandet" när allemanssparandet ersatte det gamla skattesparandet, men detta

fick inga noterbara konsekvenser för de totala banktillgodohavandena. För 71 % av de

aktuella hushållen hade dessa ändrats som mest ±10.000:- under det senaste året. Sparan

det i värdepapper och annan "lös egendom fl tycks inte heller ha ökat eller minskat under

perioden. (Jämför avsnitt 6.9.3 och 6.10).

Skuldsättningen och vad man sparade eller satte undan varje måna~, utöver

"skattesparande fl, ändrades inte över perioden. Skatteonlläggningen torde annars främst ha
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påverkat dessa spartyper. Omläggningen från det ganl1a skattesparandet till allemans

sparande var inte en del av skatteomläggningen.

Många hushåll hade dock en intention att spara mer och att minska skulderna. Resulta

ten tyder dock på att dessa intentioner inte kunde uppfyllas i någon ökad grad under skatte

omläggningens första hälft. Viljan tycks ha funnits, men inte förmågan.

Samtidigt visar en analys av hur man trodde att man skulle bete sig om, och hur man

de facto betedde sig när det gamla skattesparandet ersattes av a11emanssparandet, att fler

fortsatte att spara lika mycket som tidigare än som tänkt sig göra det. Man tycks också ha

lärt sig härav eftersom fler än vad som gäl~de för det gamla skattesparandet, visa av erfa

renheten, trodde att de skulle fortsätta spara lika mycket om allemanssparandet upphörde.

Av banksparmotiven befanns buffertsparande vara det viktigaste, banksparande för

kassabehov det näst viktigaste banksparmotivet, målsparande det tredje viktigaste

banksparmotivet och banksparande för att få ränta liksom för att ha pengarna i säkert förvar

de minst viktiga banksparmotiven.

En klar majoritet av respondenterna ansåg banksparande vara olönsamt. De som ansåg

banksparande vara olönsamt hade dock i genomsnitt mer pengar på bank, än dem som ansåg

det vara lönsamt. De som "inte visste" hade i genomsnitt mindre pengar på bank än övriga.

Möjligen anser den som "inga pengar har" eller som bara har mindre belopp på bank att det

vore bra med (mer) pengar på bank. I den bemärkelsen kan man anse det lönsamt därför

att man då -har pengar till hands när nzan behöver dem.

Ju mer man hade investerat i värdepapper och annan lös egendom - oavsett om man

tycker banksparande är lönsamt, olönsamt eller "inte vet" - desto mer hade man även i

banktillgångar. De som inte visste vad de tyckte om lönsamheten med banksparande hade

dock mindre investerat också i lös egendom, liksom de hade insatt på bank, än övriga.

De som tyckte banksparande var olönsamt hade i genomsnitt mer pengar investerade i

värdepapper och annan lös egendom än de som tyckte banksparande var lönsamt. De som

hade investerat i lös egendom och som tyckte banksparande var olönsamt hade mindre

pengar på bank än motsvarande personer som tyckte banksparande var lönsamt. Ju mer

man investerat i värdepapper och annan lös egendom, desto större var skillnaden mellan

dem som tyckte banksparande var lönsanlt och dem som tyckte det var olönsamt med

avseende på hur stora banktillgångar man hade.

Detta tyder på att även om man tycker att banksparande är olönsamt anser man det vara

befogat med en viss del avens likvida medel sparade i bank, om man samtidigt har investe

rat också i annat. En anledning kan vara att bankpengarna ger en viss handlingsfrihet och

trygghet samt att de ger möjlighet till andra lönsamma investeringar, om och när sådana

skulle dyka upp.
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10 PRÖVNING AV MODELL FÖR SPARARTYPER
OCH UPPFÖUANDE ANALYSER

I detta kapitel redovisas och diskuteras resultaten från prövningen av den sparartypmodell

som presenterats i kapitel 8. Prövningen har skett med hjälp av klusteranalys (se avsnitt

3.2.1). I kapitlet presenteras och diskuteras även resultat av uppföljande analyser av vad

som karakteriserar olika sparartyper.

10.1 Fyra sparartyper och deras definierande karakteristika

Klusteranalysen delade på begäran upp respondenterna i fyra kluster utifrån de variabler

som redogjorts för i kapitel 8 och 9. Den genomsnittliga inomgruppsvariansen sjönk

härigenom från 7605,0 till 5439,2. Till grund för begäran om fyra kluster låg den sparar

typmodell som presenterats i kapitel 8.

Av tabell 10.1 nedan framgår att de definierande variablernas medelvärden skiljer sig

åt mellan klustren, och det på ett sätt som i stor utsträckning stämmer med de karakteristika

som diskuterats i kapitel 8 för fyra sparartyper. Detta diskuteras mer utförligt nedan.

Resultaten tyder på att de fyra hypotetiserade sparartyperna verkligen finns i den hushå1ls

kategori som undersöks här - där mannen är i åldern 20 - 65 år samt har ett arbete och en

månadsinkomst på minst 1.000 kronor i 1980 års penningvärde.

Med utgångspunkt från medelvärden för de definierande variablerna i respektive klus

ter, särskilt banksparmotiven, och från den hypotetiska sparartypmodellen har jag benämnt

klustren kassaförvaltare, buffertsparare, målsparare och förmögenhetsförvaltare.

Stor överensstämmelse finns mellan de kluster - sparartyper - som Wärneryd och

Wahlund (1987a, 1987b) fann. Deras analys och den analys som presenteras här gjordes

utifrån samma databas. I de båda författarnas analys ingick dock samtliga respondenter,
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medan respondentkategorin i denna studie är begränsad enligt ovan1. Det mest intressanta

är dock att liknande sparartyper framträder när antalet definierande variabler reduceras från

25 i Wärneryd och Wahlunds analys till 9 i den aktuella analysen.

Den hypotetiserade modellen förutspår en pyramidform. Enligt den definition som

gjorts enligt ovan är dock målsparama färre än förmögenhetsförvaltama (se figur 10.1

nedan)2. En förklaring kan vara att bortfallet skiljer sig något från de respondenter som

ingår i analysen (se Appendix 10.1). En annan förklaring är att den kategori hushåll som

studeras här skiljer sig något från befolkningen i stort. Förmögenhetsförvaltarna skulle

således verkligen kunna utgöra en större andel av den kategori hushåll som studeras här.

Förmögenhetsförvaltare
(23,4%)

Målsparare
(17,7%)

Buffertsparare
(27,3%)

Kassaförvaltare
(31 ,5%)

Figur 10.1. En hienrrki av fyra sparartyper.

Vid uppdelning på fem kluster sjönk den genomsnittliga inomgruppsvariansen ytterli

gare, från 5439,2 till 5030,8. Detta tyder på att det i verkligheten finns fler och ännu mer

specifika sparartyper än de fyra sparartyper som påvisats här. Samtidigt finns det idag

ingen teori som hypotetiserar fler sparartyper.

1 Det är den senare gruppen respondenter som i fortsättningen avses med "samtliga" eller "alla"
respondenter.

2 Respektive klusters - sparartyps - storlek skiljer sig inte signifIkant åt mellan de tre undersökningarna:
X2 =2,28; p=O,89.
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Om fler än fyra sparartyper existerar skulle homogeniteten för respektive typ vara

större än den är för de fyra sparartyper som framträder här. Segmenteringsmöjlighetema

för åtgärder av olika slag skulle samtidigt öka. En nackdel med en finare uppdelning är att

överblickbarheten minskar. Det blir svårare att greppa olika sparartypers olika karakteristi

ka.
En klusteranalys där tumregeln om minskad genomsnittlig inomgruppsvarians använts

som vägledning för val av antal kluster, tyder på att det finns upp till nio olika typer av

sparare inom den aktuella respondentkategorin ,; Det finns således all anledning till fortsatta

studier om sparartyper 'såsom hypotetisering och prövning aven mer omfattande sparartyp

modell.

10.1.1 Förmögenhetsförvaltare

Det viktigaste banksparmotivet för det kluster3 som benämnts förmögenhetsförvaltare var

att ha en buffert. Anledningen till att förmögenhetsförvaltare skulle anse buffertsparmotivet

viktigt torde inte främst vara för att känna trygghet, utan för att ha pengar lättillgängliga

ifall någon lönsam investeringsmöjlighet skulle dyka upp.

Kassabehovet var viktigare för denna sparartyp än för målspararna och buffertsparama.

Förmögenhetsförvaltare torde använda banktilIgångar främst som en kassa för att kunna

betala räkningar o d och inte som en investering, samtidigt som man ändå får ränta på

pengarna. Det senare banksparmotivet var också viktigare för förmögenhetsförvaltama än

det var i genomsnitt för samtliga respondenter.

Vad gäller målsparande på bank var vikten av detta lika med den genomsnittliga för

dem som ingår i undersökningen. Förmögenhetsförvaltama sparade således pengar på bank

för vissa mål, förmodligen för mer kortsiktiga mål som t ex att kunna betala en kontant

insats inom en snar framtid. Detta sparmotiv var dock varken viktigare eller mindre viktigt

än för den aktuella hushållskategorin i allmänhet.

Vad gäller förmögenhet var det ingen annan sparartyp som kom i närheten av de sum

mor som förnlögenhetsförvaltarna hade insatta på bank samt investerade i värdepapper och

annan lös egendom, tillsammans i genomsnitt över 100.000:-.

Förmögenhetsförvaltarna var i genomsnitt äldre än övriga sparartyper, ca 49 år jämfört

med 41 år i genomsnitt för samtliga respondenter. Försörjningsbördan, eller andelen

hushå1lsmedlemmar som försörjdes av andra hushållsmedlemmar, var ungefär den genom

snittliga (27%). Den reala månadsinkomsten (basår är 1980) var betydligt högre för förmö

genhetsförvaltama än för övriga sparartyper, i genomsnitt drygt 8.000:- mot drygt 6.000:

för samtliga respondenter.

3 De fyra kluster av respondenter som analyserats fram med hjälp av k1usteranalys benämns i fortsättningen
"sparartyper".
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Värdena på de definierande variablerna tyder på att förmögenhetsförvaltama utgörs av

hushåll där mannen och/eller kvinnan gjort en lönsam karriär och haft råd med att ha ett

större antal barn än genomsnittligt och/eller andra icke arbetande personer i hushållet.

Goda inkomster har dessutom gett förmögenhetsförvaltarhushållen möjlighet att skaffa sig

större tillgångar av likvida medel än andra sparartyper.

Samtidigt som förmögenhetsförvaltama utgjorde den näst minsta gruppen utgjorde de

ändå nästan en fjärdedel av den aktuella populationen. Om man jämför det totala banktill

godohavandet för alla förmögenhetsförvaltare med det totala banktillgodohavandet för

samtliga respondenter, finner man att förmögenhetsförvaltama svarade för ca 55%, dvs mer

än hälften, av de totala banktillgodohavandena. Detta är betydligt mer än vad någon annan

sparartyp svarade för. Även om denna siffra är ytterst osäker ger den en indikation på för

mögenhetsförvaltarnas relativa betydelse för det aggregerade sparandet.

Förmögenhetsförvaltarnas andel av det totala värde som fanns investerat i lös egendom,

beräknat på motsvarande sätt som deras andel av de totala banktillgodohavandena, utgjorde

ca 62 % av det totala beloppet. Denna siffra är ännu mer osäker än den som gällde banktill

godohavanden - förmodligen är andelen större - men den ger ytterligare en indikation på

att förmögenhetsförvaltarna är mycket betydelsefulla för sparandet i landet.

10.1.2 Målsparare

Det viktigaste banksparmotivet för den sparartyp som benämnts målsparare var "för att ha

sparat till något speciellt som man vill kunna köpa sig längre fram", dvs målsparande.

Detta motiv var betydligt viktigare för denna sparartyp än för någon annan.

Motiven att ha bankmedel som en buffert och för kassabehov var båda mindre viktiga

än i genomsnitt för samtliga respondenter, medan däremot motivet för att få ränta var vikti

gare än för någon annan sparartyp. Det senare torde kunna förklaras med att målspararna

sparar en stor del av sitt allmänna målsparande på bankkonton och att de mål man har då

nås snabbare ju mer ränta man får. Att få ränta är därför av naturliga skäl viktigt för

målspararna.

Målspararna hade i genomsnitt betydligt mindre banktillgodohavanden än förmögen

hetsförvaltama, men samtidigt nästan dubbelt så mycket som både buffertspararna och

kassaförvaltarna (se nästföljande avsnitt). Enligt den hypotetiska modellen ska de, förutom

att ha en buffert och för att täcka sitt kassabehov (två grundläggande banksparmotiv), också

uppnå ett sparmål. Det senare tycks ha medfört ett större sparande än kassa- och

buffertsparmotiven.

Vad gäller investeringar i lös egendom tycks detta inte ha varit attraktivt för

målspararna i allmänhet. Endast buffertspararna hade ännu mindre summor, i genomsnitt,
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investerade i sådana tillgångar. Målspararna hade i genomsnitt ca 5.400:- investerat i lös

egendom mot ca 4.600:- för buffertsparama.

Målspararna var de yngsta av alla sparartyper, i genomsnitt 37 år, jämfört med 41 år

för samtliga respondenter4. Försörjningsbördan var också låg, i genomsnitt 18% mot 28%

för samtliga respondenter. Målspararnas reala inkomster var lägre än övriga sparartypers, i

gel10msnitt ca 5.400:-, jämfört med 6.278:- för samtliga respondenter.

De genomsnittliga värden som erhållits för sparartypen på de definierande variablerna

tyder på att målspararna främst utgörs av yngre människor som inte hunnit bilda familj än i

någon större utsträckning och som ännu inte gjort någon lönsam karriär. Då man har en låg

inkomst blir det desto viktigare att spara för att kunna köpa eller göra något speciellt.

Sådant sparande gör målspararna främst på bank.

Målspararna utgjorde något överraskande endast 18% av respondenterna. Samtidigt

svarade sparartypen för ca 17% av de totala banktillgångarna vilket är en större andel än för

såväl buffertspararna som kassaförvaltarna. Av det totala värdet av investeringar i lös

egendom svarade målspararna för mindre än 10%, vilket är mindre än någon annan sparar

typs andel. Även dessa siffror är dock tämligen osäkra.

10.1.3 Buffertspanlre

Det viktigaste banksparmotivet för den sparartyp som benämnts buffertsparare var att ha en

buffert. Inte för någon annan sparartyp var detta motiv lika viktigt som för buffertsparama.

Samtliga övriga motiv var mindre viktiga för buffertspararna än de var i genomsnitt för alla

respondenter.

I fråga om banktil1gångar hade buffertsparama i genomsnitt mindre än hälften så

mycket, drygt 17.000 kronor, som samtliga respondenter hade (i genomsnitt ca 35.000:-).

Detta är dock något mer än kassaförvaltarna hade i genomsnitt. Buffertspararna hade sam

tidigt det lägsta beloppet av alla investerat i lös egendom, ca 4.600:- mot 11.457:- i genom

snitt totalt.

Buffertspararnas medelålder var 38 år, vilket är något under den genomsnittliga åldern

för samtliga respondenter. De hade också lägre försörjningsbörda än övriga sparartyper.

Samtidigt var inkomsten låg, endast något över medelinkomsten för målsparama.

Liksom målspararna tycks buffertspararna bestå av yngre människor som inte hunnit

bilda familj än i någon större utsträckning och som ännu inte gjort någon mer inkomst

bringande karriär. Man har dock Inget särskilt mål med sitt sparande såsom målsparama,

varför man inte eftersträvat eller lyckats spara lika mycket som dessa. Ett sätt att öka det

4 Målsparamas ålder skiljer sig markant från tidigare publicerad analys (Wahlund och Wämeryd, 1987a,
1987b). I denna var målsparama i genomsnitt äldre än övriga grupper. Se förklaring i avsnitt 8.6.2.
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aggregerade sparandet torde vara att få buffertspararna att få ett mål att spara till och

därmed bli målsparare.

Buffertspararna 'utgjorde den näst största gruppen, drygt 27% av respondenterna. De

svarade dock för den minsta andelen av de totala banktillgångarna bland de aktuella respon

denterna, endast ca 13 %. Samtidigt svarade de för ca 11 % av det totala värdet av investe

ringar i lös egendom, vilket är något mer än den andel som målspararna svarade för. Åter

igen bör påpekas att dessa totalsiffror är osäkra och enbart skall ses som indikatorer.

10.1.4 Kassaförvaltare

Det viktigaste banksparmotivet för den sparartyp som benämnts kassaförvaltare var kassa

behovet. Detta motiv var viktigare för kassaförvaltarna än för någon annan sparartyp. För

modligen använder sig kassaförvaltarna, liksom förmögenhetsförvaltarna, av banktillgångar

enbart för att ha pengar tillgängliga när de behövs för att betala räkningar o d. Motivet för

att få ränta borde därför och befanns också vara direkt oviktigt för kassaförvaltarna.

Det näst viktigaste motivet var att ha en buffert, men detta motiv var mindre viktigt än

i genomsnitt för samtliga respondenter. Buffertsparande var dock viktigare för kassaförval

tarna än för målsparama. Buffertmotivet hänger för kassaförvaltarna delvis ihop nled

kassabehovet. När kassan inte räcker har man ytterligare lite - en "buffert" - att ta av.

Kassaförvaltarna' hade mindre pengar på bank än någon annan sparartyp, i genomsnitt

ca 16.400:-. Däremot hade man i genomsnitt något mer investerat i värdepapper~och annan

lös egendom än både målsparama och buffertspararna, ca 6.800:-. Man tycks ha gjort vad

man kunnat för att onl möjligt förbättra den ekonomiska sitsen med kapitalplaceringar.

Förmodligen är det dessa som utgör kassaförvaltarnas buffert.

Kassaförvaltarnas medelålder var ungefär densamma som för alla respondenterna, ca

40 år. Realinkomsten var något högre än för både målspararna och buffertspararna, men

samtidigt var försörjningsbördan betydligt större. Av kassaförvaltarhushållens medlemmar

levde 44 % på hushållets inkomster utan att själva bidra därtill.

Kassaförvaltarna tycks i huvudsak bestå av barnfamiljer där i alla fall mannen har en

normal inkomst men där försörjningsbördan är stor. Det senare tycks vara en förklaring till

varför kassaförvaltarna inte lyckats bygga upp något större sparkapital.

Kassaförvaltarna utgjorde den största gruppen, 32% av samtliga respondenter, men

svarade samtidigt endast för ca 15% av de totala banktillgångarna. Denna andel är dock

större än den som buffertspararna svarade för. Av det totala värdet på investeringar i

värdepapper och annan lös egendom svarade kassaförvaltarna för ca 19%, vilket är mer än

den andel som såväl målspararna som buffertspararna svarade för.
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Tabell 10.1. Erhållna medelvärden för fyra sparartyper i en ldusteranalys.

Förmögen-
hetsför- Mål- Buffert- Kassaför- Samt-

Definierande variabler valtare sparare sparare valtare liga

Livscykelstadium och inkomst
Ålder 48,52 36,64 38,02 40,05 40,87
Andel försörjda i hushållet 26,7% 18,1 % 16,3% 43,7% 27,8%
Real månadsinkomst 8.168:- 5.364:- 5.439:- 6.121 :- 6.278:-

Motiv för banksparande
Att ha en buffert 3,08 1,76 3,78 2,83 2,96
Kassabehov 2,31 1,72 1,52 3,46 2,36
Målsparande 1,80 3,24 1,80 1,15 1,85
För att få ränta 1,05 1,09 0,75 0,47 0,79

Förmögenhet
Banktillgodohavanden 82.183:- 33.322:- 17.143:- 16.390:- 34.920:-
Investeringar i lös egendom 30.437:- 5.399:- 4.591:- 6.793:- 11.457:-

Antalet respondenter 197 149 231 268 845
% 23,3% 17,6% 27,3% 31,7% 100,0%

Den genomsnittliga inomgruppsvariansen för respektive antal kluster (startvariansen var

7605,0): 2: 6468,0 3: 5908,2 4: 5439,3 (5: 5030,8).

10.2 De fyra sparartypemas sparbeteenden och andra karakteristika

I detta avsnitt studeras likheter och skillnader mellan de fyra sparartyperna med avseende på

andra variabler än de som använts för att definiera sparartyper. Analyserna gäller främst

sparbeteenden och andra ekonomiska beteenden samt demografiska och socio-ekonomiska

variabler.

I tabell10.2 sist i kapitlet sammanfattas alla resultat som diskuteras. I de flesta fall har

angivits andelen av respektive sparartyp (och totalt) som givit ett visst svar, istället för ofta

något svårtolkade medelvärden av svaren på olika frågor. Hänvisning till frågor i fråge

formulären och i Wahlund (1990) görs med hjälp av variabelbeteckningar i tabell10.2.
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10.2.1 ReJl1a tillgångar

, Av respondenterna i klusteranalysen uppgav 61 % att de ägde ett hus, radhus eller en villa.

Enligt uppgift från DAFA (fastighetsregistret) var endast 48% av samma respondenter hel

eller delägare i dylik fastighet.

Detta tyder på att cirka 13% av de aktuella hushållen valt att låta andra personer

(förmodligen hustru eller barn med lägre inkomster) stå för hela den fastighet som de anser

sig äga. Om så är fallet har de härigenom kunnat minska sin skatt. Någon större skillnad

mellan de fyra sparartypema i andelen som valt att göra på nämnda sätt finns ej.

De som ägde hus finner vi främst bland förmögenhetsförvaltarna och kassaförvaltarna.

Tre fjärdedelar av dessa sparartyper ägde hus. Detta är förklarligt med tanke på att dessa

sparartyper i genomsnitt hade fler barn än mål- och buffertspararna.

Andelen som ägde lägenhet var knappt 10% av samtliga respondenter. En något högre

andellägenhetsägare finns bland målspararna och buffertspararna än hos de övriga två

sparartyperna. Det verkar således som om det främst var yngre som satsade på denna form

av boende.

Fritidshus ägdes främst av förmögenhetsförvaltare och en jämförelsevis stor andel av

buffertspararna. Av de förra uppgav 35% och av de senare 20% att de ägde en sådan.

Totalt uppgav 20% att de ägde en fritidsfastighet. Av både kassaförvaltarna och

målspararna uppgav ungefär 13% att de ägde en sådan.

Enligt DAFA ägde 14% helt eller delvis ett fritidshus. Med samma analys som ovan

tycks 9 % av förmögenhetsförvaltarhushållen ha valt att inte skriva en ägd fritidsfastighet på

mannen, jämfört med 5% av målspararna, 8% av buffertsparama och 4% av kassaförvaltar

na.

Även andelen som uppgav att de ägde lantbruk var mindre enligt intervjuerna än enligt

data från DAFA, 6,5% respektive 8,5%. För somliga kanske deras delägarskap i ett lant

bruk är så perifert att de inte ser det som ett faktiskt ägande - en egen faktisk tillgång.

Andra kan ha sett sitt ägande av lantbruk som ägande av fritidshus.

Av förmögenhetsförvaltama och buffertspararna var en något större andel lantbruks

ägare än av de övriga två sparartyperna. I antal finner vi dock ungefär lika många också

bland kassaförvaltarna.

Drygt 28% av samtliga respondenter uppgav att de ägde någon typ av fastighet vid

sidan om den de bodde i. Enligt analysresultaten skiljer sig denna andel en hel del mellan

de olika sparartypema. Hela 48 % av förmögenhetsförvaltarna uppgav att de ägde sådan

fastighet, jämfört med 16% av målspararna, 28% av buffertspararna och 21 % av kassaför

valtarna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att förmögenhetsförvaltarna, vilka tidigare konsta

terades ha de otvetydigt största finansiella tillgångarna, även hade investerat i reala till

gångar i större utsträckning än övriga sparartyper. Kassaförvaltarna hade främst investerat
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realt när det gäller sitt boende, medan buffertspararna hade ett mer varierat realt ägande.

Målspararna hade investerat minst i reala tillgångar.

10.2.2 Finansiella tillgångar och investeringar i lös egendom

Det har tidigare konstaterats att förmögenhetsförvaltarna hade de största finansiella till

gångarna, med god marginal följda av målsparama som hade ungefår dubbelt så mycket på

bank och ungefär lika mycket investerat i värdepapper och annan lös egendom som de åter

stående två sparartypema. Ingen förmögenhetsförvaltare satt med tomma bankkonton,

medan mellan 7% och 9% av övriga sparartyper gjorde det. Störst andel utan några bank

tillgodohavanden fanns bland buffertspararna med 9 %.

Tre fjärdedelar av förmögenhetsförvaltarna hade mer än 50.000:- på banken, jämfört

med mindre än 2 % av buffert- och kassaförvaltarna. Flertalet förmögenhetsförvaltare ansåg

sig uppenbarligen behöva en jämförelsevis stor summa pengar i beredskap. Buffertspararna

hade ännu inte sparat ihop - eller kanske inte ansåg sig behöva - något större belopp som

buffert. Kassaförvaltarna kunde uppenbarligen inte komma upp i eller ansåg sig inte behö

va några större summor för sin kassaförvaltning.

Av målsparama hade 20% mer än 50.000:- i banktillgångar. Var femte av dessa ansåg

således att det behövs en jämförelsevis rejäl summa för att nå sitt mål och samtidigt täcka

buffert-och kassabehovet.

Det har tidigare nämnts att 69% ansåg banksparande vara olönsamt. Nästan 80% av

förmögenhetsförvaltama ansåg detta, jämfört med mellan 60% och 70% av övriga sparar

typer. Detta är fascinerande med tanke på ,att förmögenhetsförvaltarna hade mycket större

banktillgodohavanden än övriga.

En tänkbar förklaring är att förmögenhetsförvaltarna ser sina banktillgodohavanden

som relativt mindre än vad övriga sparartyper ser sina, dvs i jämförelse med andra till

gångar, och att kassaförvaltning (främst) därför ändå motiverar förmögenhetsförvaltarna att

ha större summor på bank än vad övriga sparartyper har. Störst andel som tyckte

banksparande var lönsamt (26 %) finner vi hos målspararna, vilket är teoretiskt motiverat.

En relativt större andel innehavare av såväl aktier, premieobligationer, andra obliga

tioner, pensionsförsäkring som andra investeringar i lös egendom finns bland förmögenhets

förvaltarna än bland övriga sparartyper. Medan omkring hälften av övriga sparartyper hade

minst någon av dessa investeringar var motsvarande andel bland förmögenhetsförvaltama

90%.

Hos alla sparartyper var premieobligationer den vanligaste sparformen vad gäller inves

teringar i lös egendom. Totalt sett hade nästan 40% av hushållen premieobligationer: 28%

av målspararna, ungefär en tredjedel av buffertspararna och kassaförvaltarna samt 60% av

förmögenhetsförvaltarna.
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De minst vanliga sparformerna var pensionsförsäkringar och andra investeringar

(antikviteter, nletaller, konst, etc). Av samtliga respondenter hade 13,3% köpt pensions

försäkring. Drygt var fjärde förmögenhetsförvaltare och mellan 6% och 12% av övriga

sparartyper hade köpt pensionsförsäkring. Av samtliga respondenter hade 8% investerat i

annan lös egendom. Av förmögenhetsförvaltarna hade ungefår 17% gjort detta och av

övriga ca 5 %.

Endast 12% av förmögenhetsförvaltarna sade sig ha 0:- investerade i värdepapper och

annan lös egendom, jämfört med ungefår hälften av övriga sparartyper. Av förmögenhets

förvaltarna hade 60% mer än 25.000:- investerade i lös egendom, jämfört med mindre än

7% av övriga sparartyper.

Sammanfattningsvis finner vi att förmögenhetsförvaltama hade spritt sin förmögenhet

på många fler tillgångar, såväl reala som finansiella, än övriga sparartyper, och att de hade

betydligt större summor investerade på olika sätt. Målspararna tycks vara den sparartyp

som främst håller sig till banksparande.

10.2.3 Skulder

Av samtliga bostadsägare hade 88% belånat sin bostad. Störst andel med belånad bostad

finner vi bland kassaförvaltarna, 94 %, medan ungefår 85 % av övriga hade sin bostad belå

nad. Nästan tre fjärdedelar av såväl förmögenhets- som kassaförvaltarna bodde i belånad

bostad, jämfört med mindre än hälften av mål- och buffertspararna. Bostadsägarna bland de

sistnämnda två sparartyperna hade i genomsnitt också lägre skulder/mindre lån på sina

bostäder än både förmögenhetsförvaltarna och kassaförvaltarna.

Av buffertspararna hade 71 % andra lån än bostadslån, jämfört med 62% av

målspararna och kassaförvaltarna samt 56% av förmögenhetsförvaltarna. De senare hade

dock lånat i genomsnitt större belopp än mål- och buffertspararna. Kassaförvaltarna hade i

genomsnitt ungefår lika stora skulder som förmögenhetsförvaltarna.

Andelen med något lån (över huvud taget) var 89% av samtliga respondenter. Hos

samtliga sparartyper ligger andelen mellan 85 % och 93 %, kassaförvaltarna med högst och

målsparama med lägst andel.

Sammanfattningsvis kan konstateras att målspararna var mest försiktiga när det gäller

att skuldsätta sig, samtidigt som de var måna om att spara på bank och till viss del i andra

finansiella sparformer. Målsparamas sparvänliga egenskaper borde ha kunnat resultera i

större spartillgångar om de varit mer investeringsinriktade, som förmögenhetsförvaltarna.

Förmögenhetsförvaltama, vilka hade stora tillgångar, hade även ha stora skulder.

Tydligen finansierade de sina investeringar till en viss del med lån, förmodligen med tanken

att värdestegringarna skulle vara större än räntekostnaderna för lånen ("efter skatt").
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Kassaförvaltarna visade sig ha en stor skuldbörda, samtidigt som de tidigare konstate

rats inte ha några större finansiella tillgångar. Det är dock främst de kassaförvaltare som

ägde en bostad, alltså som hade en real tillgång, som var skuldsatta. Förmögenhetsmässigt

låg man därigenom inte sämre till än andra. Räntor och amorteringar kan dock ha varit ett

stort bekymmer för denna sparartyp, som främst utgjordes av barnfamiljer.

10.2.4 Finansiellt sparande

Andelen av samtliga respondenter som 1983 och 1984 sade sig ha minskat sina banktill

godohavanden under det senaste året var 32 %. Detta kan jämföras med de 35 % som sade

sig ha ökat sina banktillgångar. Andelen som sade sig ha minskat dem med mer än

10.000:- var 12%, medan 17% sade sig ha ökat dem med mer än 10.000:-.

Andelen som minskat bankbeloppet med mer än 10.000:- var större hos förmögenhets

förvaltarna (16%) än hos övriga sparartyper (mellan 9% och 13%). Av buffertspararna

hade 19% minskat sitt banktillgodohavande med mellan 1.000:- och 10.000:-, jämfört med

mindre än 9% av förmögenhetsförvaltarna och 13% - 15% av övriga sparartyper.

Totalt sett bidrog förmögenhetsförvaltarna med mest till det aggregerade sparandet.

Andelen som ökade sina banktillgångar med mer än 10.000:- var 37%, samtidigt som

endast 16% minskade sina banktilIgångar med lika mycket. Samtidigt som 22% av förmö

genhetsförvaltarna ökade sina banktilIgångar med mellan 1.000:- och 10.000:-, minskade

endast 8% av dem sin banktil1gångar med motsvarande belopp.

Även målspararna bidrog positivt till det aggregerade sparandet. Av målspararna

ökade 22% sina banktillgodohavanden med minst 10.000:-, medan 13% minskade dem med

motsvarande belopp. Av målsparama ökade 23% sina banktillgångar med mellan 1.000:

och 10.000:-, medan 13% minskade dem med motsvarande belopp.

En tiondel av buffertspararna nyttjade minst 10.000:- av sin buffert och två tiondelar

ett mindre belopp. Lika många buffertsparare som minskat sina banktillgodohavanden med

minst 10.000:- hade dock ökat dem med lika mycket. Buffertspararna tycks i detta

hänseende ej ha bidragit till en positiv sparkvot.

Andelen buffertsparare som ökat sina banktillgångar med 1.000:- - 10.000:- var 33%,

jämfört med 19% som minskat dem med motsvarande belopp. Totalt sett tycks

buffertspararna därmed ha bidragit i alla fall något till banksparandet under den aktuella

perioden.

Kassaförvaltarna, å andra sidan, tycks ha bidragit negativt till det aggregerade sparan

det. Endast 6% av dem ökade sina banktillgodohavanden med minst 10.000:-. Detta kan

jämföras med de 11 % som minskade dem med motsvarande belopp. Detta kompenseras

något av att fler kassaförvaltare (26%) ökade sina banktillgångar med mellan 1.000:- och

10.000:-, jämfört med 15% som minskade dem med motsvarande belopp.
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Vad gäller framtiden ansåg 30% av samtliga respondenter att de skulle komma att öka

banktillgodohavandet under det kommande året, medan 25 % trodde att de skulle komma att

minska det. Flest positiva fanns bland målsparama, 45 % jämfört med 22 % som trodde att

bankpengama skulle komma att minska. Fler positiva än negativa fanns även bland

buffertspararna, där 29% trodde att deras banktillgångar skulle komma att öka och 23 % att

de skulle komma att minska.

Bland förmögenhetsförvaltarna trodde lika många att deras banktillgångar skulle

minska som trodde att de skulle komma att öka, drygt 30%. Bland kassaförvaltarna var

dock fler negativa - 25 % trodde att banktillgångarna skulle minska och 22% att de skulle

öka.

Andelen av samtliga respondenter som ansåg att de hade minskat sitt sparande, dvs vad

man sparat eller "satt undan under de senaste tolv månaderna jämfört med året innan", var

23 %• Andelen som ökat sparandet var nästan lika stor, 22 %. Det förra påverkar

sparkvoten negativt och det senare påverkar den positivt. Det regelbundna sparandet hos

den aktuella populationen tycks således inte ha påverkat sparkvoten i någon riktning under

den aktuella perioden.

Av förmögenhetsförvaltarna och målspararna hade en större andel ökat sitt sparande än

minskat det, medan det motsatta gällde buffertspararna och kassaförvaltarna. Den sparartyp

som minskade sitt sparande i störst utsträckning var kassaförvaltarna (27 %). Lika stor

andel av denna sparartyp ansåg också att de skulle komma att minska sitt sparande även

under nästföljande år.

En större andel av förmögenhetsförvaltarna än av någon annan sparartyp ökade sitt

sparande (28%). Det var således dessa och målspararna som bidrog till en positiv utveck

ling av det aggregerade sparandet under den aktuella tiden, medan kassaförvaltarna bidrog

till en negativ utveckling. Buffertspararna tycks också ha bidragit negativt till det aggrege

rade hushållssparandet vad gäller deras regelbundna sparande.

Vad gäller framtiden ansåg dock hela 36% av förmögenhetsförvaltarna att de skulle

komma att minska sitt sparande, medan 13% av dem ansåg att de skulle öka sparandet.

Detta är en högre respektive lägre andel än hos någon av de övriga sparartyperna. Med

tanke på förmögenhetsförvaltarnas stora andel av det totala sparandet var detta illavarslande

för det aggregerade sparandet.

Förmögenhetsförvaltarna sparade eller "satte undan" i genomsnitt .över 600:- varje

månad, jämfört med drygt 450:- för målsparama, drygt 350:- för buffertspararna och drygt

300:- för kassaförvaltarna. I dessa belopp ingår inte eventuellt skatte- eller allemans

sparande (se nästa avsnitt).

Större andelar av förmögenhetsförvaltarna än av övriga sparartyper köpte respektive

sålde värdepapper under den senaste sex-månadersperioden, 34% respektive 15%. Av

övriga sparartyper var det omkring 10% som köpte värdepapper och mindre än 5% som

sålde värdepapper under den aktuella perioden.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att förmögenhetsförvaltama inte bara stod för en

stor del av det aggregerade sparkapitalet, utan också för en stor del av det regelbundna

sparandet. Att så många av dem trodde att de skulle komma att minska sitt sparande kan

därför ha fått en negativ effekt på det aggregerade sparandet under skatteorrlläggningens

senare hälft.

Samtidigt som det aggregerade sparandet tycks ha påverkats starkt av just förmögen

hetsförvaltamas agerande fanns det en outnyttjad potential hos buffertspararna och kassa

förvaltarna. Dessa skulle ha behövt stimuleras eller ha fått bättre möjligheter att spara än

de fick under 1980-talet.

10.2.5 Skattespanmde och allemanssparande

Av samtliga hushåll deltog 28% i skattesparandet på sparkonto eller fondkonto. Av de

olika sparartyperna deltog 55% av förmögenhetsförvaltama, 26% av målspararna, 19% av

buffertspararn:a och 16% av kassaförvaltarna. Högst belopp sparade de förmögenhetsförval

tarhushåll som deltog, cirka 700:- i månaden. Lägst belopp sparade de buffertspararhushåll

och kassaförvaltarhushåll som deltog, knappt 450:- i månaden.

Ungefär 70% av de skattesparande förmögenhetsförvaltarna och målsparama, och

mindre än 60% av de övriga två sparartyperna, uppgav att de skulle fortsätta att spara lika

mycket, om skattesparandet skulle upphöra. Samtidigt uppgav enbart 16% av förmögen

hetsförvaltama och 8% av målsparama att de skulle låta det mesta gå till löpande utgifter

om skattesparandet upphörde, jämfört med 23% - 24% av buffertspararna och kassaförval

tarna. Det är således de två sistnämnda sparartyperna som stimulerades mest till nysparande

av skattesparandet (och allemanssparandet), samtidigt som de flesta överlag skulle spara

ändå.

Allemanssparandet introducerades bara någon månad innan den fjärde och sista under

sökningen genomfördes. Några frågor om a1lemanssparandet i denna undersökning visar att

a1lemanssparandet var mer attraktivt och lockande redan från början än det gamla skattespa

randet varit. Det var dock återigen förmögenhetsförvaltare och målsparare, vilka redan

sparade mer än övriga, som främst anslöt sig.

Andelen förmögenhetsförvaltarhushåll som snabbt började spara i allemanssparandet

var 88%. De sparade i genomsnitt nästan 800:- per månad. Motsvarande siffror för

målspararna var 56% och drygt 700:-, för buffertsparama 36% och nästan 550:- och för

kassaförvaltarna 47% och ca 500:- per månad.

Sammanfattningsvis svarade förmögenhetsförvaltarna och målsparama för den största

delen av både skattesparandet och allemanssparandet. De flesta av dessa två sparartyper,

liksom majoriteten av övriga, uppgav att de skulle komma att fortsätta att spara lika mycket

eller en del av vad de skatte- eller allemanssparade on1 dessa sparformer upphörde. Det
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senare innebär att skattesparandet kännetecknas av ett visst skattearbitrage, vilket är störst

för de sparartyper som sparar mest.

10.2.6 Skuldsättning, amorteringar och räntekostnader

En betydelsefull del av det aggregerade sparandet utgörs av förändringar i skuldsättningen.

Andelen hushåll som uppgav att de minskat sina skulder under de senaste tolv månaderna

var något högre än andelen som uppgav att de ökat sina skulder, 30% respektive 27%.

De genomsnittliga amorteringarna uppgick till cirka 6.600: - under det år då responden

terna intervjuades. Amorteringar på bostadslån svarade för största delen av dessa och några

större skillnader mellan de olika sparartyperna kan ej skönjas.

Hos förmögenhetsförvaltarna och målspararna var andelen som minskat sina skulder

större än andelen som ökat dem - 33% respektive 19% av förmögenhetsförvaltarna och

30% respektive 24% av målspararna. Av buffertsparanla hade ungefär lika många ökat

sina skulder som minskat dem (28%), medan en större andel av kassaförvaltarna hade ökat

sina skulder (34 %) än som hade minskat dem (30%).

Detta borde totalt sett haft en positiv inverkan på det aggregerade sparandet, samtidigt

som inte alla ville eller kunde bidra till en sådan förändring. När respondenterna fick

blicka ett år framåt ansåg nästan hälften (46 %) att de skulle komma att minska sina skulder.

Här var buffertspararna och kassaförvaltarna mest optimistiska, 50% respektive 47%, men

övriga sparartyper kom inte långt efter - 43 % för båda.

Andelen som ansåg att de skulle komma att öka sina skulder under det kommande året

var betydligt lägre, 18% av samtliga respondenter. Bland förmögenhetsförvaltarna var

andelen något lägre (15%). Uppenbarligen fanns viljan att agera på ett sätt som skulle

gagna det aggregerade sparandet, men frågan är om förmågan fanns hos alla? För kassaför

valtarna hade utvecklingen dittills varit negativ.

Drygt 21 % av respondenterna hade köpt något på avbetalning under det sista året.

Störst andel fanns hos buffertspararna (30 %) och minst hos förmögenhetsförvaltarna (11 %).

Av kassaförvaltarna hade 24% köpt något på avbetalning och av målspararna 18%. Det

tycks således vara främst buffertsparare och kassaförvaltarna som man skall försöka påverka

om man vill minska avbetalningsköpen.

Ungefär 10% uppgav att de betalat av lån eller skulle komma att betala av lån snabbare

än nödvändigt. Några större skillnader mellan de olika sparartyperna framträder inte.

Andelen som uppgav att de betalat av eller skulle komma att betala av på lån långsamnlare

än avtalat var mindre än 2 %. De flesta tycks således ha klarat av i alla fall kontrakterat

sparande.

Såsom påpekats tidigare är räntor något som måste betalas om man har lånat pengar.

De räntor man betalar både påverkas av och påverkar ens sparande. Ju mer man sparar
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genom att amortera, desto lägre blir ens räntekostnader. Ju mer man lånar (= negativt

sparande), desto högre blir ens räntekostnader (vid antagande om konstant räntesats). Ju

högre räntekostnader man har, desto mindre kan man spara eller använda för (annan) kon

sumtion, givet de inkomster man har.

Ens förmåga att spara i nuet hänger således i stor utsträckning ihop med ens tidigare

sparande, främst då negativt sparande genom att man tagit lån. Har man stora lån begrän

sar detta, pga räntorna, således ens handlingsutrymme om man skulle vilja förändra sitt

sparande.

Ser vi till de räntor som man betalade var dessa för bostadsägare fyra gånger större än

de amorteringar dessa gjorde - i genomsnitt drygt 22.000:-, jämfört med drygt 5.000:- i

amorteringar. Bostadsägande förmögenhetsförvaltare och kassaförvaltare hade i genomsnitt

betydligt högre räntekostnader än bostadsägande mål- och buffertsparare, samtidigt som det

inte var några större skillnader i hur mycket man amorterade.

Samtliga respondenter betalade i genomsnitt totalt 18.000:- i räntor och 6.600:- i amor

teringar det år man intervjuades. Det fanns inga större skillnader mellan sparartyperna i

hur mycket de amorterade. Mest amorterade kassaförvaltarna med i genomsnitt 7.200:- och

lägst målspararna med 5.200:-. Det fanns dock stora skillnader i räntebetalningar. För

mögenhetsförvaltarna och kassaförvaltarna betalade i genomsnitt räntor i närheten av

25.000:- om året, medan målsparama i genomsnitt betalade 15.300:- och buffertspararna

19.500:-.

Jämför vi genomsnittet av de räntor som respondenterna uppgav att de betalade under

undersökningsåret med de intervjuades genomsnittliga underskottsavdrag i deklarationen två

år före intervjun, var de förra 79% högre än det senare. Skillnaden mellan betalade räntor

och nämnda avdrag skulle kunna användas som ett ungefärligt relativt mått på ökningen i

räntekostnader under de aktuella två åren vid jämförelse mellan de olika sparartyperna.
Ökningen i procent var störst för målspararna (110%) och buffertspararna (101%) och

minst för förmögenhetsförvaltama (52 %). För kassaförvaltarna var ökningen något över

den genomsnittliga för samtliga respondenter (88 %). I kronor var skillnaden (ökningen)

störst för kassaförvaltarna (ca 10.600:-), något nlindre för förmögenhetsförvaltarna (ca

8.400:-), ytterligare något mindre för buffertspararna (ca 6.500:-) och minst för

målsparama (ca 4.300:-).

Sammanfattningsvis framstår när det gäller skuldsättning förmögenhetsförvaltarna och

kassaförvaltarna som de sparartyper som bidrog mest negativt till det aggregerade sparan

det. Vad gäller utvecklingen av sparandet ifråga om skuldsättning tycks dock främst för

mögenhetsförvaltarna ha blivit stimulerade till minskad skuldsättning (= ökat sparande)

genom 1982 års skatteomläggning. Även målspararna bidrog i detta avseende positivt till

det aggregerade sparandet, medan buffertspararna varken tycks ha bidragit eller tärt på det.
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Vad gäller kassaförvaltarna bidrog dessa med mest till det aggregerade sparandet om

man ser till de amorteringar som denna sparartyp gjorde och dess relativa storlek. Sam

tidigt ökade dock fler av denna sparartyp sina skulder än som minskade dem.

Med de höga räntekostnader, den genomsnittliga inkomst och de låga ränteinkomster

som kassaförvaltarna hade, var antagligen förmågan att spara ytterligare mer begränsad hos

denna sparartyp än hos någon av de övriga. Utifrån dessa förutsättningar och de

beräkningar som gjorts i kapitel 4, framstår kassa(örvaltarria som den sparartyp som fick ut

minst av 1982 års skatteomläggning, trots att denna sparartyp tycks vara den som politiker i

allmänhet främst sagt sig vilja gynna (barnfamiljer utan höga inkomster).

10.2.7 Konsumtion och hemproduktion

Konsumtion är definitionsmässigt motsatsen till sparande. Den del avens inkomster som

inte används för att köpa något för konsumtion sparas i någon form, antingen i banken, i

andra tillgångar eller "i fickan". Sparandet påverkas därför även avens konsumtionsbeslut.

Om folk inte sparade tillräckligt, berodde detta då på allmän köpglädje?

Det första som kan konstateras är att det var betydligt fler av respondenterna som upp

gav att de ökat sin hemproduktion - vad man gör hemma själv istället för att köpa vissa

produkter - än som uppgav att de minskat detta. På en skala från -1 (minskat) till 1

(ökat) blev medelvärdet avseende samtliga respondenter 0,28. Inga större skillnader kan

noteras mellan de olika sparartypema.

Detta kan betyda att folk valde att avstå från inkomster, samtidigt som man försökte

upprätthålla en viss konsumtionsnivå, något som får en negativ effekt på sparandet eftersom

pengar av vilka i alla fall en del skulle kunna sparas därmed ej intjänas. Viss hemproduk

tion kan ha resulterat i varaktiga produkter (t ex tillbyggnad till bostaden), vilket skulle

betyda att sparande fortfarande skedde, men i en annan form än vad som framgår av det

officiella aggregerade sparandet.

Vad gäller konsumtion i stort ansåg en betydligt större andel av samtliga respondenter

att de minskat denna än som ansåg sig ha ökat konsumtionen. Det som man främst drog in

på var användningen av bilen privat och nöjesutgifterna. Vad avser den förra typen av kon

sumtion finns inga större skillnader mellan de olika sparartyperna. Vad gäller den senare

typen minskade förmögenhetsförvaltarna nöjesutgifterna i mindre utsträckning än övriga

sparartyper.

Även klädinköpen och kostnaderna för semesterresor ansåg man sig i allmänhet ha

dragit ner på, främst då kassaförvaltarna och buffertspararna, medan förmögenhetsförval

tama i genomsnitt ej drog ner på denna konsumtion alls.

Av respondenterna uppgav 45 % att de avstått från att köpa någon dyrare vara såsom bil

eller resa. Andelen av kassaförvaltarna var över 50%, av förmögenhetsförvaltarna 30% och
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av övriga ungefär 45 %. Detta skulle betyda att nästan hälften av respondenterna avstått

pengar till förmån för sparande, eller konsumtion som ej frågats om. Ett annat alternativ är

att man valt att avstå från inkomster för dylika ting.

Vad gäller respondenternas boendekostnad uppgick den enligt dem som ägde sin bostad

till i genomsnitt 2.600:- i månaden. I vilken utsträckning man tagit hänsyn till räntor,

amorteringar, skatter, etc framgår ej av frågan. Högst genomsnitt hade de bostadsägande

kassaförvaltarna (2.767:-) och lägst målspararna (2.214:-). Förmögenhetsförvaltarnas

boendekostnad var i genomsnitt 2.651:- och buffertspararnas 2.329:-.

Den genomsnittliga hyra som hyresgästerna bland respondenterna betalade var ca

1.500:-. Hyresgästerna uppgav således en lägre månadskostnad för sitt boende än bostads

ägarna. Även här har förmögenhetsförvaltama och kassaförvaltarna den genomsnittligt

högsta hyran (drygt 1.600:-) och målspararna och buffertspararna en lägre (omkring 1.400:

i månaden).

Enligt Lag om lotterivinster (SFS, 1986) kom penningvinster på tips och lotterier att

beskattas med 30%. Samtidigt var konsumtionen av tips och lotter momsbefriad. I en ny

lag (SFS, 1988) gjordes varuvinster i varulotterier och bingospel helt skattefria och sänktes

spelskatten på bingo-spel från 5,5% till 3,0% av omsättningen. Den senare betalas av

arrangören i samband med att tillstånd erhålles och ej direkt av bingo-konsumenten.

Denna typ av konsumtion har således varit betydligt lindrigare beskattad än annan kon

sumtion och vinsterna har varit mycket lindrigare beskattade än inkomster från arbete och

sparande. En intressant fråga är då i vilken utsträckning som denna konsumtion konkurre

rat med sparande.

Nästan 80% av respondenterna uppgav att de ibland eller ofta köper "penninglotter,

andra liknande lotter, tippar eller spelar på lotto". Andelen skilde sig mellan de olika

sparartyperna på så sätt att den var högst hos kassaförvaltarna (84 %) och buffertspararna

(85%), något mindre hos målspararna (74%) och lägst hos förmögenhetsförvaltarna (67%).

De förmögenhetsförvaltare som deltog i lotterier eller spel spenderade 18:- i veckan

härpå, medan "spelarna" hos övriga sparartyper spenderade mer än 25:- i veckan. De

sparartyper som sparade minst spelade således samtidigt mest. Detta samtidigt som delta

gande i lotterier och spel var mycket mer attraktivt ur skattesynpunkt än sparande och

inkomster från arbete.

Närmare 30% av respondenterna hade spenderat pengar på utlandsresor under det sista

året: 38% av förmögenhetsförvaltarna, 35 % av målspararna, 28 % av buffertspararna och

21 % av kassaförvaltarna. I genomsnitt 10% fler hoppades kunna göra en utlandsresa under

det kommande året. Utlandsresor tycks vara ett viktigt sparmål för målspararna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att man överlag försökte hålla igen på konsumtio-

nen och att det alltså ej var någon medveten köpglädje under de aktuella åren. Något som

kan ha bidragit till att sparandet ej ökade mer än det gjorde kan ha varit att man undvek

inkomster av vilka man skulle ha kunnat spara för att i stället göra saker själv. Detta kan
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dock ha medfört sparande i en annan form än vad som tas med i det officiella aggregerade

hushållssparande som ligger till grund för beräkning av sparkvoten, nämligen i varaktiga

produkter.

De som främst minskade sitt sparande var kassaförvaltarna. Dessa var samtidigt de

som tippade och/eller köpte mest lotter etc, samtidigt som de fick ut minst av 1982 års

skatteomläggning.

10.2.8 Skattea~~der

Attityderna till skatterna var generellt övervägande negativa. Mest negativa var förmögen

hetsförvaltarna och minst negativa var kassaförvaltarna. De förra torde vara negativa pga

de skatter de betalar på sina relativt höga inkomster och förmögenheter. De senare betalar

med sina höga ränteavdrag mindre inkomstskatter än andra, samtidigt som de får tillbaka

mer av dem än det genomsnittliga hushållet i form av barnbidrag och andra bidrag, sjuk

ersättningar för vård av barn, föräldraledighet, etc.

Det är intressant att notera att förmögenhetsförvaltarna i större utsträckning än någon

annan sparartyp instämde i påståendet att "det är hänsynslöst att göra för stora avdrag i sin

deklaration". På "andra plats" kommer kassaförvaltarna. Eftersom dessa båda sparartyper

hade stora faktiska avdragsgilla kostnader kan det vara så -att de inte uppskattar om andra

gör för stora avdrag i bemärkelsen "oriktiga" avdrag.

Målsparama instämde i betydligt större utsträckning än övriga sparartyper i påståendet

att "räntor på pengar som man har insatta på banken bör inte beskattas". Detta är vad man

kan förvänta sig med tanke på att målspararna torde försöka komma närmare sitt sparmål så

snabbt som möjligt, samtidigt som de främst banksparar.

Vad gäller marginalskatternas höjd ansågs den i genomsnitt för alla vara 22 % för hög

vid en årsinkomst på 70.000:- och 28% för hög vid en årsinkomst på 150.000:- (samma

årsinkomster specificerade för samtliga respondenter). Respondenternas egen marginalskatt

ansågs i genomsnitt vara 22 % för hög5.

Intressant är att kassaförvaltarna i detta hänseende var mest negativa till marginal

skatterna, samtidigt som inga större skillnader mellan de olika sparartypema kan noteras för

inkomstnivån 150.000:- och den egna inkomsten. På 70.000-kronorsinkomstnivån ansåg

dock kassaförvaltarna att marginalskatten var 24 procentenheter för hög, jänlfört med 18%

för förmögenhetsförvaltarna, 22% för målspararna och 23 % för buffertsparama.

En del av marginalskatternas "orimliga" höjd förklaras av att man överskattar dem. I

genomsnitt överskattades marginalskatten vid 70.000:- med sju procentenheter och på

5 På 1.000:- ovanpå 70.000:- i årsinkomst [Y177 - VI78].
På 1.000:- ovanpå 150.000:- i årsinkomst [YI79-YI80].
På 1.000:- ovanpå den egna inkomsten [YI81-YI82].
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150.000-inkomstnivån med drygt tre procentenheter. Förmögenhetsförvaltarna överskattade

den senare något mer än övriga, men annars finns inga större skillnader mellan de olika

sparartyperna i detta hänseende.

Sammanfattningsvis kan konstateras att förmögenhetsförvaltarna, vilka hade mest

negativa attityder till skatterna, var de som sparade mest och att kassaförvaltarna, vilka hade

minst negativa attityder till skatterna, hade minst möjligheter att spara mer. Det senare pga

höga räntekostnader och boendekostnader i allmänhet, samt mindre möjligheter att öka sin

arbetstid då de främst utgjordes av barnfamiljer. Kassaförvaltarnas mindre negativa

skatteattityder kan bero på att de fick ut jämförelsevis mer av de skatter de betalade än

övriga sparartyper.

10.2.9 Inflationsuppfattningar

Vad gäller inflationsuppfattningar finns inga skillnader mellan de olika sparartypema. I

genomsnitt ansåg man att inflationen hade varit knappt 10% under det senaste året och

skulle komma att bli drygt 8% under det kommande året. Man förväntade sig alltså en

minskning av inflationen på drygt 1%, vilket stämmer mycket bra med verkligheten enligt

KFI för perioden.

Wämeryd och Wahlund (1985) fann ett negativt samband mellan inflationsuppfattning

och förväntan om sparande. Den väntade minskningen i inflationen borde således ha stimu

lerat sparandet.

Betydelsen av inflationen och inflationsuppfattningar för sparviljan kan åskådliggöras

med ett experiment utfört av Kahneman, Knetsch och Thaler (1986). De lät två grupper på

vardera drygt 100 människor ta ställning till hur pass acceptabelt ett visst handlingssätt var.

Den första gruppen (N= 125) hade att bedöma följande handlingssätt (min översättning och

kursivering):

"Ett företag går nätt och jämt med vinst. Det är lokaliserat i en kommun med

dålig ekonomi och hög arbetslöshet, men ingen inflation. Det finns många som

skulle vilja ta anställning hos företaget. Företaget beslutar att sänka lönerna

med 7% för innevarande år. "

Den andra gruppen (N= 129) hade att bedöma följande handlingssätt:

"Ett företag går nätt och jämt med vinst. Det är lokaliserat i en kommun med

dålig ekonomi och hög arbetslöshet och med en inflation på 12%. Det finns

många som skulle vilja ta anstälIlning hos företaget. Företaget beslutar att öka

liJnerna med bara 5%för innevarande år. "
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I båda fallen rör det sig om en reallönesänkning på sju procentenheter. Ändå ansåg

endast 38% i den första gruppen att handlingssättet i detta fall var acceptabelt, jämfört med

hela 78 % som ansåg handlingssättet acceptabelt i det andra fallet.

Resultatet implicerar att människor i allmänhet fäster mindre vikt vid mer abstrakta

företeelser som inflation än mer konkreta företeelser, såsom t ex nominella inkomstföränd

ringar och förändringar i sparade medel. Detta fenomen kallas "penning-illusion" och det

poängterar vikten av att bringa ner inflationen, samtidigt som det implicerar behovet av att

öka kunskapen hos befolkningen om inflationens konsekvenser.

Penning-illusion kan mycket väl ha bidragit till att många inte insett att de måste öka

sina sparade medel med minst inflationen för att upprätthålla eller öka sina sparade medels

reala värde, och med minst den procentuella ökningen i den disponibla inkomsten för att

upprätthålla eller öka sparandet uttryckt som sparkvot. Har man sett att bank-eller andra

likvida tillgångar ökat nominellt kan man ha nöjt sig härmed.

Som framgår av experimentet räckte det inte med att informera om inflationen. Trots

att den var lika uppfattbar i den text undersökningspersonerna fick läsa som förändringen i

lönerna var, tog man inte hänsyn till den i samma utsträckning som man tog hänsyn till det

senare. Att genomsnittet av den uppfattade inflationen bland respondenterna i kluster

analysen är mycket nära den faktiska enligt KPI betyder alltså inte att människor tar den

inflation de uppfattar med i beräkningarna när de bedömer sitt sparande.

Sammanfattningsvis kan inflationen på den gruppnivå som diskussionen hållits ej utty

das ha hämmat det faktiska sparandet. Inflationen kan dock ha lett till en minskad eller

stagnerande sparkvot på aggregerad nivå om fenomenet "penning-illusion" varit en lika

allmän företeelse som den visat sig vara i olika experiment. Förväntningar om sänkt infla

tionstakt borde ha bidragit positivt till sparandet.

10.2.10 övriga karakteristika

Angående respektive sparartyps livscykelstadium har redan tidigare nämnts att förmögen

hetsförvaltama och kassaförvaltårna i större utsträckning än övriga utgjordes av familje

hushåll med barn, medan de övriga två sparartyperna främst bestod av ensamstående eller

gifta/sammanboende utan barn.

Vad gäller utbildning var förmögenhetsförvaltama i genomsnitt högre utbildade än

buffertspararna och kassaförvaltarna med målsparama däremellan. Detta återspeglas delvis

i andelarna med olika yrkeskunskap bland de olika sparartyperna.

Således var andelen ekonomiskt, juridiskt och tekniskt kunniga högre bland förmögen

hetsförvaltarna än bland övriga sparartyper, medan andelen respondenter med yrkes

kunskaper i transporter och maskingrävning samt hantverk typ snickeri, elinstallation,
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bilmekanik, rörmokeri, målning, o d var lägre hos förmögenhetsförvaltama än hos övriga

sparartyper.

Vad gäller inkomster hade förmögenhetsförvaltarna högre sådana än övriga sparartyper

i alla avseenden: mannens inkomst, övriga hushållsmedlemmars inkomster, ränteinkomster

na och andra inkomster. Totalt sett. låg kassaförvaltarna varken sämre eller bättre till än de

två övriga sparartyperna om man bara ser till inkomster. Medräknas kassaförvaltarnas

betydligt högre ränteutgifter framträder dock en ganska kärv bild av deras ekonomi.

På frågan om vad man ansåg om sitt hushålls ekonomiska standard framträder en bild

av mindre ekonomisk förnöjsamhet bland kassaförvaltarna än bland övriga sparartyper.

Högst genomsnittlig ekonomisk standard ansåg sig förmögenhetsförvaltarna ha. Mål- och

buffertspararnas förnöjsamhet låg mellan förmögenhets- och kassaförvaltarna.

Överlag tycks den självuppfattade ekonomiska standarden stämma överens med den

som kunnat konstateras utifrån ekonomiska karakteristika hos de olika sparartyperna.

Samma hierarki finner vi också utifrån andelen av respektive sparartyp som ansåg att det

var svårt att få inkomsterna att räcka till: 25 % av förmögenhetsförvaltarna, 32% av

målspararna, 47% av buffertspararna och 57% av kassaförvaltarna.

Även vad gäller hur den ekonomiska standarden uppfattades ha förändrats under det

senaste året är hierarkin densamma som ovan: 30% av förmögenhetsförvaltama ansåg att

denförbättrades, jämfört med bara 17% av kassaförvaltarna. De båda övriga sparartyperna

hamnade däremellan på 23 % - 24%.

Av förmögenhetsförvaltarna ansåg på motsvarande sätt endast 16% att den ekonomiska

standarden hade jOrsämrats, jämfört med 33% av kassaförvaltarna. Mål- och buffert

spararna hamnade däremellan på 23 %.

När det gäller förväntningar inför framtiden framträder en något annorlunda bild. Här

fanns en större andel positiva hos de båda mellersta sparartyperna - 26% - 29% av dessa

- än hos såväl förmögenhets- som kassaförvaltarna. Av de förra ansåg endast 16% att den

ekonomiska standarden skulle komma att förbättras och av de senare 21 %.

Av mål- och buffertspararna ansåg 19% - 20% att den ekonomiska standarden skulle

komma att försämras, medan motsvarande andel hos förmögenhetsförvaltama var 23 % och

hos kassaförvaltarna 28%. Förmögenhetsförvaltarnas negativa förväntningar beror med stor

sannolikhet på att det var de som främst "drabbades" av skatteomläggningens avdrags

begränsningar (minskningen i det skattereducerande värdet av avdrag).

De högst betalda kassaförvaltarna drabbades också av avdragsbegränsningarna, men för

sparartypen som sådan var det främst en relativ försämring - man fick ut mindre än andra

av skatteomläggningen.

En fråga om man ansåg att man med egna ansträngningar lagligen kunde förbättra sin

ekonomiska standard diskriminerar inte i någon större utsträckning mellan de olika sparar

typerna. Mest positiva i denna bemärkelse är annars förmögenhetsförvaltama och minst

positiva är målspararna.
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En förklaring till det senare kan vara att målspararna i mindre utsträckning än övriga

försökt att tjäna pengar på någon annan sparform än banksparande, samt att de trots sin

relativt höga utbildning i genomsnitt har lägst månadsinkomster av alla.

Samtidigt medger hälften av alla målsparare att man skattefuskat på något sätt (betalat

någon svart, tagit emot svart betalning, gjort avdrag för kostnad man inte haft eller låtit bli

att deklarera en inkomst man haft), jämfört med mellan 37% och 40% hos övriga sparar

typer.

Om vi till slut ser till politiska sympatier ansåg en majoritet (61 %) av förmögenhetsför

valtarna att ett borgerligt parti (M, Fp, C eller KDS) var "bäst i dagens läge" och 22 % att

ett socialistiskt parti (S eller VPK) var bäst. Andelen förmögenhetsförvaltare som sympati

serade med något annat parti eller inte visste var 17%.

Inget av de två politiska "blocken" hade egen majoritet hos någon av de övriga sparar

typerna, förmodligen beroende av att ungefär en fjärdedel av dessa svarade "annat parti"

eller "vet ej". Av målsparama sympatiserade dock fler (40%) med ett socialistiskt parti än

med ett borgerligt (33%). Detsamma gällde kassaförvaltarna - 47% respektive 30% 

medan buffertspararna i större utsträckning sympatiserade med ett borgerligt parti (40%) än

med ett socialistiskt (33 %).

10.3 Sammanfattning av vad som karakteriserar funna sparartyper

Nedan sammanfattas de viktigaste egenskaperna och beteendena hos respektive sparartyp

samt sparartypernas betydelse för det aggregerade sparandet. Funna karakteristika behand

las som om de vore generella för respektive sparartyp, även om de kan variera mellan

respondenterna aven viss sparartyp. Förändringar kan också ske över tiden som direkta

eller indirekta effekter av åtgärder eller av andra förändringar i omvärlden.

10.3.1 Förmögenhetsförvaltarna

Förmögenhetsförvaltarna (23,3%6) utgör den näst minsta gruppen, men är ändå den

sparartyp som bidrog ojämförligt mest till det aggregerade sparandet. Hur förmögenhets

förvaltarna förändrar sitt sparande får därför stor betydelse för hur det aggregerade sparan

det förändras.

Förmögenhetsförvaltama utgörs främst av gifta eller sammanboende, i många fall med

något barn, där båda föräldrarna förvärvsarbetar. Utbildningsnivån är hög och det är även

inkomsterna.

6 Andel av respondenterna i klusteranalysen.
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Förmögenhetsförvaltama har lyckats spara mycket av sina inkomster och förvaltat väl

den förmögenhet de kunnat bygga upp. De har investerat i såväl reala som finansiella till

gångar. De har mer än dubbelt så mycket på bank som och mångfalit mer investerat i lös

egendom än någon av de övriga sparartyperna.

Främsta anledningen till att förmögenhetsförvaltarna sparar på bank är för att ha en

buffert, bl a för att ha pengar lätt åtkomliga ifall en lönsam investeringsmöjlighet skulle

dyka upp. I övrigt är banksparande ett viktigt sätt för förmögenhetsförvaltama att sköta sin

kassa, samtidigt som de får ränta på pengarna.

Samtidigt som förmögenhetsförvaltarna har stora tillgångar har de också stora skulder.

Sparandet tycks således inte bara ha skett utifrån inkomster. Enligt analysresultaten ökade

förmögenhetsförvaltama sitt sparande bl a genom minskad skuldsättning, förmodligen

stimulerade härtill av de nya skattereglema gällande avdrag.

Den positiva effekten härav på det aggregerade sparandet torde dock ha motverkats av

mindre annat sparande än annars, eft~rsom förmögenhetsförvaltarnas lån tidigare i alla fall

delvis använts för sparande. Minskade skulder ledde dock till att förmögenhetsförvaltama

fick ut mer av skatteomläggningen, dvs till ökad inkomst efter avdragsgilla utgifter och

skatt Gfr kapitel 4). Detta torde ha resulterat i ökat sparande så småningom och därmed en

ökad positiv effekt på det aggregerade sparandet.

Förmögenhetsförvaltarna var de ojämförligt mest aktiva i det gamla skattesparandet och

de som gick med i det nya allemanssparandet snabbast och i störst utsträckning. Av de

skattesparande förmögenhetsförvaltarna uppgav 84% att de skulle fortsätta spara alla eller

en del av de pengar de sparade i skattesparandet om detta upphörde. Förmögenhetsförval

tamas skattesubventionerade sparande kännetecknas således av ett stort skattearbitrage,

samtidigt som förmögenhetsförvaltarna står för en mycket stor del av detta sparande.

Vad gäller konsumtion är förmögenhetsförvaltarna den enda sparartyp som ansett sig ha

kunnat upprätthålla denna. De har dock inte gjort det på bekostnad av sparandet. För

mögenhetsförvaltarna har istället ökat sitt sparande, samtidigt som de upprätthållit sin kon

sumtion.

De är mera negativa till skatterna än övriga sparartyper, samtidigt som de inte vill

sänka marginalskatterna mer än vad övriga vill sänka dem. På genomsnittlig inkomstnivå

ansåg de marginalskatten t o m vara mindre orimligt hög än de andra sparartyperna ansåg

den vara.

På genomsnittlig inkomstnivå ansåg de marginalskatterna vara 18 procentenheter för

höga (genomsnittet för samtliga respondenter var 22 procentenheter) och på en högre

inkomstnivå 28 procentenheter. Sin egen marginalskatt ansåg de vara 22 procentenheter för

hög.

Till sist kan nämnas att förmögenhetsförvaltarna uppfattat sin ekonomiska situation som

bättre än vad övriga sparartyper uppfattat sin. De har också varken bättre eller sämre infla

tionsuppfattningar än andra. En majoritet av förmögenhetsförvaltarna sympatiserar med ett
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borgerligt parti, samtidigt som drygt 20% tycker att socialdemokraterna eller VPK är det

bästa partiet.

10.3.2 Målsparare

Målsparama (17,6%) utgör den minsta gruppen i den aktuella populationen, samtidigt som

de har ur samhällets synpunkt mycket sparvänliga egenskaper. Det aggregerade sparandet

skulle påverkas positivt om det gick att få främst buffertspararna att anamma målspararnas

sparegenskaper och sparbeteenden, främst att ha ett mål för sitt sparande.

Sparartypen utgörs främst av yngre ogifta eller gifta/sammanboende med färre barn än

i genomsnitt. Målspararna har jämförelsevis hög utbildning, men samtidigt lägre inkomster

än övriga hushåll. De medger dock skattefusk i större utsträckning än övriga sparartyper.

Målsparartypen tycks utgöras av hushåll med möjlighet till en god ekonomisk framtid,

samtidigt som de ännu inte gjort en inkomstbringande karriär. De tror sig dock i mindre ut

sträckning än andra lagligen kunna åstadkomma det senare. Mer än hälften av målspararna

har yrkeskunskaper inom olika former av hantverk: snickeri, elinstallation, bilmekanik,

rörmokeri, målning, o d.

Målspararna har investerat i reala tillgångar i mindre utsträckning än övriga sparar

typer. Ungefår hälften av dem har investerat i värdepapper och annan lös egendom, men

betydligt mindre summor än förmögenhetsförvaltarna och ungefår lika mycket som övriga

sparartyper.

Den sparform som målsparama satsat på är banksparande. De har i genomsnitt ungefår

dubbelt så mycket i banktillgångar som buffertspararna och kassaförvaltarna. De sparar

också regelbundet större belopp än de sistnämnda två sparartypema, trots att de har ungefär

samma inkomster som dessa. Målsparama kan dock ha större "svarta" inkomster än övriga

att spara av.

Främsta anledningen till att målspararna sparar på bank är för att kunna köpa sig något

speciellt som de vill ha, alltså målsparande. Det tycks vara detta sparmotiv som är

avgörande för att motivera det större sparandet. Sparandet skulle således kunna stimuleras

om man fick även andra sparartyper, främst då buffertsparama, att anamma detta spar

motiv.

Enligt behovshierarkimodellen ligger rnålsparmotivet på en högre nivå än kassa- och

buffertmotiven. Målsparama måste således nå upp till sitt mål förutom att täcka de mer

grundläggande behoven av buffert och kassahållning. Om man jämför de finansiella till

gångarna hos målspararna, buffertspararna och kassaförvaltarna verkar det som om

målsparmotivet skulle motivera dubbelt så mycket sparade medel (i finansiella tillgångar)

som buffert- och kassamotiven tillsammans.
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Att få ränta är av naturliga skäl ett viktigare sparmotiv för nlålspararna än för övriga,

eftersom räntan hjälper till att nå sparmålet snabbare. Detta motverkas dock av den skatt de

måste betala för räntan och målspararna anser också i betydligt större utsträckning än övriga

att bankräntor borde vara skattebefriade.

Målspararna är skuldsatta i mindre utsträckning och till lägre belopp än övriga, sam

tidigt som de inte investerat i reala tillgångar i lika stor utsträckning som andra. De har

alltså ej tillgodogjort sig inflationsvinster i samma utsträckning som andra har kunnat, sam

tidigt som de förlorat realt mer än andra på sitt banksparande.

Detta i kombination med att målspararna anser banksparande vara lönsamt i större ut

sträckning än övriga sparartyper, tyder på att målspararna i stor utsträckning antingen är

utsatta för fenomenet "penning-illusion" eller att de inte bryr sig om tillgångarnas reala

värde utan främst ser det som viktigt att ha pengar tillgängliga.

Mer än 60% av målspararna anser dock att det är olönsamt att spara pengar på bank.

Samtidigt fortsätter de alltjämt att öka sina spartillgångar och sitt sparande, dvs vad de

regelbundet sätter undan eller amorterar. Det skulle kunna vara så att somliga målsparare

sparar i ännu större utsträckning och omfattning pga att sparandet upplevs som olönsamt då

detta ses som enda möjligheten att uppnå sitt sparmål.

En fjärdedel av målspararna sparade i det gamla skattesparandet och över hälften av

dem, alltså mer än dubbelt så många, anmälde sig snabbt till allemanssparandet när det

introducerades. Målsparama sparade mer på skattesparandet och sparar mer på allemans

sparandet, och i större utsträckning, än både buffertspararna och kassaförvaltarna.

Över 90% av de målsparare som skattesparade sa att de skulle spara lika mycket eller i

alla fall en del av det belopp de skattesparade om denna sparform skulle upphöra. Skatte

arbitraget är således än högre för denna sparartyp än det var för förmögenhetsförvaltarna.

Samtidigt utgör de senare större andel av samtliga respondenter och sparar större belopp än

målspararna.

Vad gäller konsumtion ansåg den genomsnittliga målspararen sig ha minskat på de

flesta av de konsumtionstyper som de fick ta ställning till. Samtidigt ökade de alltså sitt

sparande. Denna sparartyp tycks således ha ökat sitt sparande på bekostnad av sin konsum

tion, snarare än tvärt om. Ökade inkomster genom skatteomläggningen tycks för

målspararnas del främst ha gått till ökat sparande, vilket innebar en positiv effekt på det

aggregerade sparandet.

Förutom den starkare åsikten om skattefria bankräntor är målspararna ungefär lika

negativa till skatterna samtliga är i genomsnitt. De anser att marginalskatten på den genom

snittliga inkomstnivån och sin egen marginalskatt är drygt 20 procentenheter för hög.

Marginalskatten på högre inkomster anser de vara ungefär 27 procentenheter för hög.

Drygt 40% av målspararna sympatiserar med det socialistiska blocket och en tredjedel

med det borgerliga. En fjärdedel tycker att något annat parti är det bästa eller "vet ej" .
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10.3.3 Buffertspanuna

Buffertspararna (27,3%) liknar målspararna vad gäller många demografiska och socio

ekonomiska karakteristika, men inte vad gäller sparbeteenden. Liksom målspararna utgörs

sparartypen av yngre ogifta eller gifta/sammanboende med färre barn än i genomsnitt för

samtliga respondenter. Buffertspararna har dock inte lika hög utbildning som målsparama,

samtidigt som inkomstnivån, andelarna med olika yrkeskunskaper och försörjningsbördan är

ungefär densamma. De medger dock skattefusk i mindre utsträckning än målsparama.

Det viktigaste banksparmålet för buffertspararna är att ha en reserv för oförutsedda

utgifter. Detta är uppenbarligen inte ett motiv som motiverar ett stort sparande. Om vi här

jämför med diskussionen om målspararnas sparande ovan, torde det aggregerade sparandet

främst stimuleras om man uppmuntrade människor att skaffa sig ett sparmål, snarare än att

uppmana dem att buffertspara.

Buffertspararna har på bank sparat ihop ungefär lika lite som kassaförvaltarna och

sparat minst av alla sparartyper i andra finansiella tillgångar. En tiondel av buffertsparama

har inga pengar alls sparade i bank och endast 2% av dem har mer än 50.000:- på bank

(jämfört med 75% av förmögenhetsförvaltarna och 20% av målsparama). En majoritet av

buffertsparama har 0:- investerade i värdepapper och annan lös egendom.

A andra sidan äger buffertspararna reala tillgångar i något större utsträckning än

målsparama. Samtidigt har de dock lånat pengar i större utsträckning och till större belopp

än de senare. Främst har de satsat på fritidshus, som de äger i något större utsträckning än

målsparama. De jämförelsevis små finansiella tillgångar man har kan vara en anledning till

att man anser att buffertsparande är viktigt.

Vad gäller själva sparandet - alltså vad de sätter undan, deras amorteringar och hur de

förändrar sina banktillgodohavanden - visar resultaten att buffertspararna varje månad

sparar eller sätter undan nästan lika lite som kassaförvaltarna; att andelen som minskat detta

sparande var större än andelen som ökat det; att lika många hade ökat som hade minskat

sina banktillgångar med ett större belopp (mer än 10.000:-); att lika många ökade som

minskade sina skulder; samt att de var den sparartyp som i minst utsträckning och med

minst belopp deltog i skattesparandet.

Buffertspararna bidrar således inte till någon positiv utveckling av det aggregerade

sparandet, snarare till en negativ utveckling. Samtidigt är de belopp som buffertsparamas

sparande handlar om relativt små. Buffertspararnas betydelse för det aggregerade sparandet

är därför inte så stort, trots att de utgör den näst största gruppen i den undersökta populatio

nen.

Buffertspararna var den sparartyp som i minst utsträckning gick med i det nya alle

manssparandet när det introducerades. Endast 36% av dem gjorde det, jämfört med i

genomsnitt 56% av samtliga respondenter. Detta är samtidigt mer än dubbelt så många

buffertsparare än som tidigare skattesparade.
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Knappt 60% av buffertspararna uppgav att de skulle fortsätta att spara lika mycket och

ungefär en tredjedel uppgav att de skulle upphöra med att spara om skattesparandet upp

hörde. Skattearbitraget är således mindre för denna sparartyp än för de två tidigare

diskuterade sparartyperna. Samtidigt deltog buffertspararna i mindre utsträckning och med

mindre belopp i skattesparandet och allemanssparandet än målsparama.

Buffertspararna ansåg sig ha dragit in på konsumtionen i ungefår lika stor utsträckning

som målspararna, samtidigt som de tycks ha minskat sitt sparande. En förklaring kan vara

att buffertspararnas inkomster efter avdragsgilla utgifter och skatt inte torde ha ökat lika

mycket som målsparamas under skatteomläggningen.

Samtidigt som buffertsparama inte bidrar till ett positivt sparande och samtidigt som de

anser sig dra in på konsumtion i allmänhet, spenderar en större andel av dem (85 %) större

belopp på tips, lotto, lotter, o d, än vad gäller för övriga sparartyper (om än inte mycket

mer än kassaförvaltarna). Det är tänkbart att den lägre beskattningen av spel och spel

vinster, jämfört med den högre beskattningen av ränte- och andra inkomster, snarare upp

muntrat buffertsparama till konsumtion än till sparande.

Buffertspararna och kassaförvaltarna torde vara de sparartyper som främst skulle kunna

stimuleras till ökat sparande med någon form av vinstchanssparande. Buffertsparama torde

vara dem man främst skulle kunna "lära" att målspara via vinstsparande.

Nästan hälften av buffertspararna anser att det är svårt att få inkomsterna att räcka till.

De anser också sin ekonomiska situation vara mindre positiv än vad förmögenhetsförvaltar

na och målspararna anser sin vara. En förklaring kan vara att de inte ser hur de kommer

närmare ett mål (därför att de inte har något målsparande) och inte tänker på att de endast i

undantagsfall får mer pengar genom att "spela" än genom att spara.

Det är tänkbart att i alla fall en del av buffertspararna tidigare varit målsparare, vilka

kunnat förverkliga sitt mål i form aven real tillgång, främst ett fritidshus. Därefter har

dock inte något nytt sparmål satts. En anledning till detta kan vara att den ekonomiska

situationen sätter en gräns vid buffertsparande, vilket torde ha blivit mer angeläget när de

skaffat sig en fastighet. I detta fall skulle målsparande föregå buffertsparande, vilket inne

bär en intressant komplikation för sparbehovshierarkimodellen.

Buffertspararna anser marginalskatterna på genomsnittlig inkomstnivå vara ca 23 pro- '

centenheter för höga och på högre inkomster 27 procentenheter för höga. Sin egen

marginalskatt anser de vara 22 procentenheter för hög. Av buffertspararna sympatiserar

40% med ett borgerligt parti. En tredjedel anser socialdemokraterna eller VPK vara det

bästa partiet. En stor andel sympatiserar med något annat parti eller "vet inte" (28 %).
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10.3.4 Kassaförvaltarna

Kassaförvaltarna utgör den sparartyp som har det ekonomiskt kärvast och därmed svårast att

spara. De utgörs främst av barnfamiljer. Nästan 90% av respondenterna är gifta eller

sammanboende och det genomsnittliga antalet barn i hushållet är 1,37. Ingen annan

sparartyp har en lika stor försörjningsbörda som kassaförvaltarna.

Sparartypen har i genomsnitt lägst utbildning, strax under den som buffertspararna har.

De dominerande yrkeskunskaperna hos kassaförvaltarna är olika former av hantverk samt

transporter, maskingrävning, etc.

Kassaförvaltarnas främsta banksparmotiv är att kunna betala räkningar o d. Samtidigt

är buffertmotivet tämligen viktigt. För kassaförvaltarna hänger dessa sparmotiv ihop då de

anser att kassan aldrig riktigt räcker till (57% anser att det är svårt att få inkomsterna att

räcka till). De behöver en buffert att ta av när "kassan" inte räcker för att betala alla utgif

ter, och utgifter har kassaförvaltarna i stor utsträckning. Det gäller främst räntor på lån och

andra utgifter för sitt boende och för sina många familjemedlemmars uppehälle.

Ingen annan sparartyp har lån i lika stor utsträckning som kassaförvaltarna. Av

bostadsägarna har 94 % lån på sin bostad. Av samtliga kassaförvaltare har 93 % något lån.

De betalar också räntor och amorteringar till belopp motsvarande dem som förmögenhets

förvaltarna betalar. De senare har dock betydligt högre inkomster att betala med.

Vad gäller inkomster har kassaförvaltarna varken mer eller mindre än mål- och

buffertspararna. De intervjuade hade visserligen i genomsnitt något högre inkomst, men

andelen inkomsttagare i kassaförvaltarhushållen är lägre. Samtidigt är andelen kassaförval

tare som uppgivit att de skattefuskar i någon form mindre än bland övriga sparartyper.

Kassaförvaltarna torde vara dem man framförallt avsåg att uppmuntra med skatte

omläggningen. Ändå var det dessa som fick ut minst av den senare. Med de minskningar i

det skattereducerande värdet av avdrag som skatteomläggningen innebar och de höga ränte

kostnader kassaförvaltarna har, samtidigt som de inte har en inkomst som räcker till att både

betala av lånen i större utsträckning än de redan gör och att betala sina räntor, är det mycket

svårt för sparartypen att göra något positivt åt sitt sparande.

Kassaförvaltarnas finansiella tillgångar räcker inte till för annat än kassabehovet och att

ha en viss liten buffert. De äger i och för sig sin bostad i ungefär samma utsträckning som

förmögenhetsförvaltarna, men de är som tidigare nämnts även hårt skuldsatta.

Största delen av kassaförvaltarnas stora lån - de har i genomsnitt ungefår lika stora lån

som förmögenhetsförvaltarna - är investerade i boendet. Endast 13% uppger att de äger

ett fritidshus, vilket är en mindre andel än hos övriga sparartyper.

Vad gäller det aggregerade finansiella sparandet skulle detta kunna öka om kassaförval

tarna fick större möjligheter att betala av sina lån än de har idag. De betalar i genomsnitt

redan större amorteringar än övriga sparartyper och de utgör också den största gruppen. Så

långt bidrar de alltså redan med en icke försumbar del till det aggregerade sparandet.
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Samtidigt sker detta sparande på bekostnad av annat sparande. Fler uppgav att de ökat

sin skuldsättning än som uppgav att de minskat den. Fler hade minskat sina banktillgodoha

vanden än som ökat dem. De som minskade sina banktillgångar, minskade dem med större

belopp än vad de kassaförvaltare som ökade dem ökade banktiHgångarna med. Andelen

som minskade sitt regelbundna sparande - alltså vad de satte undan varje månad - var

också större än andelen som ökade detta sparande.

Kassaförvaltarna har inte medvetet minskat sitt sparande för att upprätthålla sin kon

sumtion. Ingen sparartyp anser sig i lika stor utsträckning som kassaförvaltarna ha minskat

sin konsumtion och avstått från att köpa dyrare varor såsom bil, möbler och resor. Liksom

gällde för buffertspararna anser de sig ha fått minska både sin konsumtion och sitt sparande.

Den ekonomiska situationen uppfattas också vara sämre av kassaförvaltarna än av någon

annan sparartyp.

Andelen kassaförvaltare som deltog i det gamla skattesparandet var mindre än hos

övriga sparartyper (16 %) och det belopp de sparade var lika lågt som de skattesparande

buffertspararnas. Samtidigt anslöt sig nästan hälften (47 %) av kassaförvaltarna ganska

snabbt till det nya allemanssparandet. De började dock med att spara ett lägre belopp än

övriga allemanssparare.

På frågan hur mycket de skulle spara om skattesparandet upphörde uppgav endast drygt

hälften att de skulle fortsätta spara lika mycket ändå och nästan en fjärdedei att de skulle

låta det mesta gå till löpande utgifter. Skattearbitraget tycks således vara mindre hos kassa

förvaltarna än hos övriga sparartyper.

Det är står helt klart att kassaförvaltarna "bidrar" negativt till det aggregerade sparan

det. Ökade kostnader för skuldsättning skulle kunna tvinga dem att öka sitt sparande genom

att skuldsätta sig i mindre utsträckning eller att försöka betala av sina befintliga lån. Sam

tidigt utgörs kassaförvaltarna främst av barnfamiljer, vilka tycks föredra boendeformer som

de inte har råd att skaffa sig utan skuldsättning. Att vara barnfamilj kräver även viss kon

sumtion som kan vara svår att avstå från.

Kassaförvaltarna är de som är minst negativa till skatterna. Samtidigt anser de

marginalskatterna vara mer orimligt höga än vad övriga sparartyper anser dem vara. Enligt

kassaförvaltarna är marginalskatterna på genomsnittlig inkomstnivå 24 procentenheter för

höga, på högre inkomster 29 procentenheter för höga och marginalskatten på den egna

inkomsten 22 procentenheter för hög.

Samtidigt som kassaförvaltarna vill minska marginalskatterna mer än vad övriga sparar

typer vill, även om de har en mindre negativ inställning till skatterna än andra, tippar och

spelar de på lotto o d i ungefär lika stor utsträckning och till ungefår samma belopp som

buffertspararna.

Skulle dessa båda sparartyper fås att spara sina spelpengar skulle mycket vara vunnet

för det aggregerade sparandet - och förmodligen även för de aktuella hushållens
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ekonomiska situation. Det månatliga sparandet skulle kunna öka med upp till 30% för

dessa sparartyper.

Nästan hälften (47%) av kassaförvaltarna sympatiserar med socialdemokraterna eller

VPK och 30% med de borgerliga. 24 % tycker något annat parti är det bästa eller vet ej.

10.4 Sammanfattande slutsatser av kapitlet

I kapitlet presenteras resultaten aven klusteranalys som utförts utifrån den hierarkiska

sparartypmodell som presenterats i kapitel 8. Analysen ger stöd för att det finns fyra

huvudtyper av sparare i enlighet med modellen, vilka kan definieras utifrån sparbehov

(sparrnotiv), livscykelstadium, inkomst och ekonomisk situation.

De fyra sparartyper som analyserats fram benämns kassaförvaltare (31,7%),

buffertsparare (27,3%), målsparare (17,6%) och förmögenhetsförvaltare (23,3%).

Siffrorna inom parentes är andelen av det totala antalet respondenter i analysen som kom att

utgöra respektive sparartyp.

Sparartypernas andelar stämmer inte med den hypotetiserade pyramidformen, enligt

vilken förmögenhetsförvaltarna förväntades utgöra den minsta gruppen. Istället utgör

målsparama den minsta gruppen och förmögenhetsförvaltama den näst minsta.

Detta kan delvis bero på att bortfallet skiljer sig något från de respondenter som ingick

i analysen (se bortfallsanalys i Appendix 10.1). En annan förklaring är att samhällsutveck

lingen faktiskt lett till att hierarkin börjat anta en annan form än pyramidformen, åtnlinstone

för den aktuella populationen - hushåll där mannen har ett arbete en månadsinkomst på

minst 1.000:- i 1980 års penningvärde.

Uppföljande analyser av de fyra sparartyperna tyder på att det finns skillnader mellan

dem i fråga om ekonomiska beteenden, i synnerhet sparbeteenden, och även i fråga om

andra faktorer. Detta betyder att den sparandeutveckling som kan iakttas på makronivå

skiljer sig från det sparande som respektive sparartyp uppvisar.

Analyserna tyder vidare på att olika sparartyper reagerar olika på olika sparstimuleran

de åtgärder. Detta betyder att effekten av t ex en skatteomläggning på det aggregerade

sparandet inte är entydig. Nettoeffekten beror på sparartypernas relativa andelar.

Under skatteomläggningens första hälft tycks förmögenhetsförvaltarna ha bidragit till

en något tillbakahållen nlen ändock positiv utveckling av det aggregerade hushållssparandet.

Även målspararna bidrog till en positiv utveckling. Kassaförvaltarna bidrog till en negativ

utveckling och buffertsparama tycks i någon mån ha bidragit med en negativ utveckling av

det aggregerade hushållssparandet.

Även om strävan var att de respondenter som utgjorde respektive sparartyp skulle vara

så lika som möjligt och sparartyperna sinsemellan så olika som möjligt, finns det variation
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inom respektive sparartyp hos enskilda variabler - beteenden och andra karakteristika 

när man endast utgår från fyra "olika" sparartyper.

Det är lätt att dra alla aven viss sparartyp "över en kam", speciellt om man utgår från

medelvärden. Av denna anledning har jag i möjligaste mån använt mig av andelar hos

respektive sparartyp som givit ett visst svar. Dessa andelar kan samtidigt tydas som tenden
ser som skulle kunna karakterisera de flesta inom gruppen.

Ett sätt att angripa problemet att många av respektive sparartyp skiljer sig från den

genomsnittliga respondenten hos sparartypen, är att dela upp respondenterna i ännu fler

sparartyper. Detta ökar homogeniteten hos respektive sparartyp, samtidigt som det ökar

segmenteringsmöjligheterna för åtgärder av olika slag.

En nackdel med många sparartyper - segment - är dock att det blir svårare att greppa

olika hushålls skilda situationer och karakteristika. Samtidigt finns det idag ingen teori som

hypotetiserar fler sparartyper än de fyra som analyserats här. En uppföljande klusteranalys

som författaren gjort tyder dock på att det finns upp till nio olika typer av sparare inom den

studerade respondentkategorin.

Det finns således all anledning till fortsatta studier om sparartyper såsonl hypotetisering

och prövning aven mer omfattande sparartypmodell. Ett alternativ är att ställa upp och

pröva strukturmodeller för respektive sparartyp. Dylika studier skulle kunna öka

förståelsen ytterligare för konsekvenser av olika sparstimulerande åtgärder och av andra

förändringar i omvärlden, både på nlakronivå och för olika typer av sparare.

Samtidigt framgår det ganska klart av kapitlet att även analyser av "enbart" fyra olika

sparartyper ger en hel del kunskap om skillnader och likheter mellan olika hushåll med

avseende på sparrelevanta egenskaper och att slutsatser kan dras om effekter på det aggrege

rade sparandet utifrån dessa analyser.
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Tabell 10.2. Fyra spanutyper och en del egenskaper som karclkteriserar dem.

Förmögen-
hetsför- Mål- Buffert- Kassaför- Samt-

Ka1akteristika7 valtare sparn.re sparn.re vallare liga

Livscykelstadium

ÅlderS [V2] 48,52 36,64 38,02 40,05 40,87
Makas/sammanboendes ålder9 [V8] 46,75 43,31 42,42 39,77 42,81

Andel ensamstående [V15] 12,2% 23,5% 24,7% 11,2% 17,3%
Gifta eller sammanboende [V15] 85,8% 68,5% 70,1% 87,3% 78,9%

Antalet hushållsmedlemmar [V17] 2,97 2,53 2,44 3,52 2,92
Antal barn i hushållet [V19+V20] 0,78 0,54 0,53 1,37 0,86
Antal barn 1 år tidigareS [V9] 0,81 0,38 0,46 1,30 0,79

Utbildning, arbete ochjörsörjningsbörda

Utbildningsnivå [V202] 2,54 2,30 2,17 2,16 2,28
Andel av makar som arbetadelO [V22] 81,8% 74,0% 82,7% 65,1 % 75,0%

Andel med regelbunden inkomst [V18] 73,3% 81,9% 83,7% 56,3% 72,2%
Andel försörjda i hushållet 26,7% 18,1 % 16,3% 43,7% 27,8%
[1-(V18/V17)]

Andel med yrkeskunskap i ...

bokföring, redovisning, od [V69] 47,7% 22,8% 21,2% 22,1% 28,0%
transporter, maskingrävn. od [V70] 21,3% 24,8% 25,1% 30,3% 25,8%
hantverk (snickeri, mekan. od) [V71] 38,6% 54,4% 53,2% 49,4% 48,8%
medicin (läkare, sjuksköt, od) [V72] 5,6% 6,7% 4,3% 2,2% 4,4%
teknik och ingenjörskonst [V73] 31,0% , 26,8% 19,9% 18,7% 23,3%
juridik [V74] 13,7% 4,0% 3,5% 7,1% 7,1%

7 Enligt intervju om inte annat framgår av text eller fotnot. Variabelnummer i frågeformuläret framgår av
siffra inom klamrarna [Vnummer].

S Enligt data från DAFA.
9 Här gäller både fotnot S och 10.
10 Gäller enbart de hushåll som berörs (kan karakteriseras/ha egenskapen).
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Förmögen-
hetsför- Mål- Buffert- Kassaför- Samt-

Karakteristika valtare sparare sparare valtare liga

Inkomster (deflatenlde)11

Respondentens reala månads-
inkomst enligt intervju [V203] 8.168:- 5.364:- 5.439:- 6.121:- 6.278:-
Dito taxerad två år innan8 [V10] 7.237:- 4.688:- 4.774:- 5.464:- 5.552:-
Dito sammanräknad8 [VII] 8.584:- 5.014:- 5.311:- 6.467:- 6.388:-
Övriga hushållsmedlemmars
reala månadsinkomstIO [V204] 4.548:- 4.318:- 4.213:- 3.066:- 3.914:-
Dito x för alla hushåll [V204] 4.009:- 3.290:- 3.187:- 2.809:- 3.278:-

Frus sammanräknade inkomst
två år tidigare9 [V12-VI0] 3.735:- 2.919:- 3.330:- 2.463:- 3.069:-
Dito hela hushållet9 [VI2] 12.711:- 8.910:- 9.604:- 9.316:- 10.342:-
Dito för alla hushåll8 [V12] 11.523:- 6.229:- 6.796:- 8.330:- 8.284:-

Andra månatliga hushålls-
inkomster [V20S] 113:- 46:- 37:- 91:- 73:-

Arets ränteinkomst [V245] 5.077:- 1.908:- 1.007:- 923:- 2.091:-

Andel som ansåg att inkomst efter
skatt minskat senaste året [V138] 11,2% 7,4% 10,0% 10,4% 9,9%

Andel som ansåg att inkomst efter
skatt ökat senaste året [VI38] 56,9% 72,5% 61,0% 64,6% 63,2%

Andel som ansåg att inkomst efter
skatt skulle komma att minska [VI37] 19,8% 15,5% 10,5% 12,3% 14,1%

Andel som ansåg att inkomst efter
skatt skulle komma att öka [VI37] 44,2% 52,0% 50,9% 48,9% 48,9%

Andel med reala tillgångar

Ägde hus, villa, radhus [V75 & V85] 75,6% 43,6% 46,3% 73,2% 61,2%
Dito enligt DAFA [V5 & V6] 63,5% 32,2% 30,3% 61,2% 48,2%

Andel som ägde lägenhet [V76 & V84] 6,6% 12,8% 11,3% 7,8% 9,3%

Andel som ägde fritidshus [V83] 34,9% 13,4% 19,9% 12,7% 19,9%
Dito enligt DAFA [VS & V6] 25,9% 8,1% 12,1 % 9,0% 13,6%

11 Belopp deflaterade till 1980 års penningvärde.
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Förmögen-
hetsför- Mål- Buffert- Kassaför- Samt-

Karakteristika valtare sparare sparare valtare liga
Andel med reala tillgångar (forts)

Andel som ägde lantbruk [V78 & V86] 8,7% 3,4% 7,8% 5,6% 6,5%

Dito enligt DAFA [V5 & V6] 14,2% 6,7% 6,5% 7,1% 8,5%

Andel som ägde någon form av
fastighet utöver boendet [V83 - V87] 48,2% 16,1 % 27,7% 20,9% 28,2%

Spamwtivs viktighet (indexskala 0- 4)

Att ha en buffert [V249, V251 & V252] 3,08 1,76 3,78 2,83 2,96
Kassabehov [V246, V251 & V252] 2,31 1,72 1,52 3,46 2,36
Målsparande [V248, V251 & V252] 1,80 3,24 1,80 1,15 1,85
För att få ränta [V247, V251 & V252] 1,05 1,09 0,75 0,47 0,79
Att ha pengar i säkert förvar 0,98 1,09 0,91 0,65 0,87
[V250, V251 & V252]

Andel ansåg bankspar olönsamt [V117] 78,2% 62,4% 65,8% 68,7% 69,0%
Andel ansåg bankspar lönsamt [Vl17] 16,8% 26,2% 20,3% 19,8% 20,4%

Finansiella tillgångar och lös egendom

Banktillgodohavanden [V109-V114] 82.183:- 33.322:- 17.143:- 16.390:- 34.920:-

Andel med 0:- på banken [Vl14] 0,0% 6,7% 9,1% 7,1% 5,9%
Andel med >50.000:- på bank [Vl12] 74,6% 20,1% 2,2% 1,9% 22,1%

Andel som hade aktier [119] 56,3% 16,1 % 10,4% 15,7% 23,8%
Andel som hade premieobligat. [V120] 59,9% 27,5% 33,3% 34,0% 38,7%
Andel som hade andra obligat. [V121] 37,6% 14,8% 10,8% 14,6% 18,9%
Andel med pensionsförsäkring [VI22] 25,9% 6,0% 8,2% 12,3% 13,3%
Andel med andra investeringar [V124] 17,3% 5,4% 4,8% 5,2% 7,9%
Andel med något av ovanstående 90,4% 51,7% 48,1 % 55,2% 60,8%

Summa investerat [V125 - V127] 30.437:- 5.399:- 4.591:- 6.793:- 11.457:-

Andel med 0:- investerat [V127] 12,2% 50,5% 57,6% 48,9% 43,0%
Andel med >25.000:- invest. [V126] 60,4% 3,4% 3,0% 6,7% 17,6%

Skulder

Andel bostadsägare med lån
på bostadeniO [V81] 86,9% 83,3% 82,7% 94,3% 88,1 %
Andel med bolån av samtliga [V81] 70,6% 47,0% 47,6% 74,3% 61,3%
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FönDögen-
hetsför- Mål- Buffert- Kassaför- Samt-

Kamkteristika valtare sparare sparare vallare liga

Skulder (forts)

Boägares bostadslånIO [V264] 201.758:- 155.062:- 163.448:- 218.280:- 194.680:-
Andel med andra lån [V88 & V89] 56,3% 61,7% 71,4% 61,6% 63,1%
Andel med något lån 87,3% 84,6% 88,3% 93,3% 89,0%

Totalt skuldbelopp 195.263:- 88.466:- 110.013:- 194.203:- 153.453:-
[V264+V270+V275]

Fi1Ul1lSiellt sparande

Andel som minskade banktillgodo-
havandet senaste året [VIIS] 20,8% 34,9% 35,5% 35,0% 31,8%

Minskade med > 10.000:- [V244] 16,0% 12,7% 9,4% 11,4% 12,1 %
1.000:- < minskat < 10.()()():- [V244] 8,3% 13,4% 19,2% 14,6% 14,2%

Ingen förändring i bank [VIIS] 20,8% 30,9% 32,9% 43,6% 33,1%
-1.000:- < ändrat < +1.000:- [V244] 17,1 % 29,6% 28,6% 42,3% 30,4%

Andel som ökade banktillgodo-
havandet senaste året [V115] 58,4% 34,2% 31,6% 21,4% 35,1 %

1.000:- < ökat < 10.()()():- [V244] 22,1% 22,5% 33,3% 25,6% 26,3%
Ökade med > 10.000:- [V244] 36,5% 21,8% 9,4% 6,1% 16,9%

Andel som skulle komma att
minska tillgodohavandet [V116] 30,6% 21,6% 23,4% 25,4% 25,4%

Andel som skulle komma öka det [VI16]30,1 % 44,6% 29,4% 22,0% 29,9%

Andel som minskade sitt sparande
under senaste året [V132] 17,9% 20,8% 24,8% 27,2% 23,3%

Andel som ökade dito [V132] 28,1% 26,2% 19,6% 16,4% 21,7%

Andel som skulle komma att minska
sitt sparande [V133] 35,5% 20,8% 23,4% 27,3% 27,0%

Andel som skulle öka detta [V133] 13,2% 20,1% 19,5% 13,5% 16,2%

Vad man ungefär satte undan
(sparade) per månad [V243] 637:- 466:- 364:- 331:- 435:-

Andel som köpte aktier eller obliga-
tioner senaste sex månad [VI28] 34,0% 8,1% 9,5% 10,4% 15,3%
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Förmögel)-
hetsför- Mål- Buffert- Kassaför- Samt-

Karakteristika valtare . sparare sparare valtare liga

Finansiellt sparande (forts)

Andel som sålde aktier eller obliga-
tioner senaste sex månad [VI29] 15,2% 4,0% 3,0% 3,7% 6,3%

Skattesparande

Andel hushåll skattespar [V96 & V97] 34,0% 16,8% 11,7% 10,1 % 17,3%
Andel hushåll skattefond [V94 & V95] 37,1% 18,8% 10,4% 8,6% 17,5%
Andel hushåll med något dito 54,8% 26,2% 18,6% 16,4% 27,7%

Skattespar- eller skattefond-
sparande hushålls månatliga 695:- 514:- 440:- 445:- 574:-
sparandelO [V98]

Andel som skulle spara lika
mycketomskatrespar~då 67,0% 70,3% 58,1% 55,6% 63,6%
upphördelO [V99]

Andel som skulle fortsätta
spara bara en del om skatte- 17,0% 21,6% 18,6% 20,0% 18,7%
sparandet upphördelO [V99]

Andel som skulle låta det mesta
gå till löpande utgifter om 16,0% 8,1% 23,3% 24,4% 17,8%
skattesparandet upphördelO [V99]

Andel i undersökning fyra som
anmält sig till allemansspar [V100] 88,2% 56,4% 36,0·% 46,7% 56,4%

Vad dessa tänkte spara10 [V10?] 779:- 715:- 541:- 503:- 669:-

Skuldsättning

Andel hushåll som minskade sina
skulder senaste året [V90] 33,3% 29,7% 27,7% 30,0% 30,1%

Andel som ökade sina skulder [V90] 19,0% 24,3% 28,1% 33,7% 27,1%

Andel som köpt något på avbetalning
under senaste året [V162] 11,2% 18,1 % 29,9% 23,5% 21,4%

Andel som betalade av sina skulder
långsammare än avtalat [V91] 0,5% 3,4% 1,7% 2,3% 1,9%
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Förmögen-
hetsför- Mål- Buffert- Kassaför- Samt-

Karakteristika valtare . sparare sparare valtare liga

Skuldsättning (forts)

Andel som betalade av sina skulder
snabbare än avtalat [V91] 14,9% 13,6% 11,4% 8,3% 11,6%

Andel som skulle komma att minska
sina skulder kommande år [V92] 42,9% 43,2% 50,2% 46,6% 46,1%

Andel komma öka skulderna [V92] 14,8% 19,2% 18,3% 19,2% 17,9%

Andel som skulle komma att amortera
långsammare kommande år [V93] 0,0% 0,7% 0,9% 0,4% 0,5%

Andel som skulle komma att amortera
snabbare kommande år [V93] 6,6% 11,4% 9,1% 10,9% 9,5%

Amorteringar och räntor

Vad bostadsägare betalade i
räntor på bostadslåniO [V261] 23.390:- 15.261:- 19.491:- 25.338:- 22.362:-

Vad bostadsägare betalade i
amorteringar på bostadslånlO [V262] 4.826:- 4.692:- 6.021:- 5.513:- 5.320:-

Totalt betalade räntor 24.584:- 8.240:- 12.942:- 22.600:- 17.977:-
[V261 +V267+V272]

Sammanlagda amorteringar 6.792:- 5.218:- 6.609:- 7.184:- 6.591:-
[V262+V268+V273]

Underskottsavdrag två år
tidigare enligt DAFA [VI3-VI2] 16.164:- 3.917:- 6.443:- 12.032:- 10.036:-

Konsumtion

Andel som aldrig tippar od [VI70] 33,0% 25,7% 14,7% 15,7% 21,2%
Andel som spelar (tips 00) [VI70] 67,0% 74,3% 85,3% 84,3% 78,8%
Spelare spelar per vecka för lo [V171] 17:90 25:80 26:80 25:20 24:30

Bostadsägares boendekostnad10 [V80] 2.651:- 2.214:- 2.329:- 2.767:- 2.560:-
Hyresgästers månadshyra10 [V82] 1.645:- 1.372:- 1.407:- 1.618:- 1.478:-
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Förmögen-
hetsför- MlI- Buffert- Kassaför- Samt-

Karakteristika valtare sparare sparare valtare liga

Konsumtion (forts)

Förändring i hemproduktionl2 [V163] 0,24 0,31 0,29 0,30 0,28
Användningen av privat bil [Vl64] -0,19 -0,21 -0,22 -0,23 -0,22
Nöjesutgifterna [V165] -0,11 -0,28 -0,29 -0,31 -0,26
Matinköpen [V166] 0,09 0,00 0,02 -0,03 0,02
Klädinköpen [V167] 0,02 -0,13 -0,15 -0,21 -0,13
Kostnader för semesterresor [V168] 0,01 -0,11 -0,24 -0,20 -0,15

Andel som avstått från att
köpa dyrare vara (bil,resa) [V170] 30,1% 45,9% 45,0% 51,1 % 44,7%

Andel som semestrat utomlands
senaste 12 månaderna [V160] 37,6% 34,9% 28,1% 20,9% 29,2%

Andel kommer semestra [V161] 50,8% 47,3% 36,1% 28,9% 39,2%

Upplevd ekonomisk situation

Vad man ansåg om hushållets
ekonomiska standard 13[V134] 1,50 0,93 0,84 0,78 0,99

Andel som ansåg att denjör-
bättrades senaste året [V135] 30,1% 24,2% 23,0% 16,8% 22,9%

Andel som ansåg att denjör-
sämrades senaste åtet [V135] 16,3% 23,5% 23,0% 32,5% 24,6%

Andel som ansåg att den skulle
komma attjörbättras [VI36] 15,7% 26,0% 28,7% 21,3% 22,9%

Dito komma attjörsämras [VI36] 23,4% 18,5% 19,6% 28,1% 23,0%

Ansåg att man kan förbättra sin
ekonomiska standard lagligt 14[V189] 0,62 0,54 0,58 0,58 0,59

Andel som tyckte det var svårt
hålla reda på vart pengar går [V141] 26,4% 36,2% 36,5% 33,7% 33,2%

Andel som tyckte det var svårt
få inkomsterna att räcka till [VI40] 25,4% 32,4% 47,2% 56,7% 42,5%

12 Avser vad man ansåg om utvecklingen under de senaste tolv månaderna: -I = minskat, O = oförändrat
och 1 = ökat. Gäller [V163 - VI68 & VI70].

13 3= mycket bra, l =ganska bra, -1 =ganska dålig och - 3= mycket dålig.
14 2=absolut, 1=kanske, O= vet ej, -I =troligen inte och - 2=absolut inte.
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Förmögen-
hetsför- Mål- Buffert- Kassaför- Samt-

Karakteristika valtare sparare sparare valtare liga

Upplevd ekonomisk situation (forts)
Andel som tyckte det blivit
lättare få inkomst räcka till [V223] 5,6% 3,4% 4,4% 3,8% 4,3%

Andel som tyckte det blivit
svårare få inkomst räcka till [V223] 47,7% 54,4% 53,2% 64,8% 55,8%

Andel som ansåg det skulle bli
lättare få inkomst räcka till [V224] 4,1% 6,1% 6,1% 4,5% 5,1 %

Andel som ansåg det skulle bli
svårare få inkomst räcka till [V224] 52,8% 62,2% 56,8% 62,2% 58,5%

Injlationsuppjattningar

Vad man trodde om inflationen 9,9% 10,2% 9,3% 9,4% 9,7%
under det senaste året [V173]

Vad man trodde inflationen [VI74] 8,2% 8,6% 8,0% 8,6% 8,4%
skulle bli följande år

Förväntad förändring [VI74-VI73] -1,5% -1,6% -0,9% -0,9% -1,2%

Attityder till skatter och medgett skattefusk

Den allmänna inställningen till
inkomstskatternalS [VI95] -1,40 -1,12 -1,22 -0,93 -1,15

Skatterna tar ifrån mig pengar som
jag borde få behålla själv16 [209] 0,75 0,48 0,52 0,46 0,55

Med hänsyn till de förmåner
som staten ger medborgarna är -0,39 -0,02 -0,19 0,00 -0,15
skatterna inte för höga [V210]

Räntor på pengar som man har insatta
på banken bör inte beskattas [V217] 0,67 1,17 0,62 0,42 0,67

Det är hänsynslöst att göra för stora
avdrag i sin deklaration [V215] 0,84 0,50 0,59 0,72 0,68

Andel som medger skattefusk 40,1% 49,0% 38,7% 36,6% 40,2%

15 Skala från - 3=synnerligen negativ till 3=synnerligen positiv.
16 Skala där 3=stämmer mycket bra, l =stämmer ganska bra, -1 =stämmer ganska dåligt och - 3=stämmer

mycket dåligt. Gäller [V209, V210, V215 & V217].
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Förmögen-
hetsför- 'Mål- Buffert- Kassaför- Samt-

Karakteristika valtare 'sparare sparare valtare liga

Uppfattningar om marginalskatter

Marginalskattens orirrllighet vid 70.000:-
(= % "för hög") [V178-VI77] 18,0% 21,7% 23,0% 24,0% 21,8%
Dito vid 150.000:- [V180-V179] 27,5% 27,3% 26,7% 28,7% 27,6%
Dito på ens egen inkomst 22,4% 21,0% 22,2% 22,4% 22,1%
[V182-V181]

Hur fel man hade om marginalskattens
storlek vid 70.000:- [korrekt-V177] 7,7% 6,1% 6,1% 7,3% 6,9%

Hur fel man hade om marginalskattens
storlek vid 150.000:- [korrekt-VI79] 5,2% 2,0% 2,0% 3,8% 3,4%

Politisk hemvist [V206]

Andel borgerliga (M, Fp, C & KDS) 61,0% 33,3% 39,5% 29,7% 40,3%
Andel socialistiska (S & VPK) 21,9% 40,4% 33,0% 46,7% 3~,2%

Andel annat och vet ej 17,1 % 26,2% 27,5% 23,6% 23,6%

Antalet respondenter17 197 149 231 268 845
% 23,3% 17,6% 27,3% 31,7% 100,0%

17 Angivna antal gäller samtliga i respektive kluster. Många enskilda variabler bygger på ett färre antal
respondenter (pga internt bortfall eller att somliga ej tillhör aktuell kategori - se fotnot 10).
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APPENDIX 10.1: Bortfallsanalys

Tabell 10.3 nedan sammanfattar de klusterdefinierande variablernas medelvärden och stan

dardavvikelser för den aktuella respondentkategorin, hos de respondenter som ingår i klus

teranalysen respektive hos bortfallet i denna.

Bortfallet skiljer sig signifikant (p < 0,05) från respondenterna i klusteranalysen enbart

vad gäller vad man har i banktillgodohavanden. Detta kan få till följd att kluster som

definieras utifrån ett högt banktillgodohavande - förmögenhetsförvaltare och målsparare 

kan vara något överrepresenterade.

Tabell 1003.. Medelvärden och standardavvikelser för respondenterna k1usteranalysen

respektive i bortfallet för dessa.

Respondenterna i Bortfallet
klusteranalysen

Medel- Standard- Medel- Standard-
Variabel värde avvikelse Antal värde avvikelse Antal

Buffertsparmotiv 2,96 1,09 845 2,77 1,12 31
Kassasparmotiv 2,36 1,39 845 2,38 1,29 29
Målsparmotiv 1,85 1,17 845 2,28 1,37 25
Räntesparmotiv 0,79 0,92 845 1,04 1,11 26

Ålder 40,9 12,0 845 39,4 11,5 262
Andel försörjda 27,8% 27,9% 845 29,9% 27,1% 261
Månadsinkomst 6.278:- 2.648:- 845 6.110:- 2.844:- 262

Banktillgodohavanden 34.920:-* 36.602:-* 845 26.138:-* 31.250:-* 257

Andra investeringar 11.457:- 16.578:- 845 9.213:- 15.925:- 246

Kommentar: F-test har använts för test av skillnader i standardavvikelser och t-test för test

av skillnader i medelvärden mellan respondenterna i klusteranalysen och motsvarande bort

fall (* = p < 0,01). Inga skillnader förekommer på signifikansnivåema 0,01 =:; P =:;

0,05.
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11 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

De problem sonl jag vill belysa med avhandlingen är effekter av ändringar i inkomstbeskatt

ningen på ekonomiska beteenden. Avhandlingen fokuserar på skattefusk och sparande

under första hälften av 1982 års skatteomläggning i hushåll där mannen är 20 - 65 år.

I detta avslutande kapitel diskuteras hur det gick med några av skatteomläggningens

målsättningar, förklaringar till att det gick som det gick sanlt implikationer för fortsatt

forskning och för fortsatt reformering av den svenska inkomstbeskattningen. Därefter görs

en kritisk tillbakablick på val som jag gjort eller inte gjort i olika faser av avhandlings

arbetet. Kapitlet - och avhandlingen - avslutas med en allmän utblick och kommentarer

till den nya skatteomläggningen.

I avhandlingen presenteras betydligt fler och mer detaljerade resultat och tolkningar

härav än vad som kan upprepas i detta kapitel. För dessa hänvisas läsaren till de empiriska

kapitlen (kapitel 4, 6, 7, 9 och 10). Analyserna bygger på data dels från offentlig statistik,

dels från fyra oberoende intervju-undersökningar med ovan nämnda hushå1lskategori under

skatteomläggningens första hälft (hösten 1982 - våren 1984).

11.1 Hur gick det?

Genom sänkta marginalskatter och minskat skattereducerande värde av avdrag avsågs skatte

omläggningen bl a leda till minskat skattefusk och ökat sparande, prediktioner baserade i

huvudsak på ekonomiska teorier. Avhandlingen visar dock följande:

• Andelen män i åldern 20 - 65 år som medgav att de skattefuskat - 37% - nlinskade inte

under skatteomläggningens första hälft, utanförblev oförändrad.
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• Det aggregerade hushållssparandet minskade något under skatteomläggningen, men

mindre än under åren närmast före denna. Det var främst det reala sparandet som mins

kade, medan det finansiella var tämligen oförändrat.

• Sparandet hos den kategori hushåll som studeras närmare i avhandlingen - där mannen

är 20 - 65 år - ökade inte under skatteomläggningens första hälft, totalt sett, utan för

blev ungefär detsamma.

Skillnader i förändringar, även i riktningar, finns samtidigt mellan olika typer av spar

beteenden (se kapitel 9). Totalt sett tycks skatteomläggningen inte ha resulterat i de förvän

tade effekterna på skattefusk och sparande. Några förklaringar härtill diskuteras i nästa

avsnitt. Dessa förklaringar kan ge en antydan om hur det hade gått utan skatteomlägg

ningen.

Skatteorrlläggningen skulle även uppmuntra arbete och produktiva insatser samt

bekämpa inflation och spekulation. Vad gäller det första visar avhandlingen följande:

• De aktuella respondenternas "produktiva insatser" förblev, totalt sett, tämligen oföränd

rade under skatteomläggningens första hälft. Inga förändringar inträffade i det genom

snittliga antalet arbetstimmar i respondenternas ordinarie och extra arbeten. Viss varia

tion i utvecklingen fanns dock-mellan olika andra typer av "produktiva" beteenden, t ex:

- Andelen som bytt tjänster med varandra inom sitt yrkesområde minskade.

- Andelen som hjälpt andra med olika arbeten som inte är något ordinarie arbete

"alternativa" arbeten - minskade.

- Andelen som sagt nej till något arbete av skatteskäI minskade. Detta betyder mer pro

duktiva insatser än om utvecklingen varit en annan.

Vad gäller skatteomläggningens målsättning att bekämpa inflation och spekulation

framgår följande av Wahlund (1990), en tabellrapport som kompletterar avhandlingen:

• Respondenterna upplevde inflationen minska under skatteomläggningens första hälft.

Uppfattningar om prisförändringar avseende olika produkter skilde sig dock kraftigt

mellan produkterna1 (se även Wärneryd och Wahlund, 1985).

l Se tabellerna för variablerna [VI73], [V174] och [V229 - V242] i Wahlund, (1990).
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• Andelen respondenter som spelade på lotto, tips, penninglotteri, m m, liksom den

genomsnittliga nominella (men ej reala) summa som satsades på dylika spel, ökade under

skatteomläggningens första hälft2• Samtidigt minskade andelen som investerat i lös

egendom typ konst, antikviteter, guld, etc3• Båda dessa företeelser kan ses som indika

torer på förändringar i spekulativa beteenden där spekulativt sparande delvis tycks ha

ersatts av "spekulativ konsumtion" (tips, lotto o d).

Under skatteomläggningen tycks sammanfattningsvis somliga beteenden ha förändrats i

enlighet med och andra emot skatteomläggningens intentioner. Samtidigt konstateras i

avhandlingen att förändringar i vissa beteenden samtidigt var i enlighet med och emot
skatteomläggningens intentioner.

Ett exempel på det senare är minskningen i "alternativa" arbeten enligt ovan. Denna

gick emot skatteomläggningens målsättning att "produktiva" beteenden skulle öka. Minsk

ningen hade samtidigt en negativ effekt på skattefusk (se nedan), vilket var i enlighet med

skatteorrlläggningens målsättning att skattefusket skulle minska.

Sambanden mellan skatteskalor och skatteregler å ena sidan och ekonomiska beteenden
å den andra är uppenbarligen så komplexa att goda och entydiga prediktioner inte kan
göras. Denna komplexitet måste därför studeras, för att kunna åstadkomma bättre predik

tioner (jfr Gustafsson och Schwarz, 1990).

11.2 Varför gick det som det gick?

Avhandlingen kommer fram till ett antal förklaringar till att skattefusket inte minskade och

sparandet inte ökade enligt ovan. Bland annat visar analyser av offentlig statistik att olika

inkomsttagare utsattes för olika stimuli genom skatteomläggningen. De skilda beteendeför

ändringar hos olika grupper av inkomsttagare som därav kan förväntas kan således ha tagit

ut varandra på makronivå. Det innebär också att det inte är meningsfullt att tala om

"sänkta" eller "höjda marginalskatter" i allmänhet.

Tre kategorier av stimuli kan urskiljas, vilka inte är uteslutande:

1. Avsedda stimuli. Skatteomläggningen innebar förändringar i skattesatser och avdragsreg

ler, dvs i andelarna av olika inkomstintervall aven inkomst som skall gå till skatt.

• Analyser och diskussion av offentlig statistik visar att andelen skatt av deklarerad

inkomst och/eller av marginalinkomsten inte minskade eller endast minskade obetyd-

2 Se tabellerna för variablerna [V170 - V172] i Wahlund (1990).
3 Se tabell för variabel [VI24] i Wahlund (1990).
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ligt för många inkomsttagare. Somliga inkomsttagare fick t o m erfara höjd andel

skatt, totalt och/eller på marginalen.

Detta berodde delvis på att skatteskalorna och avdragsreglerna ändrades olika för olika

inkomstintervall, men också på att inkomsttagare förflyttade sig mellan olika inkomst

tagarkategorier över tiden.

Det senare är viktigt att notera eftersom många studier och sammanställningar (t ex i

massmedia) av effekter av politiska beslut baseras på status quo ifråga om individers eller

hushålls inkomster, medan hänsyn ej tas till förflyttningar över gruppgränser (dynamiska

aspekter). Det senare sker ett flertal gånger under livscykeln.

2. Alternativa stimuli. De förändringar i de procentuella andelar som ska betalas i skatt av

olika inkomstintervall som skatteomläggningen innebar, behöver inte i sig ha utgjort

stimuli som orsakar förändringar i ekonomiska beteenden. Förändringarna i skattesatser

innebar andra förändringar - "alternativa stimuli". Dessa förändringar kan skilja sig åt

och resultera i olika effekter på beteenden, beroende på vilka förändringar som uppfattas

och hur de uppfattas. Några exempel på dylika alternativa stimuli är:

• Förändringar i den skatt man betalar, i inkomsten "efter skatt" eller i det som blir

över efter skatt och efter avdragsgilla utgifter.

• Den skatt man betalar, avdragsgilla utgifter samt inkomsten efter skatt och efter

avdragsgilla utgifter kan mätas i kronor eller i andelar.

• Förändringar på marginalen skiljer sig från förändringar totalt, t ex andel skatt som

skall erläggas.

• Förändringar i reala värden skiljer sig från förändringar i nominella värden.

Effekterna av förändringar kan också inträffa först efter en viss fördröjning. Det kan

exempelvis konstateras att inkomstskattekvoten sjönk mer under de fem år som föregick

skatteomläggningen än under denna. Samtidigt ökade marginalskatterna på högre

inkomster kraftigt under decenniet före skatteomläggningen. Detta kan ha påverkat bete

enden även under skatteomläggningens första hälft, den period som observerats här.

3. Konkurrerande stimuli. Samtidigt som skatteskalorna ändrades genom skatteomlägg

ningen inträffade andra ändringar i skattelagstiftningen, genom andra offentliga beslut

och i övrigt i omvärlden, hos hushållet och hos individen, vilka kan ha motverkat olika

effekter av skatteomläggningen.
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Analyser visar vidare att skatteskalor och skatteregler (allmänna omvärldsfaktorer)

endast har indirekt inflytande på ekonomiska beteenden via mellanliggande faktorer och att

inflytandet på skattefusk och sparande av sådana ändringar i inkomstbeskattningen som

skatteomläggningen innebar kan "reduceras" på sin "väg" via mellanliggande faktorer.

Effekterna kan därmed bli svagare än väntat. De främsta orsakerna till reducerat inflytande

är:

a) Faktorer som påverkas direkt av skatteförändringar och som enligt vissa teorier och i den

allmänna debatten ofta antas i sin tur direkt påverka skattefusk och sparande, främst den

egna marginalskattens höjd och inkomsten, visar sig främst ha indirekt inflytande på

aktuella ekonomiska beteenden. Detta inflytande reduceras av samma anledningar som

nämns här (a - c). Inkomst har dock ett naturligt direkt inflytande på sparande, i alla fall

på kort sikt.

b) Inflytandet verkar i vissa fall i motsatta riktningar via olika mellanliggande faktorer.

c) Motverkande inflytande på mellanliggande faktorer från konkurrerande förklarande fak

torer.

Andra förklaringar till att skatteomläggningen inte fick önskade effekter på skattefusket

och sparandet är:

a) fördröjningar i effekter och

b) motverkande effekter från konkurrerande stimuli.

Mellanliggande faktorers betydelse har i avhandlingen studerats på två sätt:

a) som förmedlare av bakomliggande faktorers inflytande på skattefusk inom ramen för en

strukturmodell (se kapitel 5 och 7), och

b) som olika typer av individer - "sparartyper" - vilka utifrån sina respektive förutsätt

ningar och predispositioner beter sig, främst sparar, på olika sätt och vilka reagerar olika

på förändringar i bakomliggande faktorer (se kapitel 8 och 10).

I de två följande avsnitten redogörs för några av de specifika resultat och slutsatser som

ligger till grund för slutsatserna ovan om varför skatteomläggningen inte fick förväntade

effekter på skattefusket och sparandet.
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Först skall dock nämnas ytterligare en förklaring som gäller skattefusket, nämligen att

skattefuskade belopp kan ha ändrats, något som inte beaktats i denna studie. En studie

härav hade kanske lett till andra slutsatser.

11.2.1 Några specifika resultat och slutsatser utifrån studiet av skattefusk

Studiet av skattefusk visar att endast 5 av 23 studerade förklarande faktorer har ett direkt
inflytande på skattefusk enligt strukturrnodellen (se tabell 7.3 och figur 7.2 i kapitel 7):

• Ju fler möjligheter man har att skattefuska i form av "alternativa" arbeten,

• ju fler möjligheter man upplever sig ha att skattefuska,

• ju mindre negativ attityd till brott man har,

• ju lägre man upplever risken med skattefusk vara och

• ju mer manjörsökerfly undan skatt på andra sätt,

desto mer skattefuskar man.

Det garnla talesättet att "tillfå1let (möjlighet) gör tjuven" tycks i hög grad gälla skatte

fusk. Skattefusk stimuleras samtidigt av andra skatteflyktbeteenden, men hämmas av de

risker man upplever med skattefusk och av moraliska betänkligheter.

Analyser visar vidare att förändringar under skatteomläggningens första hälft i fakto

rerna med direkt inflytande på skattefusk till viss del motverkade varandra:

• Mängden "alternativa" arbeten minskade under den aktuella perioden, vilket innebar en

tendens till minskat skattefusk.

• Uppfattade möjligheter att skattefuska förändrades ej. Ingen effekt på skattefusket blev

således följden härav.

• Andelen som sade nej till något arbete av skatteskäl och andelen som bytt tjänster med

varandra minskade under den aktuella perioden. Båda innebar en tendens till minskat

skattefusk.

• Skattefusk kom att uppfattas alltmer riskfyllt under den aktuella perioden, vilket innebar

en tendens till minskat skattefusk.
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• Attityderna till skattefusk blev allt mildare under den aktuella perioden, vilket innebar en

tendens till ökat skattefusk.

Att de observerade förändringarna till viss del motverkat varandra räcker dock inte som

förklaring till att någon förändring inte kunnat observeras i skattefuskandet under den

aktuella perioden. Alternativa förklaringar som ges är att förändringar skett i andra för

summade förklarande faktorer och/eller att ovan nämnda effekter är fördröjda. Det senare

innebär att skattefusket kan ha minskat efter vårundersökningen 1984.

De faktorer som enligt strukturmodellen för skattefusk har ett entydigt indirekt infly

tande på skattefusk är (se tabell 7.3 och figur 7.2 i kapitel 7):

• Skatteattityder. Ju mer negativa attityder till skatter man har, desto mer skattefuskar

man därför att negativare skatteattityder gör att man ser mildare på skattefusk.

• Uppfattning om rimligheten i marginalskatternas höjd. Ju mer orimligt höga man anser

marginalskatterna vara, desto mer skattefuskar man därför att man blir desto mer negativ

till skatterna och ser desto mildare på skattefusk.

• Tron på att med egna ansträngningar lagligen kunna förbättra sin ekonomiska situation.

Ju mer man tror på denna möjlighet, desto mindre skattefuskar man däiför att desto

mindre orimligt höga anser man marginalskatterna vara (dock ej i den första av de tre

undersökningar sonl strukturmodellen prövats på) och desto mindre negativ till skatterna

är man, med de följder detta får enligt ovan.

• Politisk uppfattning. Ju "mer socialistisk" eller "mindre borgerlig" man är, desto mindre

skattefuskar man däiför att desto mindre orimligt höga anser man marginalskatterna vara

och desto mindre negativ till skatterna är man, med de följder detta f~ enligt ovan.

• Percipierad egen marginalskatt. Ju högre man uppfattar sin marginalskatt vara, desto

mer skattefuskar man därför att desto mer orimligt höga anser man marginalskatterna

vara, desto "mindre socialistisk" eller "mer borgerlig" är man, desto mindre möjligheter

anser man sig ha att lagligen kunna förbättra sin ekonomiska situation och desto fler

möjligheter i form av "alternativa" arbeten skaffar man sig, med de följder detta får

enligt ovan. Den percipierade egna marginalskatten har således inget direkt inflytande på

skattefusk.
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• Egen faktisk marginalskatt4. Ju högre marginalskatt man har, desto mer skattefuskar

man därför att man uppfattar sin marginalskatt vara desto högre, med de följder detta får

enligt ovan. Inte heller den faktiska egna marginalskatten har således något direkt infly

tande på skattefusk.

• Uppfattad ekonomisk situation. Ju bättre man uppfattar sitt hushålls ekonomiska situa

tion vara, desto mindre skattefuskar man därför att desto mer tror man på sina möjlig

heter att med egna ansträngningar lagligen förbättra sin ekonomiska situation (än mer)

och desto mindre orirrlligt höga anser man marginalskatterna vara, med de följder detta

får enligt ovan.

• Älder. Skattefusk sker i större utsträckning ju yngre man är främst därför att yngre i

allmänhet är mindre negatIva till skattefusk, bedömer riskerna med skattefusk vara lägre,

har skaffat sig och anser sig ha större möjligheter att skattefuska samt är "mindre socia

listiska" eller "mer borgerliga" än äldre, med de följder detta får enligt ovan.

Det negativa inflytandet av ålder på skattefusk reduceras dock i någon mån bl a av att

yngre anser marginalskatterna vara mindre orimligt höga och att de har en mer positiv

uppfattning om sitt hushålls ekonomiska standard än äldre, med de följder detta får enligt

ovan.

• EgenjOretagande. Egenföretagare skattefuskar i något större utsträckning än andra där-
för att de i större utsträckning än andra anser sig ha (och förmodligen har) större möjlig

heter att skattefuska samt att de är "mindre socialistiska" eller "mer borgerliga" än

andra, med de följder detta får enligt ovan. Det finns dock andra egenskaper hos egen

företagare som reducerar deras benägenhet att skattefuska utifrån nämnda faktorer.

Ser vi till dessa faktorers indirekta inflytande på skattefusk, så framgår bl a att höga

(marginal)skatter främst bidrar till att skapa aversion mot ·skatter. Ökad aversion mot skat

ter leder i sin tur till att man uppfattar skattefusk som alltmer acceptabelt. Detta får en per

son att i större utsträckning än annars utnyttja de möjligheter att skattefuska som personen

eventuellt har.

"Möjligheterna att skattefuska" ges främst av utförda "alternativa" arbeten. Dessa

arbeten utför man, inte därför att man tycker illa om skattemas höjd eller att man har större

behov än andra av "extra" inkomster, utan främst därför att man har möjlighet att tjäna
pengar eller åstadkomma något genom detta arbete. Dessa möjligheter har man pga att

man har ett marknadsvärde ochförmåga att utföra aktuella arbeten.

4 Hänsyn har här ej tagits till effekter på marginalskatten av eventuella underskottsavdrag eller andra
inkomster än vad som mätts med [V203].
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Hög marginalskatt innebär en extra lockelse till att utföra "alternativa" arbeten, men är

knappast avgörande härför. Ju högre marginalskatt man har, desto mer pengar kan man

tjäna om man utnyttjar de möjligheter att skattefuska som "alternativa" arbeten ger.

Hushållsinkomsten, vilken efter skatt påverkas direkt av ändringar i skatteskalor, hade

inte något direkt inflytande på någon av de faktorer som förklarade skattefusk. Den hade

inte heller något entydigt indirekt inflytande på skattefusk.

Av ovan nämnda faktorer med enbart indirekt inflytande på skattefusk var det bara tron

på att med egna ansträngningar kunna förbättra sitt hushålls ekonomiska situation och den

egna faktiska marginalskatten som - i genomsnitt - förändrades i en riktning som indirekt

borde ha lett till minskat skattefusk. Politisk uppfattning var den enda faktor som förändra

des i en riktning som indirekt borde ha lett till ökat skattefusk. Att någon förändring inte

har observerats i skattefusket under den aktuella perioden, som en följd av dessa föränd

ringar, kan förklaras av att även dessa indirekta effekter var fördröjda och motverkade

varandra.

Analyser visar bl a att det tog ungefår ett och ett halvt år innan de nya marginalskatter

na uppfattades som lägre än tidigare, men ej av alla inkomsttagare och ej så mycket lägre

som de faktiskt blivit. Samtidigt är det uppfattade, ej faktiska marginalskatter, som har

vidare effekter på efterföljande faktorer. Respondenternas faktiska marginalskatt sjönk från

i genomsnitt 59% i höstundersökningen 1982 till 52% ivårundersökningen 1984.

En förklaring till att skattesänkningarna inte uppfattades direkt och till fullo av flertalet

inkomsttagare bygger på Weber-Fechners lag. Sänkningarna kan helt enkelt ha varit för

små för att uppfattas snabbare, till större del och av fler inkomsttagare än vad som var fal

let.

En annan förklaring är att inkomsttagarna har allmänna uppfattningar om marginal

skatternas höjd oavsett deras faktiska höjd, dvs att man i allmänhet över- eller underskattar

dem. Den uppfattade höjden på den egna marginalskatten förklaras till stor del av dessa

allmänna, ej direkt på den objektiva verkligheten baserade uppfattningar.

En tredje förklaring är att många inkomsttagare inte erfor några skattesänkningar och

åter andra erfor skattehöjningar, vilket kan ha påverkat deras uppfattningar om marginal

skatternas höjd. Detta har diskuterats ovan.

Många inkomsttagares bristande kunskaper om marginalskatterna - även om skattereg

ler i allmänhet - och ändringar häri, innebär att man står inför ett tämligen stort informa

tions- och utbildningsproblem för att med sänkta marginalskatter uppnå någon effekt på

skattefusk (jfr Wahlund, 1989b).

Förändringar skedde även i faktorer med motverkande indirekt inflytande på skattefusk.

Av de faktorer sonl förklarar skatteattityder förändrades ej uppfattningarna om rimligheten i

marginalskatternas höjd under den aktuella perioden, medan effekterna av förändringar i

övriga faktorer - om man tror sig kunna förbättra sin ekonomiska situation, politisk

hemvist och allmänna marginalskatteuppfattningar - motverkade varandra.
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Uppfattning· om rimligheten i marginalskatternas höjd förklaras främst av uppfattad

egen marginalskatt, utbildning/yrkeskunskap, allmänna marginalskatteuppfattningar och

politisk hemvist. Förändringar i de två sistnämnda faktorerna motverkade varandra under

skatteomläggningens första hälft. Dessa faktorer innebär att också uppfattningar om rimlig

heten i skattemas höjd till stor del är ett informations- och utbildningsproblem och dessutom

partipolitiskt styrt (jfr Wahlund, 1989b).

Ovan nämndes att attityderna till skattefusk blivit mildare under skatteomläggningens

första hälft. Samtidigt kan konstateras att endast en av de faktorer som förklarar skattefusk

attityder förändrades under den aktuella perioden, nämligen "alternativa" arbeten. Föränd

ringen borde dock ha lett till strängare attityder till skattefusk. En förklaring till den obser

verade motsatta förändringen kan vara fördröjning av tidigare förändringar i förklarande

faktorer, med effekter son1 innebär mildare skattefuskattityder.

En annan förklaring kan vara förändringar i konkurrerande faktorer med större infly

tande i observerad rlkning än det från "alternativa" arbeten. Det sociala inflytandet har för

summats i analysen. Att det skrevs mycket i massmedia om ekonomisk brottslighet och om

samhällsrepresentanters töjande av lagen för egen vinning kan mycket väl ha påverkat in

ställningen bland inkomsttagarna till skattefusk i observerad riktning (jfr de Juan, 1989).

Några andra faktorer som ingick i strukturmodellen, vilka enligt teorier och i den

allmänna debatten ofta antas direkt eller indirekt påverkas av skatteförändringar och i sin tur

ha inflytande på skattefusk, är hushållsinkomsten (efter skattS), hushållets ekonomiska situa

tion, arbetstid/arbetsinsatser och skattekunskaper. Ingen av dessa visade sig ha ett entydigt

inflytande på skattefusk pga motverkande indirekta inflytandevägar. Dessa faktorer föränd

rades inte heller alltid i den riktning som avsågs med skatteomläggningen, under skatte

omläggningens första hälft (se kapitel 6).

Kompletterande analyser av olika typer av skattefusk tyder på att det finns vissa skillna

der mellan de kausala strukturerna bakom respektive typ, dvs i vad som leder fram till

respektive typ av skattefusk. En hypotes genereras, nämligen att det kan finnas tre typer av

skattefuskare (se kapitel 7):

1. Produktiva skattefuskare. Dessa skattefuskar främst genom att ta emot svart betalning

för "alternativa" arbeten o d som de utför.

2. Manschettfuskare. Dessa skattefuskar främst genom att göra för stora avdrag eller inte ta

upp alla inkomster i deklarationen.

5 Intervjupersonens plus övriga familjemedlemmars regelbundna inkomster från arbete o d. I analysen har
inkomst/öre skatt använts, men denna korrelerar starkt med inomst efter skatt.
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3. Behovsjuskare. Dessa bidrar till skattefusk främst genom att betala andra svart för deras

tjänster, vilka man köper därför att man har behov av dem, t ex för reperationer på sitt

hus eller sin bil.

Sammanfattningsvis bör skattesänkningar leda till minskat skattefusk. För en större

effekt tycks dock krävas större skattesänkningar än dem som skatteomläggningen innebar.,

Man måste samtidigt räkna med att andra förändringar i faktorer som påverkar skattefusk

motverkar effekten av skattesänkningar på skattefusk. Effekterna dröjer också. Tänkbart är

att somliga dröjer upp till några år.

11.2.2 Någnl specifika resultat och slutsatser utifrån studiet av sparande

Studiet av sparande visar att fyra sparartyper kan definieras utifrån skillnader i motiv för

banksparande, livscykelstadium, inkomst och finansiell situation: förmögenhets.{örvaltare,
målsparare, bujfertsparare och kassaförvaltare (se kapitel 8 och 10). Dessa sparartyper

uppvisar även skilda sparbeteenden.

För jOrmögenhetsjOrvaltama - ungefär 23 % av respondentkategorin yrkesverksamma6

- är sparande en naturlig del i deras strävan att åstadkomma större förmögenhet, samtidigt

som de upprätthåller en tillfredsställande levnadsstandard. Deras höga inkomster möjliggör

både det förstnämnda och det senare.

Förmögenhetsförvaltare är den sparartyp som mest liknar "the economic man". De

verkar vara mer benägna än övriga sparartyper att reagera på ekonomiska stimuli, typ

skatte- eller ränteförändringar, i enlighet med ekonomisk teori. De har hög utbildnings

nivå, framförallt i ekonomiska ämnen, vilket tyder på att de har lättare än andra att till

godogöra sig ekonomisk information.

De söker så god avkastning som möjligt och sprider riskerna genom att investera i

många olika typer av tillgångar. Förmögenhetsförvaltarna svarar för den ojämförligt största

delen av det aggregerade hushållssparandet.

Före skatteomläggningen hade de flesta förmögenhetsförvaltare tagit stora och, pga

deras höga inkomster och gällande skatteregler, billiga lån. Dessa användes i viss ut

sträckning för annat sparande/investeringar med högre avkastning.

Under skatteomläggningens första hälft fortsatte förmögenhetsförvaltarna att spara

mycket. Drygt en fjärdedel ökade sitt regelbundna sparande (i alla fall nominellt). De

tycks samtidigt vara den sparartyp som främst reagerade på minskningen i det skattemässiga

värdet av avdrag som skatteomläggningen innebar. De minskade sina skulder i större ut

sträckning och ökade dem i mindre utsträckning än andra sparartyper.

6 De som uppgett sig ha ett arbete och en månadsinkomst på minst 1.000:- i 1980 års penningvärde.



317

Eftersom förmögenhetsförvaltama hade använt skuldsättning för sparande och investe

ringar, är det rimligt att anta att dessa blev lägre än de annars hade varit, pga skatteomlägg

ningen och den minskade skuldsättning som följde på denna. Skatteomläggningen tycks

såldes ha resulterat i två motverkande sparbeteenden för sparartypen "förmögenhets

förvaltare".

De sänkta marginalskatterna torde dock på lite längre sikt ha resulterat i ökat sparande

för denna sparartyp. I vilken utsträckning detta skedde beror på hur avkastningen på för

mögenheten utvecklades. Denna inkomst sparas eller återinvesteras i stor utsträckning när

det gäller förmögenhetsförvaltama. Mycket tyder på att utvecklingen var mycket gynnsam

under resten av 1980- talet för förmögenhetsförvaltarnas del.

Målspararna - ungefär 18% av respondentkategorin - går aktivt in för att spara med

något sparmål som motivering. Liksom för förmögenhetsförvaltarna tycks ökade inkomster

som en följd av bl a skattesänkningar i stor utsträckning gå till ökat sparande. Under

skatteomläggningens första hälft tycks målspararna snarare ha ökat sitt sparande på bekost

nad av konsumtionen, än tvärt om. De svarar för ett inte oansenligt bidrag till det aggrege

rade sparandet, trots att gruppen är den minsta.

Målspararna vill ha sina sparmedel lättillgängliga. Avkastningen är viktig, men de vill

inte ta för stora risker. De sparar därför främst på bank, har (ännu?) inte skaffat sig några

större reala tillgångar och sparar i betydligt mindre utsträckning än förmögenhetsförvaltarna

i andra finansiella tillgångar. De skuldsätter sig inte gärna.

Målsparama sparar mer än både buffertsparare och kassaförvaltare i finansiella till

gångar, trots att de inte har större inkomster än dessa. En förklaring kan vara att en större

andel av målsparama än av övriga sparartyper medgivit att de skattefuskat. Skattefusk

tycks således, för målspararnas del, leda till ökat sparande. En annan förklaring är att

målsparmotivet leder till större sparande än både buffert- och kassasparmotiven.

Målsparama avstår från både skulder och reala investeringar i större utsträckning än

övriga sparartyper. De senare sparar därför i form av amorteringar i större utsträckning än

målspararna, samtidigt som de under 1980-talet i allmänhet gynnades av värdookningar i

större utsträckning än målsparama.

Bujfensparama - ungefär 27% av respondentkategorin - sparar på bank främst för

att ha en buffert mot oförutsedda utgifter. De har ungefär samma ekonomiska förutsätt

ningar att spara som målsparama, men sparar mindre aktivt och mindre belopp än dessa.

Trots att gruppen är den näst största bidrar den med mindre till det aggregerade sparandet

än målsparama, som utgör den minsta gruppen.

Buffertspararna tycks inte vara benägna att öka sitt buffertsparande. De är också mer

benägna än målspararna att skuldsätta sig för att skaffa sig reala tillgångar. Skatteomlägg

ningen tycks inte ha fätt buffertspararna att öka sitt sparande. En tendens finns istället till

att de minskade sitt sparande. Inkomstökningar, t ex till följd av skattesänkningar, torde för

buffertspararnas del i allmänhet snarare gå till ökad konsumtion än till ökat sparande.
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Buffertspararna är mer riskbenägna än målsparama. De lockas mer av chanser till

(stor) avkastning, än av olika grader av räntabilitet. Buffertsparare torde vara den sparartyp

som främst kan lockas till sparande om detta kan ge vinstchanser. Att spara för att ha en

buffert lockar rent allmänt till lägre sparande än motivet att spara för att uppnå ett mål.

KassajOrvaltarna - ungefär 32 % av respondentkategorin - sparar på bank främst för

att pengar ska finnas tillgängliga när räkningar förfaller till betalning. De försöker sam

tidigt ha en viss buffert. De sparar vad de kan spara av sina inkomster, vilka i genomsnitt

motsvarar genomsnittet för samtliga sparartyper.

De utgörs främst av barnfamiljer som har lånat stora summor för att kunna köpa hus.

Stora ränteutgifter och amorteringar gör det mycket svårt för kassaförvaltarna att kunna öka

sitt sparande. Gruppen snarare tär på, än bidrar till det aggregerade sparandet.

Skatteomläggningen förbättrade inte kassaförvaltarnas möjligheter att betala av sina

skulder och därmed att spara. Vad som blev över efter skatt och efter utgiftsräntor och

amorteringar förändrades nämligen mycket lite för de flesta kassaförvaltarna. Minskningen

i det skattemässiga värdet av avdrag innebar för vissa kassaförvaltare sämre möjligheter att

minska sina skulder. Kassaförvaltarna minskade sitt sparande under skatteomläggningens

första hälft. Samtidigt var det en större andel av dem som ökade sin skuldsättning än som

minskade den.

Kassaförvaltarna har sparat lite mer än både målsparare och buffertsparare i andra

finansiella tillgångar än på bank. Närmare hälften av dem lockades också att spara i

sparande med skattefri avkastning. Avkastningen - vilken påverkas av skatteregler 

tycks ha viss betydelse för vilka sparformer som väljs. Sparandet i dessa "andra" spar

former torde utgöra kassaförvaltarnas buffertsparande.

Av ovanstående framgår att förändringar under skatteomläggningens första hälft i de

olika sparartypernas sparbeteenden i viss utsträckning kom att motverka varandra:

• Förmögenhetsj'örvaltarna minskade sina skulder, vilka delvis använts till annat sparande,

samtidigt som de fortsatte öka annat sparande. Förmodligen blev denna ökning mindre

än om de inte samtidigt minskat sina skulder. De bidrog därför till en något tillbaka

hållen men ändock positiv förändring i det aggregerade sparandet.

• Målspararna ökade sitt sparande både genom att öka sitt regelbundna sparande och

minska sina lån. De bidrog därmed positivt till utvecklingen av det aggregerade

hushållssparandet.

• Bujfertspararna hade en tendens till nlinskat sparande. De kan därmed i någon mån ha

bidragit negativt till utvecklingen av det aggregerade hushållssparandet.
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• Kassaförvaltarna tycks ha ökat sin skuldsättning och minskat sitt sparande under den

aktuella perioden, båda bidragande till en negativ utveckling av det aggregerade hushålls

sparandet. Flertalet kassaförvaltare påverkades inte av de nya avdragsreglerna, men för

de kassaförvaltare som påverkades innebar de minskade möjligheter att minska skulder

na.

Sammanfattningsvis tycks skatteomläggningen ha haft och skatteförändringar i allmän

het ha effekter på sparbeteenden. Skatteförändringar kan dock ha och skatteomläggningen

hade motsatta effekter på sparbeteenden för olika sparartyper och även på olika typer av

sparande hos respektive sparartyp. Detta är den viktigaste förklaringen som ges i avhand

lingen till den uteblivna förändringen i det aggregerade finansiella hushållssparandet.

Effekter på mikronivå skiljer sig således från effekter på makronivå.

11.3 Implikationer rör fortsatt forskning

Under avhandlingsarbetet är det mycket jag avstått från att studera. Dels har jag någonstans

måst sätta en gräns, dels dyker det hela tiden upp nya problem under forskningsprocessen

som inte går att belysa utifrån de data man samlat in eller pga brist på analystekniker som

kan hantera dessa data, hur spännande och intressanta problemen än är. I detta avsnitt tar

jag punktvis upp några av alla problem som jag ej studerat, men gärna skulle vilja få belysta

genom fortsatt forskning.

1) Icke-rekursiva samband

Icke-rekursiva samband, dvs kausalt inflytande i båda riktningarna mellan två faktorer,

har ej studerats inom ramen för den strukturmodell för skattefusk som prövas i avhand

lingen. Sådana sarrlband är dock viktiga att studera för att bättre förstå orsakerna till och

konsekvenserna av beteenden (se kapitel 2).

Samtidigt som skattefusk påverkas av attityder till skattefusk, hur man uppfattar

riskerna härnled, medvetenheten om vilka möjligheter man har att skattefuska, etc, kan

dessa påverkas av att man skattefuskat. Även andra tänkbara icke-rekursiva samband

diskuteras i avhandlingen.

2) Olika typer av skattejuskare

I kapitel 7 hypotetiseras att det finns tre typer av skattefuskare. Dessa antas skilja sig

åt med avseende på vilken typ av skattefusk de begår och orsakerna härtill. Denna hypotes
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skulle kunna prövas på ny data med hjälp av någon klusteranalysteknik (jfr prövningen av

sparartypmodellen).

3) Försummade!aktorer som kanjörklara skattefusk

I kapitel 5 diskuteras ett antal faktorer som negligerats som förklaringar till skattefusk.

De som diskuteras är om man får kvarskatt eller skatteåterbäring om man deklarerar ärligt,

erfarenheter av tidigare skatter och skatteförändringar, alternativa sätt att uppfatta skatterna

eller effekter härav, erfarenheter av skattemyndigheternas deklarationsgranskning, socialt

inflytande, uppfattningar om negativa konsekvenser av skattefusk och vana med skattefusk.

Många av dessa faktorer har undersökts i andra studier och befunnits ha viss betydelse

för skattefusk. De har dock inte studerats inom ramen för en strukturmodell, som den som

prövas i denna avhandling.

Speciellt intressant anser jag "vana med skattefusk" vara. Om det skulle visa sig att

skattefusk är ett vanebeteende, vilket denna studie tyder på att vissa typer av skattefusk kan

vara, borde studier härom i fortsättningen fokusera på förstagångsskattefusk och på de

förstärkningar som leder till fortsatt skattefuskande.

En annan intressant faktor är socialt inflytande, främst det via massmedierna. Dessa

rapporterar om andra individers och företags skattefuskande och samhällsföreträdares

"tolkningar" av skattelagstiftningen. Massmedierna kan härigenom påverka attityderna till

skattefusk, men även riskuppfattningar.

Det senare kan ske t ex genom att påtala att den genomsnittliga granskningstiden per

deklaration är kort. Detta är samtidigt en sanning med modifikation, eftersom somliga

deklarationer granskas betydligt mer ingående än andra. Annat socialt inflytande av intresse

är det från arbetskamrater och bekantskapskretsen.

4) StrukturjOrändringar över tiden

Några samband i strukturmodellen för skattefusk förändrades under första hälften av

1982 års skatteomläggning. En teoretisk förklaring som ges är att det kvalitativa innehållet

i de mått som använts förändrades över tiden. En annan förklaring som ges är att olika

effekter dröjde (och dröjer) olika länge.

Det förra kan bemästras med bättre mått. Det senare kan bemästras genom att använda

mått som avser företeelser över en längre tidsperiod. En hypotes som samtidigt vore intres

sant att studera vidare är om just skillnader i den tid det tar för förändringar i olika förkla

rande faktorer att få någon effekt på en beroende faktor, kan föranleda förändringar i den

kausala strukturen bakom ett beteende (jfr Klevmarken, 1986).
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5) Alternativa strukturmodellerför skattefusk

Om icke-rekursiva samband och ovan nämnda försummade faktorer tillförs den struk

turmodell för skattefusk som prövas i denna avhandling, innebär detta en alternativ struk

turmodell. Även andra alternativ vore dock av intresse att studera.

Främst bör de indikatorer som använts för olika faktorer granskas. Det är t ex möjligt

att olika yrkeskunskaper inte bör användas som indikator på "allmän kunskap", tillsammans

med utbildningsnivå, utan som indikator på någon annan faktor. Alternativa mått på skatte

fusk skulle också tillföra nyttig kunskap. De förklarande faktorernas placeringar i modellen

bör även omprövas.

6) Sambandet l1zellan sparande och skattefusk

En större andel av målspararna än av någon annan sparartyp uppgav att de skatte

fuskat. Samtidigt var målspararna idoga sparare. Att pengar undandragits skatt kan således

ha lett till större sparande än annars. Dylika beteenden som samtidigt är till fördel och till

nackdel för samhället - såsom de i allmänhet uppfattas - vore intressant att studera för att

se vilka effekter för samhällets del som dominerar.

7) Defyra sparartyperna,jinns de även ijramtiden?

En uppföljande studie av sparartyper skulle kunna visa om de som definierats empi

riskt i denna studie fortfarande går att definiera. Om så är fallet ökar detta möjligheterna

att föra en diskussion om olika reaktioner på olika åtgärder och andra omvärldsföränd

ringar, utan att fortsättningsvis behöva samla nya data.

Det är också möjligt att en bättre förståelse för sparande skulle kunna erhållas utifrån

en kausal strukturmodell, typ den för skattefusk som prövats här. Det vore också intressant

att pröva en strukturmodell för var och en av sparartyperna.

11 ..4 Implikationer :för fortsatt reformering av inkomstbeskattningen

Det har konstaterats att verkligheten många gånger är alltför komplex för att enkla och sam

tidigt goda prediktioner skall kunna göras, i detta fall om skatteförändringars effekter på

skattefusk och sparande. På mikronivå sker mycket som inte märks på makronivå.

En viss ändring i inkomstbeskattningen kan samtidigt resultera i beteenden som är i

enlighet med och andra beteenden som är emot intentionerna. Resultatet kan även bli bete

enden som samtidigt är både i enlighet med och emot intentionerna. Detta betyder att kon-
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sekvenserna av skatteförändringarna dels kan bli olika för olika individer och hushåll, dels

att olika nlål kan vara oförenliga utifrån en och samma åtgärd.

Andra förändringar kan samtidigt ske i omvärlden som motverkar vissa effekter av

skatteförändringama, men inte andra. Ater andra förändringar kan samtidigt förstärka vissa

effekter av skatteförändringar. Detta kan leda till oanade konsekvenser om man inte har

kunskaper om den kausala strukturen bakom olika beteenden.

Till grund för beslut är därför studier som visar vad som händer på mikronivå viktiga.

Det är vidare viktigt för politiker och andra beslutsfattare att noga begrunda vilka effekter

man egentligen önskar åstadkomma och vad konsekvenserna av något man beslutar att

genomföra egentligen är. Kompletterande åtgärder kan vara nödvändiga.

Skatteförändringar måste vidare genomföras med framförhållning. Vissa effekter kan

nämligen dröja, somliga upp till t1era år. Detta gäller främst skattefusk, på vilket skatter

endast har indirekt inflytande. Sparandet påverkas direkt av ökade inkomster, men den

långsiktiga effekten kan skilja sig från den kortsiktiga.

Vissa förändringar får effekter främst genom hur de uppfattas, om de uppfattas.

Avhandlingen visar på bristande kunskaper hos många inkomsttagare vad gäller marginal

skatternas höjd och skatteregler. För att skatteförändringar skall uppfattas måste informa

tionen härom vara koncis, lättbegriplig, entydig och korrekt samt förmedlas så att den upp

märksammas.

De skatteförändringar som genomförs kan bidra härtill, främst genom att göra inkomst

beskattningen enklare. Ett mycket begränsat antal inkomstklasser med få olika skattesatser

är ett exempel härpå. Få förvärvskällor med samma regler för de olika förvärvskällorna är

ett annat exempel. Stora skatteförändringar tycks uppmärksammas lättare än små, och

försämringar mer än förbättringar.

Ökad kunskap om skatterna och skatteregler leder dock inte entydigt till minskat skatte

fusk. Motsatt verkan har också konstaterats.

11.5 En utvärdering av val jag gjort och inte gjort under avhandlingsarbetet

Som i allt forskningsarbete har jag under avhandlingsarbetet måst göra en mängd val.

Somliga val är jag nöjd med. Andra är jag mindre nöjd med. Vissa "val" har jag inte gjort

själv och inte kunnat göra något åt i efterhand.

Några indikatorer på val som tycks ha varit lämpliga:

• Användandet av teorier och andra studier från olika ämnesområden har möjliggjort en
mer allmän teoretisk referensram samt mer komplexa - och möjligen mer verklighets
nära - modeller.
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• Sammanställningar och analyser av data från olika källor har möjliggjort bredare slut
satser om de problem som studerats än vad som annars hade varit möjligt.

• Det stora antalet frågor i intervju-undersökningarna har möjliggjort analyser från många
olika infallsvinklar och av mer komplexa modeller än vad som är vanligt.

• Valet att göra fyra tvärsnittsundersökningar istället för en panelstudie, där intervjuer
kunde ha genomförts med samma urvalspersoner vid fyra tillfällen, kan kritiseras. Det
möjliggjorde dock en högre svarsfrekvens än vad som torde ha kunnat uppnås i en panel
baserad studie. Det möjliggjorde vidare, totalt sett, betydligt fler intervjupersoner, möj
ligheter att pröva strukturrnodellen för skattefusk på oberoende undersökningar samt,
ändå, jämförande analyser mellan undersökningarna och därmed över tiden.

• Datainsamlingarna resulterade i acceptabla svarsfrekvenser, med hänsyn taget till det
stora antalet frågor och många frågors känslighet.

• Användandet av analystekniker som PLS och klusteranalys, har möjliggjort analyser av
komplexa modeller och sannolikt bidragit till ökad validitet.

• Olika analyser av insamlade data med olika analystekniker kan försvåra möjligheterna
"... of arriving at a clear-cut simplification of the complexity", som Davidsson (1989, s
224) uttrycker det. Samtidigt möjliggör det djupare förståelse för de problem som stude
rats (t ex av skattefusk som ett beteende och som olika beteenden) och upptäckten av
oväntade empiriska samband.

• Prövning av strukturmodellen för skattefusk på tre oberoende undersökningar gör det
möjligt att pröva reliabiliteten. Det kan konstateras att de flesta parameterskattningar är
mycket stabila över undersökningarna, vilken tyder på god reliabilitet.

Ovanstående val ger många möjligheter till jämförelser med teorier, med andra studier,

mellan modeller och mellan grupper. Detta möjliggör i sin tur senare (ytterligare) valide

ring av resultaten.

Några val jag skulle velat göra annorlunda:

• Jag har många gånger önskat att jag ställt fler eller andra frågor. Jag är inte heller nöjd
med vissa frågeformuleringar. Vad gäller t ex beteenden önskar jag att jag ställt fler och
mer likartade frågor om olika beteenden och om förändringar i beteenden. Detta gäller
framförallt skattefusk. Jag skulle även önskat att jag haft bättre mått på de viktigaste
förklarande faktorerna: skatter och skatteförändringar samt erfarenheter och uppfatt
ningar härav. Hade jag på förhand haft kunskap om PLS eller LISREL hade jag också
kunnat bättre anpassa frågorna till de möjligheter dessa tekniker ger.

• De svarsalternativ som finns för flertalet av frågorna ger mycket grova mått på det jag
varit intresserad av att mäta. Mer noggranna mått hade i vissa analyser kunnat ge mer.
Samtidigt tycks det mig som om många samband inte är linjära, inte heller kurvilinjära,
utan etappvisa. I det senare fallet kan grova mått resultera i en bättre linjär approxima
tion än annars, förutsatt att respektive svarsalternativ motsvarar en "etapp".
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• Att jag inte redan i första undersökningen ställde de frågor som tillkom i den andra
undersökningen är beklagligt.

Några val jag inte själv gjorde:

Valen att basera urvalen på enbart män i åldern 20 - 65 år i DAFA:s SPAR-register,

urvalens storlek, kostnadsramen för undersökningarna samt att genomföra de fyra undersök

ningarna med sex månaders mellanrum är val jag inte själv gjorde. Jag knöts nämligen till

projektet efter det att ansökan, vilken baserades på nämnda förutsättningar, hade författats

och beviljats. Dessa val har jag således måst acceptera. Mina uppfattningar om dessa val

är:

• Valet att basera urvalet på DAFA:s SPAR-register var ett bra val, eftersom det möjlig
gjorde en väldefinierad urvalsram, bortfallskontroll och vägning av databasen.

• Jag hade föredragit ett urval bestående av både män och kvinnor. Det hade varit intres
sant med kön som förklarande variabel. Det hade samtidigt krävt ett större urval och
mer omfattande intervju-undersökningar.

• Urvalens storlek och kostnadsramarna för undersökningarna var rimliga.

• Valet att utesluta pensionärshushåll anser jag rimligt utifrån syftet med skatteomlägg
ningen och syftet med projektet.

• Valet att genomföra fyra undersökningar med sex månaders mellanrum byggde på
avsikten att snabbt få indikatorer på effekter av skatteoITlläggningen på beteenden. Mina
intressen har varit mer inriktade på teoriutveckling. Därför hade jag själv föredragit att
följa utvecklingen på lite längre sikt - under hela skatteomläggningen - genom en
undersökning per år i fyra (helst fem) år i rad, 1982 - 1985 (1986). Att basera analyser
på flera undersökningar anser jag vara ett föredömligt val. Arbetet härmed är dock desto
mer betungande.

11.6. En avslutande utblick

Ibn Khaldun (1377) hävdade att ju mer nlänniskors "kulturella aktiviteter" beskattas, desto

mindre blir intresset att vara kulturellt aktiv. När allt beskattas till fullo upphör enligt

Khaldun all verksamhet, och samhället går under.

Av avhandlingen framgår att skatter har betydelse för beteenden, men inte alltid i den

utsträckning - och i den riktning - man kanske tror att de ska påverka dem. Vissa aktivi

teter tycks hämmas av höga skatter, medan andra tycks uppmuntras. Reaktioner på skatte

förändringar tycks också vara olika för olika individer och skilja sig åt beroende på omstän

digheterna.
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Samhället tycks således vara verksamt såväl vid låga som vid höga skatter, men de

"kulturella aktiviteterna" i samhället och resultaten härav kommer att skilja sig åt beroende

på skatternas storlek. Skillnaderna gäller såväl den samhälleliga aktiviteten och resultaten

härav i stort (makronivå), som beteenden och resultatet härav för individer och hushåll

(mikronivå).

Naturligtvis är också en mängd andra faktorer än skatter avgörande för den kulturella

aktiviteten i samhället Detta framgår klart av avhandlingen. Oavsett vilket samhälle

människor föredrar behövs kunskap om vad som leder till vilket samhälle. Detta för att

veta om vi närmar oss eller fjärmar oss från det sarrlhälle som vi anser vara önskvärt. Det

är min förhoppning att avhandlingen bidrar med kunskap som kan användas för sådana

bedömningar. Avhandlingen visar med all tydlighet att kunskap behövs om både mikronivå

och makronivå.

Ännu en skatteomläggning står för dörren. Den innebär bl a sänkta skattesatser för i

princip samtliga inkomstklasser. Den innebär också vissa avdragsbegränsningar samt mins

kat skattemässigt värde av avdrag. Fler inkomster och andra typer av ersättningar blir

skattepliktiga. Kapitalbeskattningen blir mer likställd inkomstbeskattningen än tidigare.

Även denna skatteomläggning har som mål, bland annat, att leda till ökat sparande och

motverka skattefusk. Utifrån vad denna avhandling lärt mig om skatter och dessa

ekonomiska beteenden vågar jag göra följande utblick.

Så länge man kan tjäna något på skattefusk kOlnmer detta innebära en lockelse härtill.

De sänkningar av skatterna som den nya skatteomläggningen innebär kommer knappast

reducera denna lockelse i någon större utsträckning. Den reduktion av skattefusket som

vore en önskvärd följd av skatteomläggningen kommer att motverkas av andra förändringar

i samhället, hos individerna och hos hushållen; en viss anpassning kommer att ske till de

nya skatterna och, om någon effekt återstår, kommer denna att vara fördröjd.

För någon större effekt på skattefusket torde skatterna behöva sänkas betydligt mer och

riskerna med skattefusk öka märkbart. Vidare behövs en större förståelse bland inkomst

tagarna för nyttan med skatterna än den som finns idag. Skattemoralen sviktar, främst

bland yngre. Här tror jag att samhällsföreträdare kan påverka genom att föregå med gott

exempel.

Direkta åtgärder som minskar möjligheterna till skattefusk skulle vara effektiva, men

de skulle samtidigt kunna leda till minskad produktivitet i samhället. Ju tydligare de åtgär

der är som kan åstadkomma samtliga nämnda förändringar, och ju större dessa förändringar

är, desto större är sannolikheten att de leder till en märkbar önskad effekt på skattefusket

inom en inte alltför avlägsen framtid.

När det gäller sparande torde målspararna ha varit 1980-talets förlorare. De kan dock

bli 1990-talets vinnare, tack vare skatteomläggningen. De torde öka sitt sparande till följd

av högre inkomster efter skatt och därmed bidra med en positiv effekt på sparkvoten.
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Förmögenhetsförvaltarna torde komma att se över sin förmögenhetsportfölj och göra

den mindre lånefinansierad. Detta kan innebära en viss tillbakagång i vissa typer av

sparande, samtidigt som sparande genom skuldminskningar ökar. På sikt torde de kunna

öka sitt sparande och därmed bidra till ökad sparkvot.

Buffertspararna torde, i den mån de får pengar över efter att ha betalat räntor och

amorteringar på lån, snarare komma att öka sin konsumtion än sitt sparande. De torde

komma att bidra med en negativ effekt på sparkvoten.

Kassaförvaltarnas möjligheter att betala av sina lån eller på annat sätt öka sitt sparande

kommer till en början vara mycket begränsade. Eftersom de främst utgörs av barnfamiljer

kommer de eftersträva att upprätthålla en viss konsumtionsnivå. De kommer att prioritera

boendet. Ränte- och den allmänna kostnadsutvecklingen kommer att vara avgörande för om

de kommer att bidra med en positiv eller en negativ effekt på det aggregerade sparandet.

En studie som denna bidrar inte bara till ökad kunskap om skatter och ekonomiska

beteenden. Den kan även ge en viss förståelse för människan som sådan och den världs

historia som hon är med om att skapa. Låt mig avsluta med att åter citera Schumpeter

(1918):

"The spirit of a people, its culturallevel, its social structure, the deeds its policy

may prepare - all this and more is written in its fiscal history, stripped of all

phrases. He who knows how to listen to the message here discerns the thunder

of world history more clearly than anywhere else. "
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TAXES AND ECONOMIC BEHAVIOR
- ENGLISH SUMMARY

1 Introduction and purpose

In 1982, the Swedish parliament voted to reform the Swedish income tax system. Marginal

tax rates were reduced gradually from 1983 to 1985, as was the tax value of deductions.

The maximum marginal tax rate was reduced from 85 percent in 1982 to 80 percent in

1985. At some income leveis, the reductions in marginal tax rates were much greater, at

the most close to 30 percentage points (see Diagram 4.3 in Chapter 4). The maximum tax

value of deductions was reduced from 85 percent to 50 percent during the same period.

The main purpose of the income tax reform was to affect economic behavior: to

stimulate work, "productive efforts" and saving, and to make people less inclined to tax

evasion and financial speculation.

The purpose of this study is to shed light on some effects of changes in income taxation

on economic behavior, and some consequences of this to the Swedish economy. This has

been done by:

l) analyzing public statistics to arrive at some conclusions about the effects of the income

taxation in Sweden and the income tax reform for different groups of tax payers

(micro-Ievel) and for the Swedish economy as a whole (macro-Ievel);

2) analyzing specially collected survey data to arrive at some conclusions about

a) what factors can be used to explain tax evasion and saving behavior,

b) what happened during the first half of the income tax reform period to tax

evasion, saving, and factors that are hypothesized to explain these types of

economic behavior.
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This thesis shows that the income tax reform was not successful at the aggregate level
with respect to saving, tax evasion and work, at least not during the jirst halj of the income
tax reform period (1982 - 1984) andfor the population studied (see 3 below). The thesis
also gives explanations to why the expected effects did not occur.

The analyses of the author's own survey data are of primary importance. As a first

step, a general theoretical model (or frame of reference) has been developed as a basis for

studies of economic behavior - its causes and consequences -- in general, and for this

study in particular.

2 A general theoretica1 mode1 or frame of reference

The general theoretical model presented in Figure 1 below has two main purposes:

a) to define types offactors that may influence or be influenced by (economic) behaviors,

and how, directly or indirectly, changes in these factors may affect or be affected by

(changes in) behaviors,

b) to contribute to the developnlent of a more common jramework for handling theories

and empirical results and hereby to create a better understanding of economic life, its

causes and consequencies.

The general model has been used as a basis for the development of the sub-models that

are tested in this work. This model has the following characteristics:

1) It consists of three types of factors: environmentallsituational factors, subject factors
and behavior.

2) It specifies causal relations between factors of the same type or of different types.

3) It provides a basis for theory construction at different aggregation levels.

2.1 Three types of factors

1) Behavior is anything a subject or a group of subjects does, or fails or neglects to do,

that can be described by a verb. Van Raaij (1986, P 10) defines economic behavior as

".. . human decision and choice behavior with regard to the alternative use of scarce

resources (money, time, effort, space, material resources and energy) to satisfy needs."
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Behavior

Behavior

i
Psychological/
mental factors

Factors related
to other subjects

Subject factors

~ General instrumental
6 environmental/situational factors Jo

Environmental/situationai
factors

Perception

~ 6 Subject-related
I ~ instrumental factors

.... '- Somatic factors
6,.. (physical/biological)

Figure 1. A general theoretical model of behavior, environmentallsituational factors

and subject factors and of causal relations between factors of the same type or

of different types.

The scarce resources mentioned by van Raaij are considered as environmen

tallsituational factors in the general mode!. The mental activity of decision-making is

not behavior in the mode!. This activity is instead thought of as interactions among

subject factors.

2) Environmentallsituational factors are of three kinds:

a) general instrumental environmentallsituational factors which consist of the physical

environment and general societa1 factors. Exarnples of the latter are the (income)
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tax system (tax rules) , the law, mass media reports and public information,

inflation, the general inconle level, etc.,

b) subject-related instrumental environmentallsituational factors including subject

related conditions and restrictions - features of the objective environment that

directly relate to a subject, such as its income, assets, or debts. The status implied

by age, sex, education, civil status, type of residence, number of children, etc.

also belongs to this category of factors, although these factors can also be

indicators of subject factors and behavior.

c) factors related to other subjects which are other factors of social influence than

those implied above. They consist of instrumental environmental/situational

factors related to and behaviors of other subjects with causal relations to studied

subjects.

3) Subject factors are also of three kinds:

a) somatic factors which consist of the physical and biological characteristics of a

subject that make possible and delimit the responses of the subject in regard to

behavior and psychological/mental activity.

b) psychologicallmental factors which consist of factors generally referred to as

organism factors, such as attitudes, knowledge, motives, feelings, expectations,

aspirations, personality, intentions, dispositions, etc. "Thinking" is interaction

between somatic and psychological/mental factors.

c) perception which is a function of environmental/situational factors, other subject

factors and behavior. Perception has been separated from other subject factors

only to stress its importance as the link between what can be perceived and what is

perceived.

The causal relations between factors of these types are shown in Figure 1 above.

Examples of the factors mentioned, both at the micro-Ievel and at the aggregate or macro

level, are given in chapter 2. At the micro-Ievel, the subjects are usually individuals,

households, or businesses. At the macro-level, the subject is a nation, a region or the world

economy, or an aggregate of individuals, households or businesses.
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3 Method

The types of data collected and used in this study are:

1) secondary data consisting of public statistics on income taxation and saving,

2) secondary data from income-tax return forms and property taxation for all subjects

sampied (see point 3),

3) primary data from telephone interviews with mate representatives of Swedish

households,

4) primary data from a questionnaire sent to the same respondents as in point 3, after the

telephone interview.

The data were collected in four surveys: the first (Ul) in November/December 1982,

the second (U2) in May/June 1983, the third (U3) in November/December 1983, and the

fourth (U4) in May/June 1984.

Two random samplings were drawn from the total male population of Sweden, aged 20

- 65 and who were Swedish citizens. The first sample was drawn in October 1982, and the

second sample in October '1983. Each sample was then randomly divided into two samples,

resulting in one sample for each survey. Table 1 below shows the response and non

response rates in the surveys.

Table 1. Response and non-response rates in the four surveys.

U1 U2 U3 U4 Total

No. % No. % No. % No. % No. %

Samples sizes 592 100.0 579 100.0 625 100.0 625 100.0 2421 100.0

Non-responses 154 26.0 180 31.1 163 26.1 172 27.5 669 27.6

Interviewed 438 74.0 399 68.9 462 73.9 453 72.5 1752 72.4

Respondents who
answered the mail
questionnaire 381 87.0 333 83.5 347 75.1 366 80.8 1427 81.4
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The data analysis techniques used in this thesis are cross-tabulation, comparison of

means and deviations, regression analysis, discriminant analysis, correlation ana1ysis,

principa1-components analysis, cluster ana1ysis, and PLS (Partia1 Least Squares). See

section 3.2 in Chapter 3 for references. Statistica1 tests used are primarily the x2-test, the (

test, the F-test, and Kenda1l 's Tau B-test. The level of significance used is p=0.05.

The primary data collected from the respondents were weighted so that the age and

marital status of the respondents in each survey correspond to the age and civil status of the

total samples. Some differences between the respondents and the sanlples still remain, e.g.

regarding ownership of real estate and income (see Table 3.2 in Chapter 3), as well as

between the surveys (see Wahlund, 1990).

4 The development of income taxes up to and during the income tax
reform - the independent variable(s) of main interest

Both before and after the income tax reform (1978 - 1988) the total tax revenue in Sweden,

as percentage of GDP, was the highest among all OECD countries (about 50 percent). The

taxes on personal income, as percentage of GDP, was among the highest within OECn

(OBeD, 1990) during the same period.

The latter actua1ly decreased more during the five years preceding the income tax

reform than during it - from 21.5 percent in 1978 to 20.4 percent in 1982 and a further

decrease to 19.5 percent in 1985 - although most income tax rates were raised during the

sixties, seventies, and in 1980 - 1982. Tax revenues as percentages of GDP, regarding

other types of taxes, increased during the same period. At the aggregate level the income

tax reform seems to have continued a trend, rather than breaking it.

The marginal tax rate and the percentage of total tax on a person I s. income changed

differently for different groups of income earners. About half of all income earners were in

income-brackets where the percentage of total tax on income increased; 25 percent in

income-brackets where the percentage of total tax did not change; and only 27 percent in

income-brackets where the percentage of total tax decreased. These types of differences

were also found between different socio-economic groups and between people with different

rates of deductions at different income leveis.

These figures relate to the macro-Ievel. Individuals and households change over time,

following the natural life-cycle. The groups discussed do not have to consist of the same

persons or households at the different points in time between which changes or absence of

changes for the groups have been observed. Individuals and individual households may

thus have experienced other changes than the groups mentioned above, or no changes.
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It is clear that different subjects were exposed to different stimuli - changes in taxes

- during the income tax reform. Reactions at the micro-Ievel can therefore be assumed to

differ from reactions that can be observed at the macro-Ievel.

It is also shown in Chapter 4 that the changes in the income tax roles, due to the

income tax reform, and even the direet effects of these changes on such subject-related

instrumental environmentallsituational factors as disposable income, after tax cost of

deductible expenses, personal marginal tax, etc., constitute different stimuli to one and the

same subject. Changes in behavior may thus depend on which stimuli are perceived, and

how these stimuli are perceived.

The stimuli mentioned are alternative and competing stimuli. Their existence accentu

ates the importance of including subject-related instrumental environmenta1/situational fac

tors and subject factors when the influence of general instrumental environmentallsituational

factors on behavior is studied, as weIl as of coIlecting data at the micro-level.

Some of the Tables and Figures in Chapter 4 are easily understood by English readers.

These are:

Table 4.1. The development of tax revenues in Sweden, as percentages of GDP, 1978
- 1985. The first two columns show the income tax revenues froln
individuals and businesses, respectively. The last column is the total tax
revenue in Sweden, as percentage of GDP.

Diagram 4.1. The average total tax, in percent of taxed income 1982 and 1985, within
different brackets of total income, and the percentage of income earners
within six income braekets, as an average of 1982 and 1985 (in the money
value for 1985).

Diagram 4.2. Lorenz-curves for total incomes (ltinkomst"), assessed taxes ("skatt"), and
deductions ("avdragit) in 1984, regarding all income eamers.

Diagram 4.3. Marginal tax rates at different income levels 1982 - 1985, and the
percentage of income earners, aged 20 - 64, within different income
brackets, in 1982 and 1985.

Table 4.3. The marginal tax rates at four different income leve1s 1950 - 1985. The
income levels are given in the money values for 1982 and 1985.

5 Models of tax evasion

A structural model of tax evasion is developed in Chapter 5. Only the final - tested 

model will be discussed here. The model was tested separately on each of the last three

surveys, using PLS (see references in Section 3.2 in Chapter 3). Both first and second

order latent variables were used. The dependent variable - tax evasion - was constructed
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formatively by four indicators, each measuring one type of tax evasion1. The percentages

of the respondents who admitted the different types of tax evasion were:

1) admitted not having declared some income (EVADE INCO): 14 percent.

2) admitted having made illegal deductions (EVADE DEDU): 7 percent.

3) admitted having received "black" money (EVADE RECE): 18 percent.

4) admitted having paid someone else "black" money (EVADE PAID): 18 percent.

In addition to the structural model, four regression models were tested, one for each of

the four types of tax evasion. The correlations between the four types of tax evasion are

shown in Table 2 below. Although "black" money is defined as incomes that have not been

declared, it was not always thought of as the same thing by the respondents.

The different types of tax evasion appear to a certain degree to be alternatives to each

other, some types of tax evasion more than others. To alesser degree, one type of tax

evasion may stimulate another. To receive "black" money was found to be more dependent

on subject factors than paying "black" money, which was found to be more dependent on

environmenta1/situational factors.

Table 2. Correlations between the four types of tax evasion.

Type of evasion Income evasion Received black money Illegal deductions

Received black money

Illegal deductions

Paid others black money

0.36

0.16

0.15

0.11

0.21 0.11

5.1 A structural mode! of tax evasion

Figure 2 below shows the relations in the final structural modet of tax evasion, tested on

data from each of three separate surveys carried out with six months intervals, 1983 and

1984. The purpose of three separate testings has been to arrive at a model that stands up

over time also when changes appear in environmenta1/situational factors.

The indicators used in the PLS analyses were measured by the scale: O. not having evaded, 1. evaded
once, 2. evaded more than once.
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The structural mode1 shows both direct and indirect paths of influence from the

exp1anatory factors on tax evasion. In some cases, different paths from one exp1anatory

variable to tax evasion are counteracting with each other.

What does then explain tax evasion according to the structural mode1? According to the

mode1 only 5 out of 23 exp1anatory variables have direct injluence on tax evasion:

• the more possibilities a person has to evade taxes by means of having helped others

with work that is often remunerated,

• the more possibilities that are perceived to evade taxes,

• the less negative attitudes toward tax evasion and crime in general,

• the less risky tax evasion is perceived to be, and

• the more taxes are avoided by legal methods,

the more likely is it that a person will practice tax evasion.

Nine other factors in the model influence tax evasion indirectly and unambiguously by

influencing the factors mentioned above. These factors are:

• Tax attitudes. The more negative attitudes toward taxes are, the more taxes are

evaded. This is because more negative tax attitudes result in more lenient attitudes

toward tax evasion which leads in tum to more tax evasion.

• Perceived reasonableness ojmarginal tax rates. The more unreasonably high marginal

tax rates are perceived, the more taxes are evaded. This is because the more

unreasonably high marginal tax rates are perceived, the more negative attitudes are

toward taxes, and the more lenient attitudes are toward tax evasion. These trends lead

in tum indirectly or directly to more tax evasion in the manner mentioned above.

• Beliej in being able to improve one's economic situation, legallyand by one's own
efforts. The weaker the belief in this is, the more taxes are evaded. This is because
the weaker the belief in onets ability to improve onets economic situation, the more

unreasonably high marginal tax rates are perceived (except in the first of the three

surveys that the model has been tested on: D2) and the more negative attitudes are

toward taxes. These 1ead in tum to more tax evasion in the manner mentioned above.
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• Political party sympathy. The "more conservative" or "less socialistic" one is, the

more taxes are evaded. This is because the "more conservative" or "less socialistic"

one is, the more unreasonably high marginal tax rates are perceived, and the more

negative attitudes toward taxes are. These trends lead in turn to more tax evasion in the

manner mentioned above.

• Perceived personal marginal tax. The higher perceived personal marginal tax rate, the

more taxes are evaded. This is because the higher the perceived personal marginal tax

rate,

the more unreasonably high marginal tax rates are perceived,

the "more conservative" or "less socialistic" the political party sympathies are,

the weaker the belief is in possibilities to improve onets economic situation legally,

and the greater the individualts possibilities are to evade taxes by means of having

helped others with work that is often remunerated.

These trends lead in tum to more tax evasion in the manner mentioned above.

• Actual personal marginal tax. The higher actual personal marginal tax rate, the more

taxes are evaded. This is because the higher the actual personal marginal tax rate, the

higher the marginal tax rate is perceived. This leads in tum to more tax evasion in the

manner mentioned above. The actual personal marginal tax rate has no direct infiuence

on any of the other variables mentioned above.

• Perceived economic situation. The worse onets economic situation is perceived, the

more taxes are evaded. This is because the worse onets economic situation is

perceived, the weaker the belief is in possibilities to improve onets economic situation

lega11yand the more unreasonably high marginal tax rates are perceived. These lead in

tum to more tax evasion in the manner mentioned above.

• Self-employment. Self-employed person evade taxes somewhat more than others. They

do this because they perceive more possibilities to evade taxes than others do and they

are "more conservative" or "less socialistic" than others. These lead in tum to more

tax evasion in the manner mentioned above.
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• Age. Younger people evade taxes more than older people. This is because younger

people are less negative to tax evasion than older people, they judge the risks of tax

evasion to be smaller than older people, they have greater possibilities to evade taxes

by having helped others to agreater extent than older people with work that is usually

remunerated and they are "more conservative" or "less socialistic" than older people.

All this leads in tum to more tax evasion in the manner mentioned above.

Self-employment also have a negative and age a positive indirect influence on tax

evasion. These influences are smaller than the opposite influences mentioned above,

however.

All other factors influence tax evasion through paths that are counteracting to each

other. The effects of changes in these factors on tax evasion can not be determined from

the structural mode!. These factors are: perceptions of marginal tax rates in general, tax

knowledge, the actual household economic situation, the household income, the time spent

on work, education and occupational skills, household size and being a student or retiree

(65 years of age or under).

High marginal tax rates result in aversion to taxes. Increased aversion to taxes makes a

person more lenient toward tax evasion. This causes the person to use the available actual

possibilities for evading taxes.

What has been labelled "actual possibilities to evade taxes" is work done to help others

that is usually remunerated. This kind of work is not done because of negative attitudes

toward the level of taxes, or because of agreater need than in general for extra incomes. It

is done because a person can make some money or 'accomplish something through this

work. Possibilities to carry out this kind of work are the result of having a market value
and the ability to carry out the work demanded.

A high marginal tax rate means an extra incentive to do this kind of work but it does

not seem to be of decisive importance. The higher one's marginal tax is, the more money

can be earned if one use the possibilities to evade taxes which are the result of having

helped others with work that is usually remunerated.

The household income, which "after tax" is affected directly by changes in tax rates,

did not have any direct influence on any of the factors with direct influence on tax evasion.

Neither did it have any unambiguous indirect influence on tax evasion.
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Comment: The variables are explained in the English Summary Appendix 1.

Figure 2. A structural model of tax evasion.
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S.1.1 A critical discussion of the structlmll model

Is the structural model a good description of the real causal structure behind tax evasion?

The main reason why this should not be the case would be that non-recursive relations are

not included. In some cases, causal relations in the opposite direction are conceivable.

Another reason is that about 70% of the variation in the dependent variable remains

unexplained. At the same time, a number of methodological explanations are given for

this: the crudeness of the measures, non-linear relations, measurement errors, etc.

A theoretical explanation of the latter is that some latent variables may not correspond

to real factors. For example, education and occupational skins may be part of different

factors in different places in the true model. The results from the regression analyses (see

5.2 below) also indicate that there may be different causal structures behind different types

of tax evasion. Some neglected variables that perhaps should not have been neglected are

also discussed in the book. The model should, therefore, primarily be viewed as a basis for

further development of a causal structural model for tax evasion.

On the other hand, there are indications that the model is anchored in reality:

l) The main explanatory variables in the structural model are found as significant

explanatory variables also in the regression analyses (see 5.2 below), with the same

direction of influence in all modeis.

2) All significant relations, both indirect and direct, found on alllevels in the structural

model (with the model having been tested on three independent surveys carried out in

three different points in time) are reasonable, it is possible to give them a plausible

interpretation.

3) The relations found in the structural model, as well as the weights or loadings of the

indicators with respect to their latent variables, both of the first and second order, are

in general rather stable in the long run, Le. in the three independent surveys they have

been tested on.

Regarding point 3), there are some differences between the surveys as to the relations

found. Except for methodological explanations, two theoretical explanations are given.

Differences may be due to changes over time in the qualitative contents of the variables

(indicators and latent variables), or the time lag of effects may differ for different causal

relations.



340

5.2 Four regression models of tax evasion

The same theoretical factors that were hypothesized to influence tax evasion in the structural

model were used as independent variables in four regression analyses, one for each type of

tax evasion mentioned above. Most independent variables correspond to the first order

latent variables in the structural model2. Some of the indicators to the tirst order latent

variables in the structural model were used as separate explanatory variables in the

regression analyses. The dependent variables were all dichotomous3.

According to the results of the regression analyses, all four types of tax evasion are

carried out to agreater extent, the more lenient toward tax evasion people are, the more

people avoid taxes by legal methods and the more possibilities to evade taxes people have or

perceive themselves having.

These are four of the flve factors that were found to have direct influence on tax

evasion according to the structural model. The flfth fåctor is perceived risks of tax evasion.

This factor has a significant influence only on the two types of income tax evasion in the

regression analyses. Other differences between the four types of tax evasion can be

concluded from Table 3 below, which shows the results of all four regression analyses.

Wärneryd and Walerud (1982) found three types of tax payers: tax evaders, regular tax

payers, and tax planners. A conclusion drawn from the results of the regression analyses is

that there may be three types of tax evaders that commit different types of tax evasion:

1) Productive tax evaders. These people evade taxes by receiving "black" money for

work they do.

2) Tax return evaders. These people evade taxes by making too large deductions or by

not declaring all their income in their tax return form.

3) Work-need evaders. These people contribute to tax evasion by paying others "black"

money for work they need others to do for them, e.g. repairs on their house or their

car.

This categorization should be tested in future research.

2 Principal-eomponents or summations of measured variables were used as indices.
3 Having admitted tax evasion = 1. Not having admitted tax evasion = O.
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Results from four regression analyses.

Explanatory variables EVADE RECE EVADE INeO EVADE DEDU EVADB PAID

BETA BETA BETA BETA

Favors exchanged

Said no to work

Home production

Tax evasion attitudes

Crime attitudes

Risk attitudes

Perceived evasion pOSSe

Helped others with work

No party sympathies

Social democratic symp.

Tax knowledge

Personal marginal tax

Economic controI

0.099****

-0.133 ****

-0.100****

0.086***

0.234****

0.058*

0.074**

-0.104****

-0.140****

0.062*

0.180****

0.091 ***

0.091 ***

-0.163 ****

0.086***

0.067*

0.076**

-0.163 ****

0.080*

0.096***

-0.074*

-0.091 ***

0.082***

Debts (Ioans) -0.076***

Real estate

Durables (cars, boats, videos)

Moonlighting 0.072 ***

Self-employed 0.086***

Occupational knowledge
in transportation, etc. 0.104 ****

Education

-0.093***

-0.076**

0.094***

0.100****

Age

U3 (autumn 1983)

Constant

R2:
R2 adjusted:

Degrees of freedom:
Residua! degrees of fr. :

F:

-0.089***

0.171 ****

0.256
0.245

11
737

23.031 ****

-0.070*

0.059*

0.151 ***

0.134
0.124

9
739

12.728****

(not sig.)

0.074
0.067

6
742

9.893****

-0.075*

(not sig.)

0.085
0.073

9
739

7.579****

****: p ~ 0.01; ***: p ~ 0.03; **: p ~ 0.05; *: p < 0.10



342

6 What happened during the tirst half of the income tax reform
(1982 - 1984) to tax evasion and to some of the factors explaining
tax evasion?

Despite the aim of the income tax reform to reduce tax evasion, no reduction - or increase

- in tax evasion could be observed over the four surveys. The analy~es of the development

over time, as measured by the four surveys, in the factors explaining tax evasion according

to the causal structural mode1 of tax evasion show:

• Possibilities to evade taxes, by means of having helped others with work that is often

remunerated, decreased during the period in question. This indicates a tendency toward

less tax evasion.

• Perceived possibilities to evade taxes did not change. The result indicates no effect on

tax evasion.

• Fewer and fewer said "No" to a job or over-time work for tax reasons and the

percentage that had traded favors with others decreased. Both indicate a tendency

toward less tax evasion.

• Tax evasion was perceived to be increasingly riskier during the period in question.

This indicates a tendency toward less tax evasion.

• The attitudes toward tax evasion became more lenient during the period in question.

This indicates a tendency toward increased tax evasion.

One explanation why tax evasion did not change, as concluded from the findings in the

four surveys, is that the change in attitudes toward tax evasion was counterbalancing the

changes in the other variables explaining tax evasion.

A second explanation is that some of the measures for tax evasion involved a period of

several years. A change during the last year or two may thus not show up during the short

period during which the surveys were conducted. Another explanation related to the crude

measures used is that the amount evaded may have changed, which was not measured in the

surveys.

A third explanation is lagging effects. This means that tax evasion may have decreased

after the fourth survey in the spring of 1984. A fourth explanation is that there were

changes in neglected explanatory factors, counteracting to some changes observed in

explanatory variables used.
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Of the explanatory variables in the structural model that have unambiguous indirect
influence on tax evasion, only the belief in being able to improve onets economic situation,

legally and by oneself, and personal marginal tax rate, (on average), changed in a direction

that would imply decreased tax evasion in due time. Political party sympathy was the only

variable that changed in away that would imply increased tax evasion. The reasons why

the changes mentioned here did not result in changed tax evasion, indirectly, are the same

as those stated above.

Among other results, the analyses show that it took about a year and a half before the

new reduced marginal tax rates were perceived, but still not byevery income eamer and not

as low as they had actually become. According to the structural model, only perceived 

not actual - marginal tax rates have further int1uence on other factors and finally on tax

evasion. The respondents r marginal tax rates were reduced from an average of 59 % in

1982, to 52% in 1984.

One explanation why the reductions in marginal tax rates were not perceived

immediately, nor to the full extent by all income eamers, is implied by Weber-Fechners

law. The reductions may simply have been too small to be perceived sooner, to their full

extent and by more tax payers.

Another explanation is that income earners have a preconceived notion of the levels of

marginal tax rates, independent of their actuallevels. In general they tend to underestimate

or overestirnate them. The perceived level of the personal marginal tax rate is explained to

a great extent by this notion, independent of the objective reality.

A third explanation is that many income earners may not have experienced any

reduction in their marginal tax rates because they increased their income over the period in

question. Some may even have experienced tax increases for the same reason. This change

may have affected their notions of the levels of marginal tax rates.

The fact that many income eamers lacked knowledge about income tax rates (and

rules), and changes in these, implies a rather large information and educational problem if
tax evasion is to be fought by reducing marginal tax rates.

Changes also appeared in variables with counterbalancing indirect influence on tax

evasion. Of the variables explaining tax attitudes, perceived reasonableness of marginal tax

rates did not change during the period in question. At the same time the effects of changes

in the other explanatory variables - belief in being able to improve onets economic

situation, political party sympathy and notion of the level of marginal tax rates in general 

were counterproductive to tax attitudes.

The reasonableness of marginal tax rates is explained by perceived personal marginal

tax, education/occupational knowledge, notion of the level of marginal tax rates in general

and political party sympathy. Changes in the last two variables were counterproductive to

the reasonableness of marginal tax rates.
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7 A hierarchical model of savers

In Chapter 8, a hierarchy of saver types is hypothesized, based on psychological and

economic theories and findings. The hierarchy was suggested by Wämeryd (1983b), from

a model of saver needs or motives suggested by Lindqvist (1981). The hypothetical model

suggests four types of savers: wealth managers, goal savers, buffer savers, and cash

managers. See Figure 3 below.

Wealth management

Goal·directed saving

Buffer and security capital

Cash management

~ Wealth managers

Goal savers

Buffer savers

Cash managers

Figure 3. A hierarchy of saver needs and a hierarchy of saver types.

The hierarchy of saver types has been tested before (Wahlund and Wärneryd, 1987a,

1987b) and received some support. A rather large number of variables (25) was used then,

behavior included. The test performed in this book used only nine variables, behavior not
included.

The analysis technique used was cluster analysis. Only those respondents having stated

that they have a job and a monthly income of at least 1000 Swedish crowns (in the money

value for 1980) were included. Figure 4 below shows the sizes of the four clusters found.

Further analyses indicate the existence of more types of savers, primarily sub-types to the

four saver types found here. This should be further investigated in future research.
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Wealth managers
(23,4%)

Goal savers
(17,7%)

Butter savers
(27,3%)

Cash managers
(31 ,5%)

Figure4. A hierarchy of four saver types.

7.1 The four saver types and tbeir saving behavior

The income tax reform was supposed to stimulate saving. From analyses of both public

statistics and of the survey data collected, no increase in saving can be observed at the

macro-Ievel.

Table 4 below shows the means for each cluster of the defining variables. A number

of analyses of differences between the four saver types, with respect to a number of other

variables, especially saving behavior, were performed. From these analyses and from the

initial cluster analysis, the following conclusions have been drawn about the saver types.

Saving is a natural way for the wealth managers to increase their wealth at the same

time as they rnaintain a satisfactory consumption level. Their high incomes make both the

former and the latter possible.

Wea1th managers are those most resembling "the economic man." They seem to be

readier than other saver types to react on economic stimuli, such as tax changes or changes

in interest rates, in accordance with economic theory. They are highly educated, especially

in economic fields, which means that it is easier for them than for many others to profit by

economic information.
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They want as good returns as possible and they spread the risks by investing in many

different kinds of assets. Of all saver types the wealth managers contribute by far more to

household aggregate saving.

Before the income tax reform, most wealth managers had taken large loans. These

loans were rather inexpensive, due to their high incomes and the existing tax roles. To

some extent these loans were used for saving or investments with a higher return.

The goal savers save as much as they can. As for the wealth managers, a rather large

part of a raise in income, for example due to tax reductions, will be saved. During the

income tax reform, the goal savers seem to have increased their saving at the expense of

consumption, rather than the opposite. Although the goal savers constitute the sma1lest

group, they contribute quite a lot to household aggregate saving.

The goal savers want their money easily accessible. The eamings are important, but

they try to avoid risky investments. They prefer saving in bank accounts, have not (yet?)

obtained any large number of real assets, and they save a lot less than the wealth managers

in other financial assets, such as stocks and bonds. They do not readily incur debts.

The goal savers save more than both buffer savers and cash managers in financial

assets, although their income is about the same. On the other hand, more goal savers

admitted tax evasion than members of the other saver types. Tax evasion may, at least for

the goal savers, result in more saving. Having a goal for saving also seems to lead to more

saving than other saving motives.

The buffer savers save in bank accounts, primarily to have a buffer for unexpected

outlays. They have about the same opportunities to save as the goal savers do but save less.

Despite the fact that the buffer savers constitute the next largest group, they contribute less

to household aggregate saving than the smallest group - the goal savers.

The buffer savers do not seem to be willing to increase their buffer saving. They are

also more inclined than the goal savers to incur debts and to obtain real assets. A raise in

income, for example from tax reductions, would rather result in increased consumption than

increased saving.

The buffer savers are greater risk seekers than goal savers. They are tempted more by

chances of winning (large sums) than by high interest rates. Buffer savers especially ought

to be tempted to save more by saving involving chances to win money. Saving to have a

buffer does not result in as much saving as saving toward a goal.

The cash managers save what they can of their income, the latter being about the same

as that of goal savers and buffer savers. They save primarily in bank accounts to have

money easily accessible when its time to pay bills. At the same time, they try to keep a

buffer. They have saved somewhat more than both goal savers and buffer savers in other

forms of financial savings than in bank accounts. Interest rates - or possible earnings 

seem to matter.
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Most cash managers are families with children who have borrowed rather large sums of

money to buy a house. Large instalments and interest charges make it difficult for cash

managers to increase their saving. The cash managers dissave and contribute negatively to

household aggregate saving.

Table 4. Means of variables defining four saver types in a cluster analysis.

WEALTH GOAL BUFFER CASH

Defining variables MANAGERS SAVERS SAVERS MANAGERS TOTAL

Life cycle stage and income

Age 48.52 36.64 38.02 40.05 40.87

% supported in the household 26.7% 18.1 % 16.3% 43.7% 27.8%

Real monthly income (SEK) 8,168:- 5,364:- 5,439:- 6,121:- 6,278:-

Motives for bank saving

To have a buffer 3.08 1.76 3.78 2.83 2.96

Cash motive 2.31 1.72 1.52 3.46 2.36

Goal saving 1.80 3.24 1.80 1.15 1.85

To get interest 1.05 1.09 0.75 0.47 0.79

Wealth

Bank savings (SEK) 82,183:- 33,322:- 17,143:- 16,390:- 34,920:-

Financial investments (SEK) 30,437:- 5,399:- 4,591:- 6,793:- 11,457:-

Number of respondents 197 149 231 268 845

% 23.3% 17.6% 27.3% 31.7% 100.0%

Mean within group variance per number of clusters (start variance = 7605.0): 2: 6468.0

3: 5908.2 4: 5439.3 (5: 5030.8).

7.2 Saving behavior during the tirst half of the income tax reform

The following conclusions have been drawn regarding the saving behavior of the saver

types during the first half of the income tax reform:

• The wealth managers reduced their debts which had to some extent been previously

used for saving or more profitable investments. They still continued to increase other
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types of saving, but the increase was probably lower than it would have been

otherwise. They continued to contribute positively to the development in household

aggregate saving, but probably less than if they had not reduced their loans.

• The goal savers increased their saving, both by increasing their regular saving and by

reducing their loans. They contributed positively to the development in household

aggregate saving.

• The buffer savers had a tendency towards decreased saving. They contributed

somewhat negatively to the development in household aggregate saving.

• The cash managers increased their debts and decreased their saving during the period in

question. By increasing their dissaving, they contributed negatively to the development

in household aggregate saving. Most cash managers were not affected by the

reductions in tax values of deductions but to those who were, they meant less

possibilities to lower their debts.

8 Some general conclusions

Reduced income tax rates should lead to less tax evasion. For any greater effect, the

income tax rates have to be reduced much more than was done by the income tax reform of

1982. The effects of reduced tax rates on tax evasion will also be delayed, at least a year or

two.

Changes in factors other than income tax rates may, at the same time, be

counterproductive to the effects of reduced tax rates on tax evasion. If such changes are not
counterproductive, they may, on the other hand, be opposed to other political goals. One

such example is changes in "productive efforts" - help given to others that is often

remunerated.

The income tax reform seems to have had, and tax changes in general appear to have,

effects on saving behavior. Also, tax changes may have counterproductive effects and the

income tax. reform has had counterproductive effects on saving behavior for different types

of savers and for different types of savings for certain saver types. This is the main

explanation given in this book to why household aggregate saving did not increase, as

expected, during the income tax reform.

Effects at the micro-Ievel does thus differ from effects on the macro-Ievel.



349

ENGLISH SUMMARY APPENDIX 1

Comments to Figure 2

The path coefficients in the model in each surveyare shown in Table 7.3 in Chapter 7. The

order of the variables in that table is the opposite to Figure 2 above.

Loadings ("laddning") and weights ("vikt") of indicators to tirst and second order

factors and information about what kind of indicators that has been used (formative or

reflective) are found in Appendix 7.1. The order of the latent variables in the appendix is

the same as in Figure 2 above.

The latent variables should be interpreted as follows:

TAX EVASION: The more tax evasion, the higher the value.

EVADE PAID: The more times "black" money has been paid to

someone else during the past year, the higher the value.

EVADB DEDU: The more times illegal deductions have been made

during the past few years, the higher the value.

EVADB INCO: The more times all income has not been declared in

the past few years, the higher the value.

EVADE RECE: The more times "black" money has been receiyed in

the past year, the higher the value.

TAX AVOIDANCE: The more taxes have been avoided legally, the higher the value.

HOMEPRODUC: The more home-production, the higher the value.

NO TO WORK: The more times a job, over-time work or an extra

job has been tumed down due to taxes, the higher the value.

WORKEXCHAN: If a respondent has helped someone else with

work requiring his professional skins and been remunerated by a

favor in return, the value is one, otherwise zero.

CRlMEATfITUDE: The more lenient attitudes toward tax evasion [EVASIONATT] and

toward crime in general [CRIMEATIIT], the lower the valne.
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RISK ATTITUDE: The greater the risks perceived for tax evasion, the higher the valne.

PERCEVASPOSS: The more possibilities perceived to evade taxes, the higher the valne.

ALTERN. WORK: The more possibilities to evade taxes by means of having helped

others with work that is usually remunerated, the higher the value.

TAX ATflTUDES: The more negative attitudes towards taxes and

towards the tax system, the higher the value.

TAXATTITU1: The more negative attitudes towards taxes, as to

what is paid and to the benifits received, the lower the valne.

TAXATTITU2: The more unjust the tax system is perceived, the

higher the value.

TAXATTITU3: The stronger the opinion that interest from savings

should be exempted from tax, the higher the value.

TAXATTITU4: The more unprofitable overtime work is considered,

the higher the value.

REASONAB. TAX: The more unreasonably high marginal tax rates are perceived, the

higher the valne.

LEGAL IMPROVE: The stronger the belief that it is possible to improve onets economic

situation, legally and by oneself, the higher the valne.

POLITICAL SYM: The "more conservative", or the "less socialistic" , the higher the

value.

OWNPERCTAXRAT: The higher perceived personal marginal tax rate, the higher the

value.

PBRCTAXRATES: The higher marginal tax rates are perceived in general, the higher

the valne.

TAX KNOWLEDGE: The more knowledge abont tax roles, the higher the valne.
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MARGINAL TAX: The higher actual personal marginal tax rate, the higher the value.

PERECOSITUAT: The better onets economic situation is perceived, the higher the

value.

ECOSITAlTI: The better onets economic situation is perceived, the

higher the value.

CONTROATI'I: The less controi perceived over onets financial

situation, the higher the value.

ECOSITUATION: The better the household economic and financial situation, the higher

the value.

INVESTMENT: The higher the amount invested in stocks, bonds,

etc., the higher the value.

REALESTATE: The more real estate owned, the higher the value.

DURABLES: The more cars, boats or videos owned, the higher the

value.

SAVINGS: The more money in bank accounts, the higher the value.

DEBTS: The more debts (regarded as financial resources), the

higher the value.

HOUSEH.INCOME: The higher the household income, the higher the value.

TIME WORKING: The more working hours per week, the higher the value.

SELF-EMPLOYED: If a person is self-employed, the value is one, otherwise zero.

KNOWLEDGE:

FAMILY SIZE:

The higher education [EDUCATION] and the more professional

skins [PROFKNOWL], the higher the value. The lower education

and the more occupational skins, the lower the value.

The more household members, the higher the value.



STUDENT:

RETIREE:

AGE:

352

If a person is a student, the value is one, otherwise zero.

If a person is retired, the value is one, otherwise zero.

The higher age, the higher the value.
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EKONOf\t1ISKA FORSKNINGSINSTITUTET VID HANDELSHOGSKOLAN I STOCKHOLM
SVE.AV,Ä.C;E~~ 65 . BOX 6501 . 11383 STOCKHOU\1
TELEFor'i 08-73601 20 POSTGIRO 57959-9 ' BANKGIRO 696-4696

Stockholm den 3 maj 1984

Hur står det till med de svenska hushållens ekonomi?

I

Vid Ekonomiska Forskningsinstitutet i Stockholm genomförs just nu en
undersökning om de svenska hushållens ekonomiska situation och om hus
hållens möjligheter att påverka sin ekonomi.

Nu behöver vi er hjälp. Er insats kommer att ta ca 20 minuter och är
av helt avgörande betydelse för att det skall bli en bra undersökning.

Den tjänst vi ber Er om är att Ni låter oss få ställa några frågor till
Er om Ert hushålls ekonomi; hur denna förändrats, hur Ni tror att den
kommer att förändras i framtiden och om Ni ser några möjligheter att
påverka Er ekonomi. Intervjun kommer att ske per telefon och vi kommer
att ringa upp Er någon gång under de närmaste veckorna.

Vad Ni svarar är helt konfidentiellt. Svaren används i rent vetenskap
ligt syfte och kommer endast att redovisas i statistiska tabeller.
Namnen på de personer som varit vänliga att ställa upp kommer därför
aldrig att kunna utläsas. Uppgifter om de medverkande kommer inte att
utlämnas 'till företag eller andra organisationer för kommersiellt eller
annat syfte. Medarbetarna på detta forskningsprojekt har alla tystnads
plikt.

Det är viktiga problem i samhället som vi försöker belysa. Ett litet
antal av DAFA slumpmässigt utvalda män i åldern 20 - 65 år ingår i denna
undersökning och för att få ett tillförlitligt resultat är vi beroende
av just Er medverkan. Undersökningen bekostas av Riksbankens jubileums
fond för:forskning.

Som tack för hjälpen kommer varje person som fullföljer intervjun att få
delta i en vinstdragning på en premieobligation nu i juli. Eventuell
vinst delar Ni med 24 andra intervjuade personer. Numret på Er premie
obligation kommer att lämnas av intervjuaren efter intervjun. Om en
vinstandel utfaller med vinst understigande 5 kr kommer vinstandelen att
tillfalla Radiohjälpen.

Har Ni några frågor att ställa kring undersökningen får Ni gärna ringa
till Richard Wahlund, tfn 08-736 01 20 eller 08-736 01 28.

Med vänliga hälsningar och TACK på förhand!

~:~~ä~~
professor

Richard Wahlund
civilekonom
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EKONOMISKA FORSKNINGSINSTITUTET VID HANDELSHOGSKOLAN I STOCKHOl.rlj
SVEAVAGEN 65 . BOX 6501 . 11383 STOCKHOLM
TELEFON 08-73601 20 . POSTGIRO 57959-9 . BANKGIRO 696-4696

Stockholm den 6 juni 1984

Kompletterande frågor om Ert hushålls ekonomiska situation

Vi vill framföra vårt TACK för att Ni ställer upp i vår undersökning
om de svenska hushållens ekonomiska situation, om förändringar i denna
och om hushållens möjligheter att påverka sin ekonomi.

Vi översänder här den enkät med kompletterande frågor som vi nämnde i
telefonintervjun. Enkäten består av 35 tämligen enkla frågor som vi
ber Er att besvara så snart som möjligt. Sommaren drar allt närmare,
vilket i och för sig kan vara trevligt, men då undersökningen måste
vara helt genomförd innan dess så ber vi Er att besvara och posta
enkäten helst inom fyra dagar!

Alla som besvarar bifogade enkät får som tack för hjälpen ytterligare
en vinstchans i julidragningen 1984 på 1979 års premieobligationslån.
Detta innebär att Ni, så fort vi fått bifogade enkät från Er, deltar
i dragningen med vinstandel i två obligationer!

Eventuell vinst på någon eller båda obligationerna delar Ni med 24
andra personer. I början av januari kommer vi att skicka Er ett vinst
rättsbevis med numret på "Era" obligationer och eventuell vinst kommer
att betalas ut i augusti. Om en vinstandel utfaller med vinst under
stigande 5 kr kommer vinstandelen att tillfalla Radiohjälpen.

I

Vad Ni svarar i enkäten är liksom Era svar i telefonintervjun helt
konfidentiellt. Namnen på de personer som är vänliga att ställa upp
kommer inte kunna utläsas ur de statistiska tabeller som svaren på
frågorna kommer att sammanställas i. Namnen varken får eller kommer
heller att utlämnas till någon utanför forskningsprojektet. Samtliga
medarbetare har dessutom tystnadsplikt. Numret som finns angivet längst
upp till höger på enkäten är till för att vi skall veta vem som svarat
och således är berättigad ännu en vinstandel i en premieobligation.

När Ni besvarar enkäten så skall Ni ange vad Ni personligen anser eller
gör. Om en fråga gäller hela hushållet så anges detta klart och tydligt
i frågan med orden n ••• Ert hushåll ••• n. De siffror som står inom
parantes till höger om varje fråga, t ex (204), är till för att hjälpa
den som skall stansa in svaren på data. Dessa siffror behöver Ni således
inte bry Er om.

Glöm inte att besvara och posta enkäten snarast, helst inom fyra dagar:

Med vänlig hälsning och ett stort TACK på förhand!

~uJ~~~t{
Karl-Erik Wärneryd
professor

~tJ~
Richard Wahlund
civilekonom
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FRÅGEFORMULÄR; Hushållens Ekonomiska Beteenden, Undersökningsomgång 1/2/3/4 (1)

LÄS:

Goddag, mitt namn är •••••••••.•• från Ekonomiska Forskningsinstitutet i
Stockholm. Jag söker (titta i listan över intervjupersoner) •••••••••••

Goddag, mitt namn är ••••••••••.• från Ekonomiska Forskningsinstitutet i
Stockholm. Jag arbetar som intervjuare för en vetenskaplig undersökning
om hushållens ekonomiska situation och om möjligheterna att påverka sin
ekonomi. Vi har skickat ett brev till er om den här undersökningen. Har
ni fått det?

Jag skulle vilja ställa er en del frågor om just ert hushålls ekonomi.
Går det bra att göra det nu? Vi garanterar självfallet full anonymitet
på de svar ni ger och alla som fullföljer intervjun får som tack för
hjälpen del aven eventuell vinst på en premieobligation som det är
dragning på i januari/juli. Jag kommer att ge er numret på obligationen
så fort intervjun är klar.

Innan vi börjar skulle jag vilja kontrollera att jag kommit till rätt
person. (I telefonkatalogen finner man ofta så många personer med samma
namn varför risken finns att vi ringer upp fel person).

KONTROLLFRÅGA 1: -------------------------------------> Är ni född 19••••. 1 (2)

OM FÖDELSEÅRET INTE STÄMMER sA BE OM URSÄKT FÖR ATT DU STÖRDE OCH FÖRSÖK
ATT AVSLUTA SAMTALET SA SNABBT OCH SMIDIGT SOM MOJLIGTI

KONTROLLFRÅGA 2: Är er adress •••••••........ ? TITTA I LISTAN ÖVER
INTERVJUPERSONER OCH JÄMFÖR!

OM ADRESSEN INTE STÄMMER, SKRIV DA DEN RIKTIGA TILL HÖGER OM DEN GAMLA I
LISTAN OVER INTERVJUPERSONER I

IFYLLES EFTER INTERVJUN:

Ditt eget namn:

/Datum för intervjun: 198.•..------
Den genomförda intervjuns längd: minuter.----
Antal gånger som du sökt intervjupersonen (sätt ett streck för varje
påringning!):

____________________ ggr.
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UPPGIFTER ERHÅLLNA FRÅN DAFA:S SPAR-REGISTER

ENDAST I U3 OCH U4:

ENDAST I U1 OCH U2:

BORFALLSORSAK (OM BORTFALL)

BILAGA 2

Kommun-kod: (3)

Civilstånd: (4)

Huvudägare: (5)

Del-ägare: (6)

Fam-ägare: (7)

Hustruns
födelseår: (8)

Antal barn: (9)

IP:s tax
inkomst: (10)

Dito före
avdrag: (11)

Familjens
tax inkomst: (12)

Dito före
avdrag: (13)

1. Vägrar svara (vill ej) (14)

2. Sjuk, gammal, e.d.

3. Bortrest under hela
undersökningsperioden

4. Avliden

5. Hemligt telefonnummer

6. Telefonnumret okänt
(dock ~ hemligt)

7. Telefonnumret och
adressen okänd

8. 15 påringningar under sju
olika dagar utan svar
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1. Först undrar jag om nl ar ensamstående, gift, sammanboende eller om
ni bor hemma hos t ex föräldrar?

1. Ensamstående

2. Gift/sammanboende

3. Hemmaboende

- Ul

2. Har ni huvudansvar för ert hushåll eller bor ni hemma hos någon
annan, t ex hos föräldrar eller hos vuxna barn?

(15)

1. Hushållsföreståndare (16)

o. Hemma-/inneboende

3. Hur många personer ingår totalt i ert hushåll, inklusive er själv?

personer (17)

4. Hur många i ert hushåll har regelbunden inkomst från arbete,
pension, föräldrarledighetspenning, AMS-bidrag eller dylikt,
inklusive ni själv?

personer (18)

5. Hur många barn 16 år eller yngre har ert hushåll försörningsansvar för?

Helt ansvar:

Delat ansvar (barn !1 boende i hushållet,
t ex barn i tidigare äktenskap)

barn

barn

(19)

(20)

6. Vad är er huvudsakliga sysselsättning just nu? Arbetar ni, är ni
studerande, arbetslös, pensionär eller något annat?

7. Och er maka/sammanboende?

Ensamstående/hemmaboende

Arbetar (även "lumpen")

Studerar

Arbetslös

Pensionär (även sjukpensionär)

Hemmaman/-fru, pappa-/mammaledig eller tjänstledig

(21)
mannen

1.

2.

3.

4.

5.

(22)
kvinnan

o.
1.

2.

3.

4.

5.
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U2 - U4: OH lP (HANNEN) INTE ARBETAR --> FRÅGA 20, SID 6!

OH lP ARBETAR --> FRÅGA 13, ÖVERST PÅ NÄSTA SIDA!

- U1

8. Har ni något arbete just nu som inte bara är ett extraknäck?

o. Nej

1. Ja

9. Är ni helt eller delvis studerande, tjänstledig, pappaledig eller
inkallad för militärtjänstgöring just nu?

BILAGA 2

(23)

~ Ja

O. 1. Deltidsstuderande (24)
-->

2. Heltidsstuderande

OBS: RINGA IN EN SIFFRA FÖR VARJE ----->

-->

-->

O. 1. Deltidstjånstledig (25)

2. Heltidstjånstledig

O. 1. Deltidspappaledig (26)

2. Heltidspappaledig

--> O. 1. Militärtjänstgöring (27)
OBS: EJ REP-ÖVNING!

10. Har ni någon hel- eller deltidspension? o. 1. Delpension

2. Helpension

(28)

OM lP HAR NÅGOT ARBETE --> FRÅGA 13, HÖGST Upp PÅ NÄSTA SIDA!

OM lP INTE ARBETAR JUST NU MEN ÄR TJÄNSTLEDIG ELLER PAPPALEDIG ELLER
HAR PENSION --> FRAGA 20, SID 6!

11. Söker ni arbete just nu p g a arbetslöshet? 1. Nej

2. Ja

12. Deltar ni i någon form av arbetsmarknadsutbildning just nu?

1. Nej --}
-> FRÅGA 20!

2. Ja --

(29)

(30)
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13. Hur många timmar i veckan arbetar ni i genomsnitt, inklusive
eventuell övertid, på ert odinarie arbete (arbeten)? (!1 medräknat
eventuella extra-knäck!)

timmar/vecka (31)

14. Arbetar ni åt er själv eller är ni anställd?

l. Nej --> FRÅGA 18!

l. Egenanställd --> FRÅGA 181

2. Anställd

3. Både och --> FRÅGA 18!

15. Har ni någon möjlighet att mot ersättning i tid eller pengar arbeta
övertid på ert arbete?

2. Ja

(32)

(33)

16. Brukar ni arbeta övertid? 1. Nej, aldrig

2. Ja, ibland

3. Ja, ofta

(34)

17. Erbjuds ni någon ersättning i form av pengar eller komp-ledighet för
övertidsarbete på ert jobb?

1. Nej, ingen ersättning (35)

2. Pengar enbart

3. Komp-ledighet enbart

4. Pengar + komp-ledighet

18. Hur trivs ni med de arbetsuppgifter ni har på er arbetsplats?

4. Mycket bra

3. Ganska bra

2. Ganska dåligt

1. Mycket dåligt

19. Hur trivs ni med er arbetsmiljö och era arbetskamrater?

4. Mycket bra

3. Ganska bra

2. Ganska dåligt

1. Mycket dåligt

(36)

(37)
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20. Har ni något betalt extra arbete eller extra-knäck "vid sidan om?"

BILAGA 2

1. Nej --> FRÅGA 22!

2. Ibland (tillfälligt)

3. Ofta (återkommande)

21. Hur många timmar arbetar ni extra eller extraknäcker ni i genomsnitt
per vecka eller per månad?

(38)

timmar/vecka (39)

ELLER: timmar/månad (40)

22. Om övertid och extra-arbeten var skattefria, tror ni då att ni skulle
arbeta mer eller mindre eller lika mycket?

l. Skulle arbeta mer (41)

2. Skulle arbeta oförändrat

3. Skulle arbeta mindre

23. Har det någon gång under det senaste året hänt att ni sagt nej till
ett arbete, till övertid eller till extra-knäck av skatteskäl?

o. Nej

O. Nej

O. Nej

1. Ja, till ett arbete

1. Ja, till övertid

1. Ja, till extra-knäck

(42)

(43)

(44)

24. Är er betalda arbetstid per vecka större, mindre eller oföränrad
jämfört med för 12 månader sedan?

1. Större

2. Oförändrad --> FRÅGA 27!

3. Mindre --> FRÅGA 26!

25. Arbetar ni mer främst för att förbättra hushållets ekonomi eller
pga naturliga orsaker såsom t ex ett nytt arbete?

(45)

-- 1. Arbetar mer för att förbättra (46)
hushållets ekonomi

-- 2. Naturliga orsaker (t ex ett nytt
arbete eller att arbetet eller
arbetsuppgifterna nu helt enkelt
kräver mer tid)

----> GÅ TILL FRÅGA 27!
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26. Arbetar ni mindre främst pga permittering, friställning, pensionering
eller dylikt eller därför att hushållets ekonomi klaras bra ändå och
tillåter mer fritid?

1. Permittering (47)

2. Friställning

3. Pensionering

4. Arbetar frivilligt mindre

5. Annat: vad?

27. Tror ni att er betalda arbetstid kommer att öka eller minska eller
förbli oförändrad under de närmaste 12 månaderna?

1. Öka

2. Oförändrad --> FRÅGA 3D!

3. Minska --> FRÅGA 29!

28. Kommer ni arbeta mer främst för att förbättra hushållets ekonomi
eller pga naturliga omständigheter som t ex ett nytt arbete?

(48)

1. Arbeta mer för att förbättra (49)
hushållets ekonomi

~- 2. Naturliga orsaker (t ex nytt
arbete eller mer tidskrävande
arbetsuppgifter)

----> GÅ TILL FRÅGA 30!

29. Kommer ni arbeta mindre främst pga permittering, friställning,
pensionering eller dylikt eller därför att hushållets ekonomi klaras
bra ändå och tillåter mer fritid?

1. Permittering

2. Friställning

3. Pensionering

4. Arbetar frivilligt mindre

5. Annat: vad?

OM DET FINNS FLER VUXNA (ÖVER 16 ÅR) MEDLEMMAR I HUSHÅLLET:

FORTSÄTT DÅ MED FRÅGA 30, HÖGST Upp PÅ NÄSTA SIDA!

OM ENSAM "VUXEN" I HUSHÅLLET --> GÅ TILL SID 9, FRÅGA 36!

(50)
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30. Arbetar övriga hushållsmedlemmar tillsammans mer eller mindre eller
lika mycket som för 12 månader sedan?

1. Mer (51)

OBS: GÄLLER HUSHÅLLETS NUVARANDE MEDLEMMAR! 2. Lika mycket --> FRÅGA 33!

3. Mindre --> FRÅGA 321

31. Arbetar de mer främst för att förbättra hushållets ekonomi eller pga
naturliga orsaker som t ex nytt arbete?

1. För att förbättra (52)
hushållets ekonomi

<-- 2. Naturliga orsaker

----> GÅ TILL FRÅGA 33!

32. Arbetar de mindre främst pga naturliga orsaker såsom arbetslöshet,
barnledighet eller pensionering eller därför att hushållets ekonomi

klaras bra ändå och tillåter mer fritid?
l. Naturliga orsaker (53)

2. Arbetar frivilligt mindre

3. Annat: vad?

33. Tror du att övriga hushållsmedlemmars sammanlagda betalda arbetstid
kommer att öka, minska eller förbli oförändrad under de närmaste 12
månaderna?

1. Öka

OBS: GÄLLER HUSHÅLLETS NUVARANDE MEDLEMMAR! 2. Oförändrad --> FRÅGA 361

3. Minska --> FRÅGA 351

34. Kommer deras arbetstid öka främst för att förbättra hushållets
ekonomi eller pga naturliga orsaker som t ex nytt arbete?

(54)

1. För att förbättra (55)
hushållets ekonomi

-- 2. Naturliga orsaker

----> GÅ TILL FRÅGA 361

35. Kommer deras arbetstid minska främst pga naturliga orsaker såsom arbets
löshet, barnledighet eller pensionering eller därför att hushållets ekonomi
klaras bra ändå och tillåter mer fritid?

1. Naturliga orsaker

2. Arbetar frivilligt mindre

3. Annat: vad?

(56)
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36. Har ni någon gång under det senaste året själv reparerat, inrett eller
byggt till er bostad eller ert fritidshus?

O. Nej --> FRÅGA 38! (57)

1. Ja

37. Tog ni ledigt från ert arbete för att kunna göra detta, med
motsvarande minskning i arbetsinkomsten?

1. Nej

2. Ja

38. Har ni någon gång under det senaste året hjälpt någon annan med
detta?

O. Nej --> FRÅGA 41!

1. Ja

39. Tog ni ledigt från ert arbete för att kunna hjälpa till med detta,
med motsvarande minskning i inkomsten från ert ordinarie arbete?

1. Nej

2. Ja

(58)

(59)

(60)

40. Fick ni någon form av ersättning i pengar, gentjänst eller bådadera
för detta?

1. Nej (61)

2. Ja, i pengar

3. Ja, i gentjänst

4. Ja, i pengar och gentjänst

41. Har ni någon gång under det senaste året själv reparerat eller gjort
service på er bil eller något annat motorfordon som tillhör er?

1. Nej --> FRÅGA 43!

2. Ja, ibland

3. Ja, ofta

42. Har ni tagit ledigt från ert arbete för att kunna göra detta, med
motsvarande minskning i arbetsinkomsten?

(62)

1. Nej (63)

2. Ja, ibland (del av gångerna)

3. Ja, oftast (flesta gångerna)



388 BILAGA 2

43. Har ni någon gång under det senaste året hjälpt någon annan med att
reparera eller göra service på dennes fordon?

O. Nej --> FRÅGA 461 (64)

1. Ja

- U1

44. Tog ni ledigt från ert arbete för att kunna göra detta, med motsvar
ande minskning i inkomsten från ert arbete?

1. Nej

2. Ja

(65)

45. Fick ni någon form av ersättning i pengar, gentjänst eller bådadera
för den hjälp ni gett?

1. Nej (66)

2. Ja, i pengar

3. Ja, i gentjänst

4. Ja, i pengar och gentjänst

46. Har ni någon gång under det senaste året hjälpt någon, t ex släkting
eller bekant, med något arbete inom ert yrkesområde men utanför ert
ordinarie arbete?

1. Nej --> FRÅGA 48! (67)

2. Ja, ibland ("det har hänt")

3. Ja, ofta

47. Fick ni någon ersättning i form av pengar, gentjänst eller bådadera
för den hjälp ni gett?

1. Nej (68)

2. Ja, i pengar

3. Ja, i gentjänst

4. Ja, i pengar och gentjänst

48. Anser ni att ni har yrkeskunskaper inom något av följande? Inom •••

o. Nej 1. bokföring, redovisning
och dylik ekonomi?

(69)

O. Nej 1. transporter, maskin
grävning och dylikt?

FORTSÄTTER MED FLER YRKESKUNSKAPER PÅ NÄSTA SIDA!

(70)



Inom •••

1. hantverk typ snickeri,el- (71)
installation,bilmekanik,
rörmokeri ,målning, osv?

1. Medicin: sjuksköterska, (72)
läkare, tandläkare?

1. Teknik och ingenjörskonst (73)
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o. Nej

O. Nej

O. Nej

O. Nej 1. Juridik

BILAGA 2

(74)

LÄS: Nu tänkte jag gå över till några frågor om ert hushålls ekonomiska
situation och ert boende.

49. Vilken typ av bostad bor ni i? 1. Ägd villa eller radhus (75)

- U1: OM ÄGD LÄGENHET

1. Ägd lägenhet U1:--) FRÅGA 50! (76)

1. Hyreslägenhet eller annan (77)
hyrd. bostad --> FRÅGA 53!

1. Annan typ av bostad: (78)
Vad:

50. Vad betalar ni i månadsavgift? kr/månad --> FRÅGA 52!----- (79)

51. Vad uppskattar ni er boendekostnad per månad
till, inklusive amorteringar och räntor?

___________ kr/månad (80)

52. Har ert hushåll något lån på huset/lägenheten?

53. Vad betalar ni i månadshyra?

1. Nej --J__ --> FRÅGA 54!
2. Ja

___________ kr/~ånad

(81)

(82)

54. Äger ert hushåll någon annan fastighet vid sidan om den egentliga
bostaden?

-- o. Nej 1. Fritidshus (83)

-- O. Nej 1. Ägd lägenhet (84)

OM INGET AV DETTA: FRÅGA 56! <----- -- O. Nej 1. Villa, radhus, hyreshus (85)

-- o. Nej 1. Lantbruk (86)

-- O. Nej 1. Obebyggd tomt (87)
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55. Har ert hushåll något lån på denna fastighet? 1. Nej

2. Ja

BILAGA 2

(88)

56. Har ert hushåll några lån
lägenhet, såsom banklån,
ningslån, osv?

eller krediter, förutom på hus eller
studielån, checkräkningskredit, avbetal-

o. Nej

1. Ja

(89)

1. Ökat

57. Har ert hushåll under de senaste 12 månaderna minskat eller ökat
hushållets totala skulder, inklusive eventuella lån på hus och
lägenhet?

2. Varken ökat eller minskat

3. Minskat

58. Har ert hushåll någon gång under de senaste 12 månaderna betalat av
någon eller några skulder snabbare eller långsammare än vad som sågs
i lånekontraktet?

1. Snabbare

2. Nej, varken snabbare
eller långsammare

3. Långsammare

4. Både och (t ex vid
byte av långivare)

59. Kommer ert hushåll totala lån och skulder att öka eller minska under
de närmaste 12 månaderna?

1. Öka

2. Varken öka eller minska

3. Minska

60. Tror ni att ert hushåll kommer att betala av någon eller några
skulder snabbare eller långsammare under de närmaste 12 månaderna än
vad som sägs i lånekontraktet?

1. Snabbare

2. Nej, varken snabbare
eller långsammare

3. Långsammare

4. Både och (t ex vid
byte av långivare)

(90)

(91)

(92)

(93)
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61. Sparar ni eller någon annan i ert hushåll på skattefondkonto?

o. Nej 1. Ja, jag själv

o. Nej 1. Ja, någon annan

62. Sparar ni eller någon annan i ert hushåll på skattesparkonto?

o. Nej 1. Ja, jag själv

o. Nej 1. Ja, någon annan

BILAGA 2

(94)

(95)

(96)

(97)

OM INGEN VARKEN SKATTESPAR- ELLER SKATTEFONDSPARAR --> FRÅGA 73, SID 15!

63. Hur mycket sparar ert hushåll totalt i månaden på dessa konton?

_________ kr/månad (98)

64. Om skattesparandet skulle upphöra, skulle ni då

1. fortsätta att spara lika mycket ändå?

2. spara bara en del av det belopp ni sparar
nu och låta resten gå till löpande utgifter?

(99)

3. eller låta det mesta gå till löpande utgifter?

- U4

LÄS: Som ni kanske vet så har det funnits något som kallats för skatte
sparande och som nu har ersatts av något som kallas allemanssparande.

65. Har ni eller någon annan i ert hushåll under det senaste året deltagit
i skattesparandet genom att spara på skattefond- eller skattesparkonto?

o. Nej 1. Ja, jag själv har sparat på (94)
skattefondkonto

-- o. Nej 1. Ja, någon annan i hushållet (95)
har sparat på skattefondkonto

OM INGET AV DETTA:
TILL FRAGA 68! o. Nej 1. Ja, jag själv har sparat på (96)

skattesparkonto

-- O. Nej 1. Ja, någon annan i hushållet (97)
har sparat på skattesparkonto

66. Hur mycket sparade ert hushåll totalt per månad på dessa konton?

__________ kr/månad (98)
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67. Nu när skattesparandet har upphört, kommer ni då att •••

1. fortsätta att spara lika mycket ändå?

BILAGA 2

(99)

2. spara bara en del av det belopp ni sparat
och låta resten gå till löpande utgifter?

3. eller låta det mesta gå till löpande utgifter?

68. Har ni eller någon i ert hushåll anmält sig till det nya allemans
sparandet?

1. Nej (100)

2. Ja --> FRÅGA 701

69. Tror ni att ni eller någon annan i ert hushåll kommer att gå med i
allemanssparandet?

o. Nej

O. Nej

1. Ja, jag själv

1. Ja, någon annan

(101)

(102)

OAVSETr OM NEJ- ELLER JA-SVAR --> TILL PRÅGA 731

70. Är det till allemansfond- eller allemanssparkonto eller både och som
ni eller någon annan i ert hushåll har anmällt er till?

o. Nej 1. Jag själv är anmälld till
allemansfondkonto

o. Nej 1. Någon annan i hushållet är
anmäld till allemansfondkonto

o. Nej 1. Ja! själv är anmäld till
al emanssparkonto

o. Nej 1. Någon annan i hushållet ar
anmäld till allemanssparkonto

71. Hur mycket kommer ert hushåll sammanlagt att spara i månaden i
allemanssparandet?

kr/månad----

72. Om allemanssparandet skulle upphöra, skulle ni då •••

1. fortsätta att spara lika mycket ändå?

2. spara en del av det belopp ni sparar nu
(tänkt att spara) och låta resten gå till
löpande utgifter?

(103)

(104)

(105)

(106)

(107)

(108)

3. eller låta det mesta gå till löpande utgifter?
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73. Hur mycket uppskattar ni att ert hushåll har insatt på banken just
nu, inklusive eventuellt skattesparat belopp? Är det mer eller
mindre än 10.000:-?

o. Mindre --> FRÅGA 77!

1. Mer (eller lika med)

- U1

(109)

74. Är det mer än 20.000:-1 1. Mindre ---------------~ > FRÅGA 81!(110)

2. Mer (eller lika med) -~

75. Är det mer än 20.000:-1 1. Mindre --> FRÅGA 79!

2. Mer (eller lika med)

(111)

76. Är det mer än 50.000:-1 1. Mindre ---------------) (112)
-> FRÅGA 79!

2. Mer (eller lika med) -

77. Är det mer eller mindre än 5.000:-1 1. Mindre (113)

2. Mer (eller lika med) -> FRÅGA 79!

78. Har ert hushåll några pengar insatta på bank?

1. Nej

2. Ja

79. Har ert hushåll mer, lika mycket eller mindre pengar insatta på bank
idag än för ett år sedan?

1. Mer

2. Lika mycket

3. Mindre

80. Tror ni att ert hushåll kommer att ha mer, lika mycket eller mindre
pengar insatta på bank om ett år än vad ni har idag?

(114)

(115)

1. Mer (116)

2. Lika mycket

3. Mindre
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81. Anser ni att det är lönsamt eller olönsamt att spara pengar på bank
idag, bortsett från skattesparandet?

o. Lönsamt

1. Olönsamt

8. Vet ej

- U1

82. Tror ni att det kommer att vara lönsamt eller olönsamt att spara
pengar på bank om ett år, bortsett från skattesparandet?

O. Lönsamt

1. Olönsamt

8. Vet ej

(117)

(118)

83. Har ert hushåll ••• O. Nej 1. några aktier förutom eventuellt (119)
skattefondkonto?

O. Nej 1. några premieobligationer? (120)

O. Nej 1. några andra obligationer, t ex (121)
sparobligationer?

O. Nej 1. någon frivillig pensionsförsäkring? (122)

- U1

o. Nej

O. Nej

1. någon frivillig pensions- eller liv- (123)
försäkring som ni själva tecknat?

1. något annat, typ konst, antikt, guld, (124)
diamanter, mynt och så vidare, som ni
köpt med tanke på att det kan vara en
lönsam investering?

OM IP:S HUSHÅLL INTE HAR NÅGOT AV OVANSTÅENDE --> TILL FRÅGA 87!

84. Skulle ert hushåll idag kunna sälja aktier, obligationer och/eller
annat ni investerat i, för 10.000:-?

1. Nej --> FRÅGA 861 (125)

2. Ja

85. För 25.000:-1 1. Nej
~~}-> FRÅGA 87!

(126)

2. Ja



86. För 3.000:-?
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1. Nej

2. Ja

BILAGA 2

(127)

87. Har ert hushåll någon gång under de senaste sex månaderna köpt eller
sålt aktier eller obligationer?

o. Nej

O. Nej

OM VARKEN KÖPT ELLER SÅLT --> TILL FRÅGA 891

1. Köpt (!1 fått)

1. Sålt

(128)

(129)

88. Har ert hushåll mer, lika mycket eller mindre pengar investerade i
aktier och obligationer idag än för sex månader sedan?

1. Mer (130)

2. Lika mycket

3. Mindre

89. Tror ni att ert hushåll om sex månader kommer att ha mer, lika
mycket eller mindre pengar investerade i aktier och obligationer In
vad ni har idag?

1. Mer

2. Lika mycket

3. Mindre

90. Har ert hushåll under de senaste tolv månaderna sparat eller satt
undan mer, lika mycket eller mindre pengar än vad ni sparade eller
satte undan året dessförinnan?

1. Mer

2. Lika mycket

3. Mindre

91. Tror ni att ert hushåll under de närmaste tolv månaderna kommer att
spara eller sätta undan mer, lika mycket eller mindre än vad ni
sparat eller satt undan under de senaste tolv månaderna?

1. Mer

2. Lika mycket

3. Mindre

(131)

(132)

(133)
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92. Vad anser ni om ert hushålls ekonomiska standard? Är den mycket bra,
ganska bra, ganska dålig eller mycket dålig?

4. Mycket bra

3. Ganska bra

2. Ganska dålig

1. Mycket dålig

93. Har ert hushålls ekonomiska standard förbättrats, försämrats eller
förblivit oförändrad under de senaste tolv månaderna?

3. Förbättrats

2. Oförändrad

1. Försämrats

94. Om ni tänker framåt i tiden, hur tror ni att ert hushålls ekonomiska
standard kommer att vara om tolv månader? Kommer den vara bättre,
oförändrad eller sämre än den är idag?

3. Bättre

2. Oförändrad

1. Sämre

(134)

(135)

(136)

95. Vad tror ni om er inkomst efter skatt under de närmaste tolv månaderna?
Kommer den minska, förbli oförändrad eller öka?

3. Öka (137)

2. Oförändrad

1. Minska

96. Hur är er inkomst efter skatt idag jämfört med för tolv månader
sedan? Är den högre, oförändrad eller lägre?

3. Högre

2. Oförändrad

1. Lägre

97. I förhållande till er arbetsinsats, tycker ni att er inkomst efter
skatt är tillfredsställande eller otillfredsställande?

(138)

4. Mycket tillfredsställande (139)

3. Ganska tillfredsställande

2. Ganska otillfredsställande

1. Mycket otillfredsställande
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98. Tycker ni det är svårt eller lätt att få hushållets inkomster att
räcka till?

o. Lätt (140)

1. Svårt

99. Tycker ni att det är svårt eller lätt att hålla reda på vart
hushållets pengar tar vägen?

o. Lätt

1. Svårt

LÄS: Nu tänkte jag gå över till några frågor om konsumtiQn och inflation.

100. Har ert hushåll köpt, sålt eller bytt någon bil, båt eller video
bandspelare under det senaste året?

(141)

ENDAST I U1 OCH U2:

ENDAST I U3 OCH U4:

ENDAST I U3 OCH U4:

1. Köpt bil

2. Köpt ny bil

3. Köpt gammal bil

(142)

1. Sålt bil (143)

1. Bytt bil (144)

1. Köpt båt (145)

1. Sålt båt (146)

1. Bytt båt (147)

1. Köpt video (148)

1. Sålt video (149)

1. Bytt video (150)

100. Tror ni att ert hushåll kommer att köpa, sälja eller byta bil, båt
eller videobandspelare under de närmaste tolv månaderna?

ENDAST I U1 OCH U2:

ENDAST I U3 OCH U4:

ENDAST I U3 OCH U4:

FÖR BÅT OCH VIDEO --> ÖVERST NÄSTA SIDA!

1. Köpa bil

2. Köpa ny bil

3. Köpa gammal bil

1. Sälja bil

1. Byta bil

(151)

(152)

(153)
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1. Köpa båt

1. Sälja båt

1. Byta båt

1. Köpa video

1. Sälja video

1. Byta video

BILAGA 2

(154)

(155)

(156)

(157)

(158)

(159)

101. Har ni gjort någon semesterresa utomlands under de senaste tolv
månaderna?

o. Nej

1. Ja

102. Tror ni att ni kommer att göra någon semesterresa utomlands under
de närmaste tolv månaderna?

o. Nej

1. Ja

103. Har ert hushåll någon gång under det senaste året köpt något på
avbetalning?

o. Nej

1. Ja

LÄs FRÅGORNA 104 - 108 I TÄMLIGEN SNABB FÖLJD OCH SAMMANHÄNGANDE!

104. Har ert hushåll under de senaste tolv månaderna förändrat något i
hushållsekonomin, som t ex att i större eller mindre utsträckning
än tidigare nu själv tvätt. bilen eller att baka mer eller mindre
hemma?

3. Hemproduktionen ökat

2. Hemproduktionen oförändrad

1. Hemproduktionen minskat

105. Har ni ökat eller minskat användningen av er privata bil (alltså ej
eventuell tjänstebil)?

ENDAST I U3 OCH U4: 4. Har ej haft någon bil

3. Ökat

2. Oförändrat

1. Minskat

(160)

(161)

(162)

(163)

(164)
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106. Har ni ökat eller minskat nöjesutgifterna, matinköpen eller kläd
inköpen under de senaste tolv månaderna?

Ökat Oförändrat Minskat

Nöjesutgifterna 3 2 1 (165)

Matinköpen 3 2 1 (166)

Klädinköpen 3 2 1 (167)

107. Ökat eller minskat på kostnaderna
för semesterresor? 3 2 1 (168)

108. Avstått från att köpa någon dyrare vara såsom bil eller semester
resa?

o. Nej

1. Ja

109. Brukar ni ofta, ibland eller aldrig köpa penninglotter, andra liknande
lotter, tippa eller spela på lotto?

3. Ofta

2. Ibland

1. Aldrig --> FRÅGA 1111

(169)

(170)

110. Hur mycket tror ni att ni ungefär spenderar på lotter och tips i
veckan eller per månad?

ELLER:

kr/vecka-----
kr/månad-----

(171)

(172)

111. Med hur många procent tror ni att priserna i allmänhet under det
senaste tolv månaderna har sjunkit eller stigit?

OBS! "+" ELLER "_": %-----
-99. Vet ej

(173)

112. Med hur många procent gissar ni att priserna i allmänhet under de
närmaste tolv månaderna kommer att sjunka eller stiga?

OBS! n+" ELLER n_n: %-----
-99. Vet ej

(174)
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LÄS: Jag tänker nu gå över till det sista av de områden som påverkar
hushållens ekonomi och som vi önskar studera, nämligen skatterna.

113. Hur stor är kommunalskatten, inklusive landstings- och kyrkoskatten,
i er kommun?

__________ kr/% per lOD-lapp

-99. Vet ej

- U1

114. Om ni köper en vara, t ex en skjorta, för 100:-, hur många kronor
är då moms av detta belopp?

(175)

___________ kronor (176)

-99. Vet ej

115. Om man har en årsinkomst på 70.000:- och råkar tjäna 1.000:- extra,
hur mycket av dessa tusen kronor betalar man då i skatt, tror ni?

____________ kr (OBS: EJ % !)

-99. Vet ej

116. Hur mycket anser ni vara rimligt att man betalar i skatt på dessa
1.000:-?

____________ kr (OBS: EJ % !)

-99. Vet ej

117. Om man har en årsinkomst på 150.000:- och råkar tjäna 1.000:- extra,
hur mycket av dessa tusen kronor betalar man då i skatt, tror ni?

____________ kr (OBS: EJ % !)

-99. Vet ej

118. Hur mycket tycker ni vore rimligt att man betalar i skatt på dessa
1.000:-?

____________ kr (OBS: EJ % I)

-99. Vet ej

119. Om ni skulle tjäna 1.000:- utöver er ordinarie inkomst, hur mycket
skulle då gå i skatt på dessa 1.000:-?

____________ kr (OBS: EJ % !)

-99. Vet ej

(177)

(178)

(179)

(180)

(181)
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120. Hur mycket tycket ni vore rimligt att ni betalade i skatt på dessa
1.000:-?

____________ kr (OBS: EJ % !)

-99. Vet ej

121. Anser ni att ni känner till skatter och skatteregler mycket bra,
ganska bra eller dåligt?

3. Mycket bra

2. Ganska bra

1. Dåligt

122. Känner ni någon som vet mycket om skatter och skatteregler och som
ni kan fråga om råd?

o. Nej

1. Ja

123. Att det är vanligt med "svarta" betalningar är allmänt känt. Har ni
eller ert hushåll någon gång eller flera gånger under det senaste
året betalat någon svart för något arbete eller tjänst?

1. Nej, aldrig

2. Ja, någon gång

3. Ja, flera gånger

124. Har det någon gång under det senaste året hänt att ni tagit emot
svart betalning för ett arbete eller någon tjänst?

1. Nej, aldrig

2. Ja, 1 - 2 gånger

3. Ja, mer än två gånger

125. Tror ni att ni har större möjligheter än folk i allmänhet att
skattefuska?

1. Nej, absolut inte

2. Nej, troligen inte

3. Ja, kanske

4. Ja, absolut

8. Vet ej

(182)

(183)

(184)

(185)

(186)

(187)
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126. Tror ni att det förekommer "svart-jobb" inom er yrkesgrupp?

1. Nej, absolut inte

2. Nej, troligen inte

3. Ja, kanske

4. Ja, absolut

8. Vet ej

BILAGA 2

(188)

127. Tror ni att man med egna ansträngningar och på ett lagligt sätt kan
förbättra sin ekonomiska standard?

1. Nej, absolut inte

2. Nej, troligen inte

3. Ja, kanske

4. Ja, absolut

8. Vet ej

- U1

128. Man läser ofta i tidningarna att många inte deklarerar alla sina
inkomster eller gör för stora avdrag. Har ni gågon gång under de'
senaste åren gjort ett avdrag för en kostnad ni inte haft eller
låtit bli att deklarera en inkomst ni haft?

3. Ja, flera gånger

2. Ja, någon gång

1. Nej --> FRÅGA 132!

129. Har detta haft stor eller liten betydelse för era skatter?

2. Stor betydelse --t
-> FRÅGA 132!

1. Liten betydelse --

130. Man läser ofta i tidningarna att många inte deklarerar alla sina
inkomster eller gör för stora avdrag. Har ni någon gång under de
senaste åren gjort något avdrag för en kostnad ni inte haft, t ex
reseavdrag?

3. Ja, flera gånger

2. Ja, någon gång

1. Nej

(189)

(190)

(191)

(192)
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131. Har ni någon gång under de senaste åren låtit bli att deklarera en
inkomst ni haft, t ex någon arbetsinkomst eller bankränta?

3. Ja, flera gånger

2. Ja, någon gång

1. Nej

132. Om man skattefuskar, hur stor chans tror ni då att det är att man
(= folk i allmänhet) blir upptäckt och straffad?

4. Mycket stor

3. Ganska stor

2. Ganska liten

1. Mycket liten

133. Vad är er inställning till inkomstskatterna i Sverige just nu? Är
ni negativ, positiv eller neutral? Något, ganska eller synnerligen?

I 1 121 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I
Synn. neg Gansk neg Något neg Neutral Något pos Gansk pos Synn. pos

134. Riksdagen har som ni kanske vet beslutat om nya regler för inkomst
beskattningen. Kommer den nya inkomstbeskattningen påverka er
ekonomi så att den blir bättre eller sämre eller oförändrad?

- U4

135. 1983 till 1985 genomförs ändringar i inkomstbeskattningen. Kommer
den nya inkomstbeskattingen påverka er ekonomi så att den blir
bättre eller sämre eller oförändrad?

1. Sämre

2. Oförändrad

3. Bättre

4. Vet ej

136. Anser ni att de nya reglerna är bättre eller sämre för landet som
helhet än tidigare skatteregler?

1. Sämre

(193)

(194)

(195)

(196)

(197)

2. Varken bättre eller sämre

3. Bättre

4. Vet ej
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137. Tror ni att man i allmänhet får göra avdrag i deklarationen för
medicinkostnader?

o. Nej

1. Ja

2. Vet ej

138. Hur mycket får en person ha i bankränta nästa gång det är dags att
deklarera utan att behöva betala skatt på räntan?

kr-----
-8. Vet ej

139. Hur stort schablonavdrag tror ni att man får göra "för inkomsters
förvärvande" nästa gång det är dags att deklarera?

kr-----
-8. Vet ej

140. Tror ni att vinst på penninglotter måste deklareras som inkomst
eller behöver man inte göra det?

(198)

(199)

(200)

o. Behöver inte deklareras (201)

1. Skall deklareras

2. Vet ej

LÄS: Så återstår bara fem frågor:

141. Den första gäller vilken utbilding ni har eller genomgår?

1. Folk- eller grundskola

2. Yrkes-, real- eller fackskola

3. Studentexamen eller gymnasium

4. Högskoleutbildning, akademiker

142. Den andra gäller er personliga månadsinkomst före skatt just nu?
Räkna i denna in även eventuell barnledighetspenning, arbetslöshets
ersättning, pension och dylikt!

kr/månad-----

(202)

(203)
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143. Vad uppskattar ni övrffl hushållsmedlemmars sammanlagda månads
inkomster före skatt tl ?

kr/månad-----

144. Har hushållet några andra regelbundna inkomster typ livräntor,
bostadsbidrag, studiemedelsbidrag, socialbidrag och dylikt? Hur
mycket per månad?

(204)

(OBS: EJ BARNBIDRAG OCH EJ RÄNTOR!) kr/månad----- (205)

145. Den sista frågan gäller vilket politiskt parti ni tycker bäst om i
dagens läge?

1. Moderata samlingspartiet

2. Folkpartiet

3. Centerpartiet

4. Socialdemokraterna

5. VPK

6. Miljöpartiet

7. KDS

8. Annat

9. Vet ej eller "inget"

o. Vill inte svara

HAR FRÅGORNA BESVARATS MUNTLIGT GENOM TELEFONINTERVJU ELLER SKRIFTLIGT?

o. Telefonintervjuad

1. Skriftligt besvarade

HAR DEN POSTALA "EXTRA" ENKÄTEN BESVARATS ELLER EJ?

o. Ej besvarad

1. Besvarad

(206)

(207)

(208)
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Nedan finner Ni ett antal påståenden. Ni skall för varje påstående ange hur
pass bra eller dåligt Ni tycker att påståendet stämmer med Er personliga
uppfattning. Ringa för varje påstående in den siffra som stämmer bäst med
Er egen uppfattning: --

Stämmer
mycket
bra

Stämmer
ganska

bra

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
mycket
dåligt

1. Skatterna tar ifrån mig pengar som 4 3 2
jag borde få behålla själv

2. Med hänsyn till de förmåner som staten 4 3 2
ger medborgarna är skatterna inte för höga

3. Folk som inte deklarerar sina extra in- 4 3 2
koms ter borde straffas hårdare än nu

4. Jag skulle kunna tänka mig att betala en 4 3 2
hantverkare utan kvitto om jag på detta
sätt kom billigare undan

5. Skatterna gör att det inte lönar sig att 4 3 2
jobba övertid eller extra för pengar

6. Det svenska skattesystemet är orättvist 4 3 2

7. Det är hänsynslöst att göra för stora 4 3 2
avdrag i sin deklaration

8. Om man ser en chans att minska sina 4 3 2
skatter bör man ta den även om det
inte är tillåtet

9. Räntor på pengar som man har insatta på 4 3 2
banken bör inte beskattas

1 (209)

1 (210)

1 (211)

1 (212)

1 (213)

1 (214)

1 (215)

1 (216)

1 (217)

Nu över till några andra frågor. Om svarsalternativ finns, ringa då in
siffran framför det svarsalternativ som stämmer bäst för er del.

10. Har Ni något frivilligt eller ideellt obetalt arbete "vid sidan om"?

O. Nej --> OM NEJ, GÅ TILL FRÅGA 12!

1. Ja --> OM JA, FORTSÄTT MED NÄSTA FRÅGA I

(218)

11. Hur många timmar arbetar Ni ideellt, alltså obetalt, i genomsnitt per
vecka eller per månad?

ELLER:

timmar per vecka

timmar per månad

(219)

(220)



407 BILAGA 2

12. Har Ni någon gång under det senaste året bytt bostad, alltså flyttat?

o. Nej --> OM NEJ, GÅ TILL FRÅGA 14!

1. Ja --> OM JA, FORTSÄTT MED NÄSTA FRÅGA!

13. Är Er nuvarande bostadskostnad lägre, högre eller ungefär lika med
Er tidigare?

(221)

1. Högre (222)

2. Ungefär lika

3. Lägre

14. Har det under det senaste året blivit lättare eller svårare att få
hushållets inkomster att räcka till?

1. Lättare

2. Varken lättare eller svårare

3. Svårare

15. Tror Ni att det under det kommande året kommer att bli lättare eller
svårare att få hushållets inkomster att räcka till?

1. Lättare

2. Varken lättare eller svårare

3. Svårare

(223)

(224)

16. Har Ert hushåll någon eller några bilar?

17. Har Ert hushåll någon videobandspelare?

18. Har Ert hushåll någon eller några båtar?

Antal:

o. Nej

1. Ja

________ stycken (225)

(226)

Antal större (dyrare) båtar: __________ stycken (227)

Antal mindre båtar, typ rodd
båt, kanot, "utombordare" och
windsurfingbräda: stycken (228)

Överst på nästa sida följer några frågor om vad Ni tror om prisutveck
lingen på några vanliga varor och tjänster. Det gäller prisutvecklingen
dels under det gågna året, dels under det kommande året.



408 BILAGA 2

19. Med hur många procent tror Ni att priserna i allmänhet har sjunkit
eller stigit respektive-kOmmer att sjunka eller stiga på--.--•.

livsmedel?

bilar?

villor?

Under de senaste
12 månaderna

____ % (229)

____ % (230)

____ % (231)

Under de kommande
12 månaderna

%-----
%-----
%-----

(236)

(237)

(238)

•.• hyror, räntor och motsvarande
kostnader för bostaden? % (232) % (239)

... nöjen som t ex restaurang-
eller biobesök? % (233) % (240)

... bilkostnader som t ex bensin
och reparationer? % (234) % (241)

kläder och skor? % (235) % (242)

SÄTT MINUS-TECKEN FRAMFÖR PROCENTSIFFRAN OM DU TROR ATT PRISERNA HAR
SJUNKIT ELLER KOMMER ATT SJUNKA!

Så några frågor om Ert hushålls sparande, speciellt banksparandet.

20. Ungefär hur mycket sparar eller sätter Ert hushåll undan per månad,
förutom eventuellt skattesparande?

kr/månad-----

21. Hur mycket har Ert hushålls banktillgodohavanden (alltså vad Ert
hushåll har insatt på olika bankkonton) ökat eller minskat under de
senaste 12 månaderna?

SÄTT MINUSTECKEN FRAMFÖR BELOPPET OM TILLGODHAVANDET HAR MINSKAT!

kronor-----

22. Hur mycket har Ert hushåll i år fått i ränta på pengar som Ni haft
insatta på bank eller som Ni haft utlånade till andra? (Gäller ränta
som Ni har mottagit i år, t ex fått infört i en bankbok i början av
året. Titta gärna i Er bankbok!)

(243)

(244)

Sammanlagt i år: kronor----- (245)
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23. Man kan ha pengar på bank av olika skäl. Ange nedan för varje uppräknat
skäl om Ni anser att det är ett mycket viktigt, ett ganska viktigt eller
ett oviktigt skäl till att ha pengar på bank. Ringa in den siffra som
bäst stämmer överens med vad Ni tycker!

Mycket Ganska Oviktigt
viktigt viktigt

1. Att ha för diverse utgifter som man
vet kommer, t ex räkningar 3 2 1 (246)

2. För att få ränta på pengarna 3 2 1 (247)

3. För att ha sparat till något speciellt
som man vill kunna köpa sig längre fram 3 2 1 (248)

4. För att ha i reserv för oförutsedda
händelser 3 2 1 (249)

5. För att ha dem i säkert förvar 3 2 1 (250)

24. Vilket av dessa fem olika skäl till att ha pengar på banken tycker
Ni är viktigast?

Jag tycker skäl nr är viktigast (251)

25. Vilket skäl tycker Ni är näst viktigast?

Jag tycker skäl nr är näst viktigast (252)

Nedan finner Ni några "brottstyper" uppräknade. Ange för varje brott hur pass
grovt Ni anser att brottet är genom att ringa in "5" om Ni anser att brottet
är mycket grovt och "1" om Ni anser brottet vara obetydligt. Om Ni tycker att
brottet ligger någonstans emellan "mycket grovt" och "obetydligt" så ringa in
"2", "3" eller "4" beroende på hur nära Ni tycker det ligger någon av änd
punkterna:

26. Man deklarerar inte en extra inkomst
och tjänar 1.000:- på det

27. Man tillverkar sprit i hemmet för
sitt eget bruk

28. Man betalar en hantverkare svart för en
reparation och sparar 1.000:- på det

29. Man tar under ett års tid med sig saker
från sin arbetsplats till ett samman
lagt värde av 1.000:-

30. Man gör avdrag i deklarationen för en
kostnad som inte existerar och tjänar
1.000:- på detta

Obetydligt

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

Mycket
grovt

5

5

5

5

5

(253)

(254)

(255)

(256)

(257)



410

Obetydligt

BILAGA 2

Mycket
grovt

31. Man kommer överens med sin arbetsgivare
om att en del· av lönen skall vara svart
och tjänar 1.000:- på detta 1 2 3 4 5 (258)

32. Genom att uppge för hög inkomst får
man för hög sjukpenning och tjänar
under ett år 1.000:- på detta 1 2 3 4 5 (259)

Så återstår bara några få men viktiga frågor. Dessa sista frågor handlar om
Ert hushålls ekonomiska situation vad gäller lån och dylikt. Frågorna har
ställts i tidigare undersökningar och det vi vill försöka få klarlagt är om,
och i så fall hur, lånebilden förändrats för de svenska hushållen. Vi vore
tacksamma om Ni angav så exakta svar so~ möjligt! Ringa in siffran framför
det svarsalternativ som stämmer bäst för Er då svarsalternativ ges!

33. Har Ert hushåll några lån på Er bostad?

O. Nej --> OM NEJ, GÅ TILL FRÅGA 38!

1. Ja --> OM JA, FORTSÄTT MED NÄSTA FRÅGA!

34. Hur mycket betalar Ert hushåll i räntor (före eventuellt räntebidrag)
och i amorteringar på detta eller dessa lån i år?

(260)

Räntor: _________ kr under 1983(84) (261)

- U1

Amorteringar: ___________ under 1983(84) (262)

35. Hur mycket betalar Ert hushåll sammanlagt i amorteringar och räntor
på detta eller dessa lån i år?

kr under 1982-----

36. Hur stort är lånebeloppet just nu som Ert hushåll har kvar att betala
på detta eller dessa lån?

kronor-----
- U4

(263)

(264)

37. Om Ni erhåller "räntebidrag", hur stort belopp kommer Ni då erhålla
1984?

Räntebidrag: kr under 1984----- (265)
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38. Har Ert hushåll något eller några lån på någon annan fastighet eller
lägenhet som Ert hushåll eventuellt äger?

o. Nej --> OM NEJ, GÅ TILL FRÅGA 42!

1. Ja --> OM JA, FORTSÄTT MED NÄSTA FRÅGA!

(266)

Amorteringar:

39. Hur mycket betalar Ert hushåll i räntor och i amorteringar på detta
eller dessa lån i år?

- U1

Räntor: _________ kr under 1983(84)

_________ kr under 1983(84)

(267)

(268)

40. Hur mycket betalar Ert hushåll sammanlagt i amorteringar och räntor
på detta eller dessa lån i år?

_________ kr under 1982 (269)

41. Hur stort är lånebeloppet just nu som Ert hushåll har kvar att betala
på detta eller dessa lån?

kronor-----
42. Har Ert hushåll några andra lån eller krediter just nu såsom banklån,

studielån, checkräkningskredit, utnyttjad kontokortskredit, avbetal
ningslån, sparlån, osv?

O. Nej --> OM NEJ: INGA FLER FRåGOR!

1. Ja --> OM JA, FORTSÄTT MED NÄSTA FRÅGA!

(270)

(271)

Amorteringar:

43. Hur mycket betalar Ert hushåll i räntor och i amorteringar på detta
eller dessa lån i år?

- U1

Räntor: _________ kr under 1983(84)

_________ kr under 1983(84)

(272)

(273)

44. Hur mycket betalar Ert hushåll sammanlagt i amorteringar och räntor
på detta eller dessa lån i år?

kronor under 1982-----

45. Hur stort är lånebeloppet just nu som Ert hushåll har kvar att betala
på detta eller dessa lån?

kronor-----

(274)

(275)

Det var sista frågan. NI SKA HA HJÄRTLIGT TACK FÖR HJÄLPEN! I början av februari/
augusti kommer vi att skicka Er ett vinsträttsbevis som talar om numren på de två
premieobligationer som, om någon eller båda av dem utfaller med vinst i januari-/
julidragningen 1983(84), ger Er rätt till 1/25-del av vinsten. (Understiger Er
vinstandel 5:- så skänks pengarna till Radiohjälpen). Än en gång: TACK!
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