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Förord
Det är många jag vill tacka för tillkomsten av denna avhandling.
Bankforskningsinstitutet och Ekonomiska Forskningsinstitutet
vid Handelshögskolan i stockholm har lämnat ekonomiska bidrag,
vilka med tacksamhet mottagits.
Min huvudhandledare, professor Sven-Erik Johansson, som var
min lärare på Handelshögskolan redan 1960 när jag avslutade
ekonomutbildningen, har inspirerat och uppmuntrat mig samt
gett mig en mångfald råd och synpunkter.

utan hans entusias-

merande handledning hade denna avhandling aldrig kommit till
stånd.
Ledamöter i

min handledarkommitte har också varit profes-

sorerna Lars östman och Karl-Erik Wärneryd.

Båda har gett

mig många värdefulla råd av både övergripande och detaljerad
karaktär.
Professor Gustaf Lindencrona vid stockholms Universitet har
bidragit med värdefulla synpunkter på avhandlingens kapitel
2 samt dessutom gett mig nödvändig utbildning i internationell
skatterätt.
Professor Karl Jungenfeldt har gett mig viktiga synpunkter
på framför allt avhandlingens kapitel 8, som har nationalekonomisk karaktär.
vidare har jag fått hjälp och råd från nuvarande och tidigare
kolleger på Handelshögskolans B-sektion.

Särskilt vill jag

här tacka ekon. dr. Kenth Skogsvik, som gett råd speciellt med
avseende på modellen i

kapitel 3 samt civilkekonom Matti

Kinnunen och civilekonom Peter Jädersten som bistått med
programmeringshjälp.

ii
B-sektionens sekreterare siv Kretz har tålmodigt skrivit om
avhandlingen ett antal gånger.
Slutligen vill jag också tacka alla de emigranter och ickeemigranter, som deltagit i de intervjuer som utgör en viktig
del av denna avhandling. I de flesta fall har intervjuerna
skett i en positiv och öppenhjärtig anda, vilket bidragit till
att göra arbetet med denna avhandling inte bara intressant
och lärorikt utan även roligt.
Som synes har många lämnat bidrag under arbetets gång. Ansvaret för sammanställning och eventuella misstag vilar dock
enbart på författaren.
Stockholm i augusti 1990
Hans Lindkvist

iii

Innehåll
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3

Inledning
Avgränsningar och definitioner
Forskningsproblem
Syften
Grundmodell och hypotes
Tillvägagångssätt och metoder
Tillvägagångssätt
statistiska metoder
Beteendeinriktade intervjuer

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7
2.8
2.9

Analys av skatteskillnader
Bosättningsbegreppet
Sverige
Storbritannien
Frankrike
Schweiz
Dubbelbeskattningsavtal
Teorigenomgång
Jämförelse av inkomstsk~tter
Frankrike
Schweiz
Storbritannien
Jämförelse av förmögenhetsskatter
Frankrike
Schweiz
Storbritannien
Jämförelse av arvsskatter
Frankrike
Schweiz
Storbritannien
Skatteplanering och förändring av skattesystemen
Levnadskostnader och sociala kostnader
Inflation

18
18
18
20
22
22
22
28
34
34
36

3

Beslutsmodell
Inledning
Antaganden och förutsättningar
Fördelning och storlek av förmögenhet
Avkastning på förmögenheterna
Transaktionskostnader
Länderspecifika antaganden
övriga modellantaganden
Resultat
sammanfattning

47
47
50
50
50
53
54
55

1

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.4

1
1

3
4
8
8

13
15

37
38
38
39

40
40
40
41
42
43
44
45

57

61

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

4.17
5

5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.• 6

5.7

iv
Ekonomisk psykologisk teori
Inledning
Modeller
Kognitiv psykologi
Perception
Personlighetsdrag
Locus of control
Attityder
socio-kulturella värderingar
Välbefinnande
Förväntningar
Aspirationsnivåer
Motivation
Livsstil
Egenskaper hos fattiga och rika
Individen som skattebetalare
Sammanfattande modell
Sammanfattning och konklusion
Analys av beviljade utförseltillstånd
Beviljade utförseltillstånd - Utförda belopp
Antal emigranter per år
Emigrationsland och emigranternas ålder
Förändringar av val avemigrationsland
Utförseltillstånd per emigrationsland
Kvinnors emigration
Emigranternas hemorter

63
63
64
66
71
73
74
76
78
81
84
86
87

90
91
95
99
103
105
106

107
107
108

109
110
111

6.2 3
6.3

Analys av intervjuer
Intervjuundersökning emigranter
Urval
Bortfallsanalys
Intervjuresultat emigranter
Intervjuundersökning kontrollgrupp
Urval
Bortfallsanalys
Intervjuresultat kontrollgrupp
Deklarationsgenomgång

7
7.1
7.2
7.3

Jämförelse mellan emigrantgrupp och kontrollgrupp 150
Jämförande analys av intervjusvaren
150
Sammanfattande slutsatser
163
Modell
164

8

8.1
8.2
8.3
8.4

Statsfinansiella aspekter
Inledning
Teorigenomgång
Konsekvenser av emigration
Arvs- och förmögenhetsskattens betydelse

166
166
166

9

Framtida forskning

187

6

6.1
6.1.1
6.1.2

6.1.3
6.2
6.2.1

6.2.2

113
113
116

120
121
135
136

137
138
143

175
184

v
Appendix 1

Intervjufrågor

190

Appendix 2

Jämförelse mellan årlig löpande
beskattning och beskattning vart
tredje år av värdestegring på
aktier

193

Appendix 3

Lånefinansiering av fastigheter

196

SUMMARY

197

REFERENSER

206

1

1. Inledning
1.1

Avgränsningar och definitioner

Avhandlingen har intierats mot bakgrund av den stora utförseln
av kapital i samband med emigration under 1980-talets första
år.
Begreppet kapitalemigration avses täcka denna företeelse,
däremot inte företags överflyttning av verksamhet och kapital
till utlandet.

Företag kan normalt som juridiska personer

inte emigrera, men däremot kan emigration av företagsägare
få till effekt att ett svenskt företag blir en del i en utlandsägd koncern (t.ex. IKEA och Tetrapak).
Ämnet innebär också en begränsning till enskilda personer med
förmögenhet, d. v. s. de orsaker som styr emigrationens utveckling i sin helhet behandlas ej.

Vidare behandlas endast den

emigration som medför utförsel av kapital i snäv bemärkelse.
Förmögenhet kan delvis ses som nuvärdet av kommande nettoinkomster,

"human capital".

Hit kan räknas t.ex. uppfinnare

med avtal om royaltybetalningar eller unga tennisspelare som
etablerat sig i världseliten.

Emigration av "human capital"

eller "brain drain" har vetenskapligt behandlats från andra
utgångspunkter (se t.ex. Bhagwati, 1976) och kommer här endast
att beröras perifert.

Kapitalemigration begränsas också till

att omfatta enbart den legala kapitalemigrationen.

1.2

Forskningsproblem

Att internationell skatteflykt utgör ett allvarligt problem
har konstaterats av bl.a. Gustaf Lindencrona

(1972).

Han

skriver i sin avhandling "Skatter och kapitalflykt" (s. 142)
"De åtgärder, som den skattskyldige vidtager vid existerande skattegap i avsikt att bli beskattad i ett lågskatteland i stället för ett högskatteland, syftar ur
hans synvinkel sett till en skattebesparing.
Bortsett
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från det bristande fullgörande av uppgiftsskyldigheten,
som är utmärkande för innehavarna av 'anonymt' kapital,
är det oftast fråga om helt lagliga åtgärder.
Ur de nationella skattemyndigheternas synvinkel, särskilt
högskatteländernas, är det fråga om åtgärder, vars innebörd är att landet går miste om skatteintäkter.
Ur
dessas synvinkel är det fråga om internationell skatteflykt ...
Lindencrona framhåller vidare att om inte detta allvarliga
problem "kan lösas inom den internationella skatterättens ram
hotar det antingen den reella skattesuveräniteten i

vissa

stater eller frigörelsen av kapital och personrörelse från
hämmande administrativa regleringar."
Ett kapitalföde som årligen uppgår till miljardbelopp påverkar
bytesbalansen och statsmakternas möjligheter till valutapolitik.

Teoretiskt fordras ett högre ränteläge, lägre infla-

tionsnivå eller snabbare produktivitetsökning än i omvärlden
för att inte ett kontinuerligt kapitalutflöde av väsentlig
karaktär skall försvaga den svenska kronans ställning.
Den svenska valutaregleringen har fram till senare år begränsat

privatpersoners

möjligheter

att

föra

ut

kapital

och

emigration har i princip varit enda möjligheten att föra ut
större förmögenheter lagligt.
Det är också välkänt att den svenska beskattningen, särskilt
förmögenhets- och arvsskatterna (t. ex. den i pressen omskrivna
Kistnereffekten),

upplevts som betungande och orättvis av

många människor med stora förmögenheter.
Det forskningsproblem som här skall studeras kan sammanfattas
i följande frågor:
Varför emigrerar förmögna svenskar och vilka statsfinansiella konsekvenser har denna emigration?
Vilken betydelse har skattemotiv för beslut att emigrera?
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1.3

Syften

Mot bakgrund av ovanstående är det naturligt att formulera
denna avhandlings huvudsyfte på följande sätt.
Att mäta skatteincitament för utflyttning från Sverige
med avseende på
- inkomstskatt
- förmögenhetsskatt
- arvsskatt
En sådan mätning förutsätter en analys av skattereglerna i
Sverige och i tänkbara emigrationsländer . Dubbelbeskattnin9savtalen mellan Sverige och dessa länder måste inkluderas i
analysen och inflationens inverkan på skatteincitamentet måste
också beaktas.
Skatteincitamentet att emigrera kan vara olika stort beroende
på val avemigrationsland.

Det kan också variera i tid och

rum beroende på förändringar i skattelagstiftningen i Sverige
och/eller utlandet.

Skatteincitamentet kan vidare vara olika

för olika individer, beroende på olika inkomst- och förmögenhetsstruktur.
Svenskar med förmögenhet har i en mängd avseenden också olika
individuella förutsättningar att överväga emigration beroende
av

t.ex.

ålder,

hälsa,

familjesituation,

sysselsättning,

kunskaper och erfarenhet.
Detta leder till fOrmulerandet av följande delsyfte.
Att studera skatteincitamentets betydelse i förhållande
till andra såväl objektiva som subjektiva faktorer som
påverkar flyttningsbenägenheten.
Lindencronas

konstaterande att

internationell

skatteflykt

utgör ett allvarligt statsfinansiellt problem kan också utgöra
utgångspunkt för ytterligare ett delsyfte.
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Att i siffror belysa de svenska statsfinansiella konsekvenserna av utflyttning av inkomster och förmögenheter.

1.4

Grundmodell och hyptes

Avhandlingens grundläggande hypotes är att skatteskillnader
mellan länder bidrar till emigration.

Många andra faktorer

påverkar också individernas beslut att emigrera eller inte
emigrera.

Detta kan åskådliggöras i modellform.

Följande schematiska grundmodell åskådliggör de faktorer som
enligt hypotesen påverkar beslut om emigration.
1.

Bashypotesen är att skillnader mellan ländernas inkomstoch förmögenhetsskattestruktur är huvudorsaken till förmögna svenskars beslut att emigrera.

2•

Skillnad i arvsskatt antas även för vissa emigranter vara
betydelsefullt för valet av bosättningsland.

3.

En förutsättning för kunskap om skatteskillnader , existerande och beslutade förändringar är att information härom
sprids till eller kan skaffas av förmögna svenskar.

I

informationen ligger även förväntningar om framtida skatteskillnader.
4.

Förväntningar om kommande skatteskillnader måste vara
en betydelsefull variabel.
form av investering,

Emigration kan ses som en

där diskonterad förväntad total

nytta kan avgöra om utflyttningsbeslut fattas eller ej.
5.

Ålder

och

hälsa

kan

förväntas

påverka

betydelse för flyttningsbenägenheten.

arvsskattens

Hög ålder och/

eller dålig hälsa ökar motivationen för emigration till
land med låg eller ingen arvsskatt för de personer som
vill låta sin förmögenhet gå i arv till t.ex. barnen.
överföring av ett familjeföretag kan t.ex. ske genom
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försäljning av företaget till barnen mot revers.

Re-

versen ärvs sedan av barnen.
6.

Ofördelaktig (urarvsskattesynpunkt) förmögenhetssammansättning, t.ex. OTC-aktier, ökar arvsskattens betydelse
för

flyttningsbenäge~heten.

Vidare påverkas såväl in-

komst- som förmögenhetsskattens storlek.
7.

Familiesituationenkan påverka flyttningsbenägenheten
både positivt och negativt.

Tillgång till bättre ut-

bildning för barnen kan uppfattas som positivt, medan
många kanske anser en emigration är svår att genomföra
på grund av förväntade anpassningsproblem för barnen,
svårighet att få meningsfull t arbete för hustru/make etc.
8.

Bristande språkkunskaper kan inverka hämmande på flyttningsbenägenheten, i synnerhet med tanke på vissa emigrationsländer.

9.

En rimlig hypotes kan vara att om förmögenheten byggts
upp genom arbete i och utveckling av ett företag kan det
personliga engagemanget i verksamheten verka hämmande
på flyttningsbenägenheten.

Detta jämfört med personer

vars förmögenheter tillkommit genom finansiella operationer, fastighetsaffärer eller arv.
10.

För vissa företagare kan en internationalisering av verksamheten,
tion.

som ett naturligt inslag, leda till emigra-

För andra kan de många fler investeringsalternativ

som en emigration medför (valutor etc.) vara ett argument
för emigration.
11.

Moraliska och etiska hänsyn kan inverka såväl positivt
som negativt.
tighets-

Positivt genom att skatteplanering, fas-

och aktietransaktioner m.m.

av massmedia

i

Sverige och av politiker ibland utmålas som samhällsfientlig verksamhet.

Negativt genom att emigration kan

betraktas som den yttersta formen av skatteplanering (och

6

t.o.m. som synd av den tidigare biskopen i stockholm).
Denna variabel torde vara korrelerad med variabel 9,
personligt engagemang i affärsverksamhet. Känslan för
rättvisa tillhör även denna variabel.
12.

Härutöver kan emigrationsbenägenheten påverkas av ett
antal variabler som här sammanfattas under begreppet
livsstil.
Flera av ovanstående faktorer sammanhänger
med detta begrepp och kan påverka emigrationsbenägenheten
såväl positivt som negativt.
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Schematisk modell ·för beskrivning av benägenheten hos förmögna
svenskar att emigrera.
Endogena
negativa
variabler

5. Ålder

Endogena
positiva
variabler

Exogena
variabler

---. 1.

och
hälsa
6. Förmög- ---.
genhetssammansättning

Skillnad
mellan
länder i
inkomst
och förmögenhetsskatt

2. Skillnad
mellan
länder i
arvskatt

~

++-

5. Ålder

och
hälsa
6. Förmögenhetssammansättning

~

3. Informationsinsamling

4. Förväntningar om
framtida skatteskillnader

7. Familjeforhållanden

~

8. Språkkunskap
9. Personligt
engagemang

~

~

II.Moraliska
hänsyn
12.Livsstil

Emigrationsbenägenhet

~

7. Familjeförhållanden

~

IO.Internationalisering

~

II.Moraliska
hänsyn

~

12.Livsstil

•

Denna modell har utgjort föreställningsramen utifrån vilken
insamlandet av empiriskt material planerades.
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1.5

Tillvägagångssätt och metoder

1.5.1

Tillvägagångssätt

Iden till avhandlingen föddes när emigrationen av förmögna
tycktes accelerera under 1980-talets första år. Den naturliga
huvudhypotesen var att skillnader i beskattningsnivå mellan
Sverige och potentiella emigrationsländer var en huvudorsak
till emigrationen.
För att från svensk utgångspunkt undersöka och söka förklara
fenomenet kapitalemigration har följande metod använts:
1.

I modell form redovisa enskilda förmögnas skattekostnader
vid bosättning i Sverige respektive några viktiga potentiella emigrationsländer (kapitel 3).

2.

I modellform redovisa vilka ekonomisk-psykologiska variabler som kan tänkas påverka kapitalägares eventuella
beslut att emigrera (kapitel 4).

3.

Redovisa empiriska data om kapitalemigration (kapitel
5) •

4.

Genom intervjuer av emigranter och en motsvarande grupp
som valt att inte emigrera söka stöd för de delhypoteser
med relevans för problemet som ekonomisk-psykologiska
teorier kan ge upphov till (kapitlen 6 och 7).

5.

Med hjälp av redovisade empiriska data samt ekonomisk
statistik beräkna storleksordningen av statens skattebortfall, förorsakat av kapitalemigrationen (kapitel 8) .

Att mäta skatteincitamentet för emigration görs alltså
kapitel 3.

i

Att studera skatteincitamentets betydelse för

emigration i förhållande till andra faktorer görs i kapitel
4,

6 och 7.

Att belysa statsfinansiella konsekvenser av

kapitalemigration görs i kapitel 5 och 8.
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En inledande undersökning av den svenska kapitalemigrationen
gjordes på Riksbanken, där jag fick låna arbetsrum och fick
tillgång till kortregister (ca. 30.000 kort) över emigranter
och beviljade utförseltillstånd.

Undersökningen redovisas

i kapitel 5.
Riksbankens uppgifter visade att Storbritannien, Frankrike
och Schweiz var de tre viktigaste emigrationsländerna för
förmögna svenskar.

Det var därför naturligt att jämföra ni-

våerna för inkomst-, förmögenhets- och arvsskatt i dessa tre
länder med svenska förhållanden för förmögna.

Här valdes

situationen 1984 som jämförelsebas.
När en första sådan jämförelse gjorts fanns anledning att
vända på den inledande problemfrågan, varför emigrerar så
många förmögna svenskar, till varför emigrerar så relativt
få förmögna svenskar.

Dvs. ekonomernas basantagande om "the

economic man" som handlar ekonomiskt rationellt, måste i detta
fall ifrågasättas och/eller kompletteras. Ekonomisk psykologi
erbjuder härvidlag ett antal teorier som kan bidra med förklaringar.

Det har därför varit väsentligt att studera och

försöka relatera ekonomisk psykologiska variabler till det
studerade problemet.

Många emigranter saknar nämnvärd för-

mögenhet och varken har eller väntar sig få en så hög inkomst
att beskattningen utgör skäl för emigration.

Det finns alltså

många andra anledningar till emigration än de rent skattemässiga eller ekonomiska.

Sådana skäl för emigration kan

givetvis även förmögna ha.
För att finna stöd för eller argument mot de hypoteser som
skattejämförelser och studier av ekonomisk psykologisk teori
lett fram till genomfördes därefter en intervjuundersökning
med ett antal emigranter.

Även en kontrollgrupp bestående

av förmögna som hittills valt att stanna i Sverige intervjuades.

Det visade sig svårt att vid intervjuerna exakt få reda

på respondenternas betalda skatter i
emigrationslandet.

Sverige respektive i

Därför gjordes ett försök att få studera

deklarationer för vissa år.

Detta visade sig dock omöjligt,
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varför Taxeringskalenderns skatteuppgifter fick användas som
en form av kontroll av de uppgifter som lämnats i intervjuerna.

Resultatet av intervjuundersökningarna och genomgång av

Taxeringskalender redovisas i kapitel 6.
återgivna

så detaljerat

som möjligt

Intervjusvaren är

för att ge

full

in-

formation och för att ge läsaren möjlighet till alternativ
tolkning.
Vald metod ger givetvis anledning till diskussion av dess
validitet, relevans och reliabilitet.
Ett problem med företagsekonomins modeller är att man på grund
av komplexiteten tvingas arbeta med förutsättningar och antaganden som ibland innebär så stora avskärmningar från verkligheten att modellens värde blir mindre.
De antaganden som en modell bygger på kan vara av olika karaktär.

Försumbarhetsantaganden kan med fördel användas för

förenkling aven modell när man tror att en faktor inte har
någon större inverkan på resultatet.

Domänantaganden begrän-

sar modellens användbarhet och generaliserbarhet samt hjälpantaganden kan användas för att underlätta den logiska framställningen (Musgrave, 1981).
Försumbarhetsantaganden kan alltså med fördel användas, medan
domän- och hjälpantaganden begränsar forskningsresultatens
relevans.
Skattejämförelsemodellen i kapitel 3 bygger på antaganden av
alla tre typerna

(de redovisas i detalj

i

kapitel 3).

De

allvarligaste, d. v. s. de som begränsar modellens generaliserbarhet har karaktären av domänantaganden.
- Jämförelsen omfattar enbart Sverige, Frankrike, Schweiz
och Storbritannien, däremot inte t.ex. Spanien eller USA.
Eftersom utgångspunkten är svenska förhållanden ingår
heller inte andra högskatteländer, t.ex. Norge, i jämförelsen.
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Jämförelsen baseras på förhållandena år 1984.

Inom be-

skattningens område sker utvecklingen snabbt inte bara
i

Sverige utan även utomlands.

I

idealfallet skulle

jämförelsen avse förväntade framtida skatteskillnader.
Särskilt det sista av dessa begränsande förutsättningar kan
givetvis i viss mån anses påverka metodens validitet negativt.
Här bör dock påpekas att det empiriska materialet hämtats från
tiden före 1984 och att den svenska kapitalemigrationen som
företeelse här studerats framför allt under perioden 19751984.
Ett hj älpantagande i

modellen är att förmögenheten efter

emigration placeras med

i

princip oförändrad procentuell

fördelning i aktier, obligationer och fastigheter (familjeföretagsaktier
aktier).

ersätts

efter' emigration med

börsnoterade

Detta är givetvis ett orealistiskt antagande, då

förmögenhetens sammansättning är beroende av skattesystemets
utformning.

Om grundhypotesen att förmögenheter i Sverige

beskattas hårdare än i emigrationsländerna stämmer, kan emellertid varje förändring i

förmögenhetssammansättningen som

görs av skatteskäl efter emigration endast förbättra emigrantens kalkyl och förstärker därigenom skillnaden i nettoavkastning.
En modells värde, dvs. ur positivistisk synpunkt vilken nytta
man har av den, kan bestå i dess predikationsförmåga eller
i dess normativa användbarhet.
kausalitet i

Ett mål är att kunna belägga

skeendet, dvs. orsak och verkan och inte bara

samvariationer och

interaktioner mellan variablerna.

En

strävan är att så långt som möjligt nå en förklaringsnivå som
kan jämställas med de naturvetenskapliga lagarnas kausalsamband.
Kausaliteten i modellen utgör kärnan i

förklaringen.

För-

ståelsen av sambanden, som ju eftersträvas av forskare med
hermeneutisk inriktning, kan den logiske empiristen anse ingå
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som en del av förklaringen.

Förståelse kan ses som en delvis

tidigare del aven process där hypoteser alstras.
De modeller som kan byggas med hjälp av ekonomisk psykologisk
teori får av nödvändighet karaktären av förståelseförbättrande, dvs. hypotesalstrande.

Detta gäller när man försöker

beskriva så komplexa processer som mänskliga beslut och beteenden, t.ex. emigration, för en stor grupp individer som
har skilda förutsättningar i en mängd avseenden.
Den modell som teoriavsnittet i kapitel 4 leder fram till får
därför endast ses som en delmetod att söka förbättra förståelsen och att generera hypoteser.
Inledningsvis definierades kapitalemigration såsom enbart
omfattande legal kapitalemigration.

Detta innebär att det

statistiska material som kunnat hämtas från Riksbankens register bör kunna anses ha relativt god reliabilitet.

All

legal kapitalemigration från Sverige måste under studerad
period registreras i Riksbanken.

Dock kan en viss reservation

göras beroende på att registret inte förts helt konsekvent,
t.ex. vid fördelning av kapital på makar samt vid utförsel
av räntebetalningar.

Denna reservation kan dock endast ha

mindre betydelse.
Intervjuundersökningar anses av många som mindre värdefulla
som metod för insamling av empiriskt material, t.ex. jämfört
med naturvetenskapernas ofta entydigt mätbara experimentresultat.

Dels beror detta på problemet med reliabilitet,

vilket närmare diskuteras under 1.5. 3 .

Dels beror det på att

det vetenskapliga objektivitetskravet kan vara svårare att
nå än vid redovisning av annan typ av empiriskt material.
Vetenskapen är objektiv om och endast om den baseras på en
metod som är maximalt objektiv.

Frågan om metodologisk ob-

jektivitet i statistisk mening uppstår dock bara i princip
i verksamhet där hypotesprövning ingår, vilket inte alltid
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är fallet i samhällsvetenskaplig forskning.
vissa försök till hypotesprövningar.

I kapitel 7 görs

Maximal objektivitet i vald metod har här sökt nås genom en
detaljerad redovisning av tillvägagångssätt och urval vid
intervjuerna, detta för att resultaten skall vara intersubjektivt prövbara.
Att intervjuer valts som metod för delar av datainsamlingen
beror på att det är en för beteendeinriktade studier säkrare
form för datainsamling än t.ex. enkätundersökningar.
Diskussion av metodval förs i detalj senare i respektive
kapitel. Anledningen härtill är att metoden är beroende av
tillgång och kvalitet på de empiriska data som senare redovisas.
1.5.2
statistiska metoder
Som framgår ovan bygger denna avhandlings empiriska del delvis
på ett relativt litet antal intervjuer, ett urval på 30 personer ur emigrantpopulationen och en kontrollgrupp på 30 personer. Man måste dessutom räkna med ett bortfall. Det finns
dock statistiska metoder även för begränsade observationsantal. 1

1

Om man har kategoriska data som består av absoluta
frekvenser i olika klasser i en tabell, kan x2-test
användas som en icke-parametrisk testmetod.
I alla x2-test fastställer man först en nollhypotes, där förväntade teoretiska frekvenser bestäms.
Därefter mäts skillnader mellan förväntade och observerade data. Summan av de olika klassernas kvadrerade skillnad dividerad med res~ektive klass förväntade värde är approximativt X -fördelad.
2

X26

(Oi - ei)

K
L

e
i=l

k

i

antal klasser
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vid små stickprov är det också viktigt att noggrant analysera
bortfallet.

Är bortfallet systematiskt, dvs. är de i stick-

provet som inte kunnat fångas upp i undersökningen i något
avseende som har betydelse för undersökningsvariablerna, annorlunda än övriga?

Även ett litet bortfall kan om det är

systematiskt snedvrida undersökningens resultat.
Intuitivt kan man även känna en tveksamhet inför att använda
ett litet empiriskt material för tester av flera undersökningsvariabler.

Man kan uppfatta det som att materialet ur-

vattnas, ett behov av flera" frihetsgrader" .

Detta borde vara

giltigt om undersökningsvariablerna är beroende av varandra.
Är de däremot oberoende av varandra borde dock även ett litet
stickprov, om det bara är tillräckligt stort för statistisk
analys, kunna användas för flera tester utan att testeffektiviteten försämras av detta skäl.

Av detta följer dock att

försiktighet bör iakttagas eftersom det ofta kan vara svårt
att teoretiskt i förväg fastställa oberoende mellan testva0i
ei

observerade frekvenser
förväntade frekvenser

När totala antalet frekvenser är litet, omkring 50
eller mindre, kan man för att kompensera det lilla
antalet observationer införa en korrektionsfaktor,
kontinuitetsfaktorn eller "halvfaktorn" i testformeln.

-

( /o
i

K

X26

e

/

i
e

L

-

2
~)

, /0

-

e

~

/

~

i

i

i
i=l

När lo

- e
i

i

I

< ~ räknas lo

- e
i

I -

~ som lika med

i

noll.
Givetvis finns dock en minimigräns för antalet
frekvenser för en meningsfull användning av "independece"- eller homogenitetstester med hjälp av
X2 . Som tumregel kan här gälla att varje klass bör
ha som förväntat antal minst 5.
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riablerna.
analysdel

De statistiska tester som görs i avhandlingens
(s. 105 och framåt)

får med ovanstående restrik-

tioner som underlag mer ses som stöd för hypotesgenerering
än som bevis för att en nollhypotes kan antas eller förkastas.
Testerna har karaktären av korsklassificeringar av intressanta
empiriska data.
1.5.3

Beteendeinriktade intervjuer

vid alla intervjuer ställs intervjuaren inför några grundläggande frågor.
Vad vill man veta?
Vilka svar kan man förväntas få?
Hur skall svaren tolkas och verifieras?
Dessa frågor kan synas enkla men kräver en noggrann analys,
eftersom ett tidigare fattat beslut kan motiveras i en intervju på ett sätt, medan djupare liggande motiv kan vara
andra.

Detta kan åskådliggöras i nedanstående hypotetiska

exempel på motiv för emigration.
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Exempel på emigrantters svar och motiv

Krafter som påverkar svaren

I intervjun angivna svar

utveckling av affärer

Attityder
Normer
Gruppåverkan
Behov av att
hävda sig
Enklast svara
som förväntas

Emigrantens i
efterhand upplevda motiv

Lägre skatt

Sj äl Vf1troende

Förtrrgda motiv

Äktenskapsproblem
Rädsla för skattekontroll

Behov av efterrationalisering
(självkänsla)

Undermedvetna/
omedvetna motiv

Rastlöshet, behov av
spänning och förändring av livssituationen

Personlighetsdrag
i kombination med
ålder, livssituation och livsstil
(Kognitiva strukturer)

Nivåer

i

i

i

Intervjuaren måste klargöra för sig själv vilken motivnivå
han är intresserad av.

Eftersom det är effekterna av ett

visst beslut intervjuaren är intresserad av borde hela beslutsprocessen,
intressant.

dvs.

när och hur ett beslut fattas,

vara

Viktiga beslut fattas sannolikt inte som stundens

infall utan växer fram medan de successivt underbyggs genom
faktainsamling och dialog med familj, vänner, rådgivare etc.
Därmed glömmer individen ofta delar av detta skeende både
omedvetet

och i

viss mån medvetet

(genom bortträngning).

Individens strävan att uppträda korrekt i enlighet med gruppens sociala normer medför ofta att man efterkonstruerar motiv
för beslut man tror inte uppfattas positivt av andra.
Man tränas också redan i skolan att besvara frågor så som man
förväntas svara.
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Svårigheten att i en intervju uppnå svar som är ärliga kan
därför vara stor när frågan gäller ett beslut som kan uppfattas som i viss mån kontroversiellt.

Metoder som kan till-

lämpas för att erhålla goda intervjusvar kan vara:
1)

Intervjuaren ägnar tid åt intervjun och söker i samtalsform få en förtroendefull dialog.

2)

Flera frågor med olika utgångspunkt ställs så att t.ex.
skilda normer blir belysta, vilka i vissa fall kan strida
mot varandra och därmed tvinga den intervjuade att redovisa beslutsmotiv som strider mot någon av normerna
(triangulering).

3)

Kontrollera i vad mån objektivt kontrollerbara fakta står
i överensstämmelse med i intervjun lämnade svar.

Föreliggande intervjuundersökning har utformats mot bakgrunden
av ovanstående.

Ställda frågor framgår av Appendix 1.

Emig-

ration av skatteskäl kan i Sverige uppfattas negativt enligt
allmänna sociala normer, i viss mån liktydigt med avancerad
skatteplanering.

En risk är då att emigranterna tenderar att

föra fram andra motiv för att framstå som samhällsnyttiga medborgare.

Denna risk har mötts genom att:

1)

Grundhypotesen att det svenska skattesystemet orsakar
kapitalemigration öppet redovisas i intervjun.
Detta
innebär att den intervjuade kan tro att han/hon förväntas
svara i enlighet med hypotesen vilket motverkar de allmänna normerna.

2)

Relativt lång tid har avsatts för intervjuerna, varvid
de intervjuade fritt fått berätta om sin bakgrund. Detta
underlättar en bedömning av svaren och skapar öppnare
attityder.

3)

Svaren på frågan om skatternas betydelse för emigrationsbeslutet kan kontrolleras/modiferas efter det att nya
frågor ställts t.ex. om avdragsbegränsning och generalklausul eller om betydelsen av barnens arvsmöjligheter.

4)

Objektiva fakta i form av utfört kapital och i Sverige
deklarerad inkomst och förmögenhet kan vara till hjälp
vid bedömningen av svaren.
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2. Analys av skatteskillnader
Bosättningsbegreppet

2.1

Dubbelbeskattningsavtalen reglerar frågan var en emigrant
skall anses vara bosatt.

Personen ifråga blir oinskränkt

skattskyldig i den ena staten och inskränkt skattskyldig i
den andra staten (här bortses från det fall när ett tredje
land är inblandat).

Avgörande för skattskyldigheten i t.ex.

Sverige är för fysiska personer bosättningen under beskattningsårets utgång (för förmögenhetsskatt).

För fysisk person

som inte anses bosatt i Sverige föreligger skattskyldighet
endast för vissa inkomster och förmögenhetstillgångar med
anknytning till Sverige.

Dessa skattskyldiga betraktas som

inskränkt skattskyldiga i Sverige.

Det skatterättsliga bo-

sättningsbegreppet har alltså en central betydelse för beskattningen av emigranter.
Sverige

2.1.1

När en person är bosatt i Sverige tillämpas Kommunalskattelagen, vid bosättning utomlands regleras Sveriges beskattningsanspråk genom dubbelbeskattningsavtal.

Som Sverige-bo-

satt räknas den som här har sitt egentliga bo och hemvist.
Även svensk medborgare som inte stadigvarande vistas i Sverige
skall kunna anses bosatt här om han/hon har väsentlig anknytning till Sverige.

Till dessa materiella regler har knutits

en processuell regel om bevisbördans fördelning,
den

s.k.

treårsregeln

femårsregeln.
år

och

fr.o.m.

1985

t. o. m. 1984
den

s.k.

Denna innebär att intill tre respektive fem

förflutit från avresan från Sverige anses personen ifråga

alltjämt bosatt i

Sverige,

om vederbörande inte visar att

han/hon under beskattningsåret saknat väsentlig anknytning
till Sverige. Därefter anses han/hon emellertid inte bosatt
i Sverige, om inte skattemyndigheterna kan visa att vederbörande har väsentlig anknytning till Sverige.
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Nyckelbegreppet "väsentlig anknytning" innebär att en sammanvägning av ett antal relevanta faktorer måste göras.
beaktas också den utflyttades anknytning till det nya
landet.

Härvid
hem-

Den skattskyldige behöver inte ha sin väsentligaste

anknytning till Sverige, det räcker med att anknytningen bedöms vara väsentlig.

Lagtext och förarbeten ger ledning för

en sådan bedömning, men vägning av de olika faktorerna har
i princip överlämnats åt praxis.
vägningen

1)

Följande faktorer har vid

störst betydelse.

Medborgarskap
Detta anknytningsmoment tillkom vid 1985 års översyn och
innebär bl.a. att den som efter emigrationen valt att
inte längre vara svensk medborgare därigenom får anses
ha avsikten att bryta banden med Sverige, vilket bör
beaktas vid bedömningen av den skattemässiga bosättningen.

2)

Tidrymd
Vilken tidrymd har vederbörande tidigare haft bo och
hemvist i Sverige?

3)

Bo och hemvist på utländsk ort
Detta innebär att den utflyttade skall ha fast bostad
utomlands. Denna anknytning till utlandet blir starkare
ju mer den utflyttade, i förhållande till sina resurser,
lägger ned på denna bostad.

4)

studie- eller hälsoskäl
Är utlandsvistelsen betingad av studie- eller hälsoskäl?

5)

Bostad i Sverige för åretruntbruk
Den som efter emigrationen behåller bostad i Sverige som
kan utnyttjas för åretruntbruk anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Med bostad för åretruntbruk avses
i princip en bostad som är så utrustad och kommunikationsmässigt så belägen att det utan vidare är möjligt
att bo där året om.
Dit kan alltså vissa fritidshus
räknas.

6)

Familjens bosättning
Om maka och minderåriga barn bor kvar i
Sverige anses
emigranten av naturliga skäl ha ett starkt anknytningsband.

7)

Verksamhet i Sverige
Den som driver eller har väsentligt inflytande i rörelse
i Sverige eller innehar andel av svenskt fåmansbolag
anses ha väsentlig anknytning till Sverige.
Detta behöver dock inte gälla om ett aktieinnehav anses vara en
ren kapitalplacering.
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Channel

Islands, dvs. Jersey, Guernsey m.fl., som har sina

egna skattelagar.)
Den territoriella inriktningen av brittisk rätt innebär behov av att skilja på egendom i storbritannien och utomlands
med tanke på beskattning av kapitalinkomster etc.

Skillnaden

mellan de tre bosättningsbegreppen är i hög grad en fråga om
praxis.
För att en person skall anses ha sin "residence" i Storbritannien fordras bostad samt vistelse i Storbritannien del av
beskattningsåret.
För att bli "ordinary resident" ställs tre krav,
att man frivilligt bosatt sig i Storbritannien,
att avsikten var att bo kvar för en längre tid (dock ej
nödvändigtvis definitivt),
att man lever en stor del (mer än halva året) av året
i Storbritannien.
Domicile-begreppet som är det starkaste bosättningsbegreppet
har inte bara skattemässiga aspekter utan även familjerättsliga och egendomsrättsliga.
sättning i landet.

Domicile innebär definitiv bo-

För att någon skall betraktas som "domi-

ciled" i storbritannien måste skattemyndigheten kunna påvisa
att bosättningen är av definitiv karaktär.
varit
av

Begreppet har

kontroversiellt och utretts i över 35 år.

Förändringen

lagstiftningen beträffande bosättningsbegreppets skatte-

mässiga effekter är därför inte osannolika i en framtid.
att

För

betraktas som "domiciled" skall man vara "resident" utan

avsikt att i framtiden lämna landet.

Bosättningens varaktig-

het har stor betydelse av bedömningen härvidlag.
ligger på skattemyndigheten.

Bevisbördan

Att många faktorer beaktas kan

belysas av ett rättsfall (Booth 1986 s. 208) där "smak, vanor,
uppträdande,

verksamhet, ambitioner, hälsa,

förhoppningar

och projekt" bedömdes som relevanta för beslutet om vederbörande skulle anses

som "domiciled" .

Praxis har utvecklats
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8)

Fastighet i Sverige
Fastighetsinnehav i Sverige (med undantag för fritidshus
som ej kan utnyttjas för åretruntbruk) har i praxis tillmätts mycket stor betydelse vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger eller ej.

Dessa s.k. anknytningspunkter återfinns alltså i svensk intern
rätt. Dubbelbeskattningsavtalen reglerar fallen när en person
kan anses bosatt i två stater.

De flesta svenska dubbelbe-

skattningsavtal följer OECD:s modellavtal som säger att bosättningen skall avgöras på följande sätt:
Personen skall anses vara bosatt i den stat han har ett
permanent hem.

Om han har ett hem i båda staterna skall

den stat anses som bosättningsland som är "center of
vital interests".
Detta innebär att de svenska anknytningsreglerna saknar betydelse om en person har permanent bostad i t.ex. Frankrike
och saknar sådan i Sverige.

Enligt dubbelbeskattningsavtalet

anses vederbörande bosatt i Frankrike.
avtalen gäller alltid i
rätt.

första hand,

Dubbelbeskattningsdvs. tar över intern

Ett dubbelbeskattningsavtal kan aldrig utvidga skatt-

skyldighet enligt intern rätt, endast inskränka.
Dubbelbeskattningsavtalet med Schweiz

har

OECD:s modellavtal annorlunda utformning.

en

jämfört med

Enligt Art. 25 §

2 gäller för svensk emigrant svensk intern beskattningsrätt
i

3 år från utflyttningen.

Schweiziska skatter avräknas

härvid från svenska skatter.
2.1.2

Storbritannien

För brittisk skatterätt är de tre begreppen "residence",
dinary residence" och "domicilen centrala.

"or-

Dessa tre begrepp

är olika former för bosättning i Storbritannien.

Brittisk

rätt är i första hand territoriell till sin karaktär, vilket
gett upphov till speciella lagregler och former av praxis.
(utanför det skattemässiga brittiska territoriet står de s. k.
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under lång tid. Rättsfall från 1700-talet kan fortfarande ha
viss aktualitet (Booth, 1986).
2.1.3

Frankrike

I Frankrike beskattas personer som där anses ha sin "domicile
fiscal ".

För att inkluderas i detta bosättningsbegrepp ford-

ras att ett av följande tre krav uppfylls.
Permanent bostad i Frankrike eller huvudsakliga uppehållsland (sejour principal).
Huvudsakliga yrkesmässiga verksamheten i Frankrike.
Har Frankrike som medelpunkten för sin affärsverksamhet.
2.1.4

Schweiz

Skattemässigt bosatt i Schweiz anses den vara som bor på en
plats i

Schweiz med avsikt att bo där under en lägre tid.

Dubbel

bosättning är utesluten och hustru och barn anses

automatiskt

2.2

bosatta på samma ställe som mannen.

Dubbelbeskattningsavtal

Dubbelbeskattningsavtalen reglerar som redan nämnts frågan
var en emigrant skall anses bosatt.

Om en person enligt ett

avtal anses bosatt i den ena staten (hemviststaten) och uppbär
inkomst eller äger förmögenhet i den andra staten (källstaten)
samt denna andra stat enligt avtalet får beskatta inkomsten
eller tillgången ifråga, kan dubbelbeskattning uppkomma.

Det

är på hemviststaten det åligger att vidta åtgärder för undvikande av dubbelbeskattning.

Härvid har internationell t två

huvudmetoder utvecklats, exemptionmetoden och credit of taxmetoden.
Exemptionmetoden innebär att hemviststaten vid beräkning av
den beskattningsbara inkomsten eller förmögenheten bortser
från den inkomst respektive förmögenhet till vilken beskattningsrätten tillagts källstaten.
Credit of tax-metoden innebär att hemviststaten beskattar all
inkomst eller förmögenhet, men tillåter att den i källstaten
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erlagda skatten avräknas från hemviststatens skatt (Dahlman
och Fredborg, 1974).
OECD:s skattekommitte har utarbetat modellavtal enligt båda
metoderna.

Sveriges avtal har under senare tid baserats på

credit of tax-metoden.

(Avtalen med Västtyskland, USA och

Frankrike är dock exemptavtal.)

I vissa avseenden har dock

Sverige sökt frångå OECD:s modellavtal, nämligen bl.a. med
avseende på beskattning av pensioner.

vid förhandlingar om

nya avtal eller förändringar av gamla avtal ställer Sverige
kravatt få beskatta inte bara emigranternas folkpension och
ATP, utan även privata tjänstepensioner och pensionsförsäkringar.

Sverige har dock vid omförhandlingar av gamla avtal

inte alltid fått igenom sina krav på beskattning av pensioner.
För några år sedan vägrade t. ex. Schweiz att godkända ett nytt
avtal som skulle ge Sverige rätten att beskatta även privata
pensioner.

I

det

från årsskiftet 1984-1985 gällande nya

dubbelbeskattningsavtalet

med

Storbritannien

har

Sverige

visserligen lyckats få beskattningsrätten till tjänstepensioner, men Sverige har varit tvunget att godta att 20 % av
pensionen undantas från beskattning.

Gällande regler för

beskattning av svenska emigranters pensioner framgår av nedanstående tabell för de vanligaste emigrationsländerna.

Det

kan påpekas att dubbelbeskattningsavtalen med Schweiz respektive Frankrike är tecknade så tidigt som 1966 respektive 1972.
Sverige har vidare under senare år vid träffande av nya dubbelbeskattningsavtal sökt vinna gehör för den tidigare beskrivna s.k. 5-årsregeln.
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Tabell 1
Beskattning av svenska emigranters pensioner
Frankrike

Schweiz

Storbritannien

Folkpension + ATP
(tidigare privat tjänst

B

SB

BS

Statlig eller kommunal
tjänstepension
(tidigare offentlig
tjänst)

B

S

S

Svensk enskild tjänstepension, livränta eller
annan pensionsförsäkring

B

B

BS*

B
S
BS
SB
*
**

Spanien

Beskattning sker enbart i bosättnings landet
Beskattning sker enbart i Sverige
Beskattning sker i både bosättningslandet och Sverige
(svensk skatt avräknas från utländsk skatt)
Beskattning sker i både Sverige och bosättningslandet
(utländsk skatt avräknas från svensk skatt)
I Sverige beskattas 80 % av pensionen
Tjänstepensionsförsäkring beskattas i Sverige

Sverige har träffat drygt 50 inkomstskatteavtal och cirka 15
arvsskatteavtal.

Avtalen förhandlas fram av experter och

erhåller svensk giltighet när riksdagen antar propositionen
om ett nytt avtal.
mögenhet,

Vissa avtal omfattar inkomster och för-

andra endast inkomster (t. ex.

avtalet med Stor-

britannien).
Huvudprincipen för tolkning av avtalen är att detta skall ske
på folkrättslig grund.

Detta innebär bl.a. att parternas

bakomliggande motiv etc. skall beaktas.

Den folkrättsliga

tolkningsprincipen är numera även lagfäst i Sverige.
OECD:s modellavtal ger vägledning för tolkning i särskilda
kommentarer.

SB

B**
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Om en enskild skattskyldig anser sig dubbelbeskattad kan han
begära att förhandlingar mellan staterna upptas för undanröjande av denna dubbelbeskattning.
Avtalen består i princip av fyra delar.
Vilka personer omfattas?
Vilken stat beskattar vad?
Metodartikel.
övriga bestämmelser.
För tolkning av avtalen är särskilt metodartikeln viktig.
Dubbelbeskattningsavtalen mellan Sverige och Storbritannien
samt Schweiz och Storbritannien i kombination med tolkningen
av brittisk skatterätt beträffande kapitalinkomster kan i viss
mån ha utnyttjats av svenska englandsemigranter.
Riksbanken ställer inga krav på att beviljat utförselbelopp förs till emigrationslandet.
I
Storbritannien beskattas endast den avkastning på
förmögenheten som förs in i landet (Sumption, 1982).
Med stöd av detta kan emigranterna föra sitt kapital till
t.ex. Schweiz och därifrån föra in och betala skatt på
lämpligt belopp i England.
Uppenbarligen har oenighet rått bland svenska skattejurister
huruvida detta förfarande är korrekt eller ej.

De som hävdar

att det är i överensstämmelse med dubbelbeskattningsavtalet
och brittisk rätt motiverar detta med att emigranten avser
att överföra förmögenheten till Storbritannien och att den
är "på väg".
I dubbelbeskattningsavtalets artikel 27 room. 1 sägs att i fall
en person beskattas för "inkomst eller skattepliktig realisationsvinst till den del den överförs till eller mottages
i

Det Förenade Konungariket och inte för hela dess belopp,

skall den skattelindring som enligt detta avtal medges i
Sverige avse endast den del av inkomsten eller den skattepliktiga realisationsvinsten som överförs till eller mottas
i Det Förenade Konungariket".
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Denna passus skulle kunna tolkas så att Sverige förbehåller
sig beskattningsrätten för den förmögenhetsavkastning som inte
förs in i Storbritannien.

Detta är dock en felaktig tolkning

av intentionen med detta avsnitt i avtalet.

Enligt departe-

mentsrådet Yngve Hallin (intervjuad per telefon), ansvarig
inom Finansdepartementet för dubbelbeskattningsavtal, är bosättningen helt avgörande.

Om en person betraktas som bosatt

i Storbritannien gör inte Sverige anspråk på t.ex. avkastning
av förmögenhet placerad i Schweiz.
En genomgång av svenska dubbelbeskattningsavtal ger också
anledning till ett par observationer som kan vara av intresse
för emigranter som överväger att återvända till Sverige.
Dubbelbeskattningsavtalet med VästtyskIand SFS 1960:549 innehåller bl.a. följande bestämmelser.
Art. 4 paragr. 1 säger att inkomst av fast egendom beskattas i den stat egendomen är belägen.
Enligt art. 5 paragr. 1 beskattas inkomst av rörelse i
den stat rörelsen är belägen.
Enligt art. 18 paragr. 1 beskattas förmögenhet i fast
egendom och egendom i rörelseidkande företag endast i
den stat som beskattar inkomsten av förmögenheten.
Art. 19 paragr. 4 säger att då en person äger hemvist
i Sverige skall där inte beskattas inkomster och
förmögenhet som beskattas i VästtyskIand.
Dubbelbeskattningsavtalet med USA SFS 1965:38, liksom övriga
exemptavtal, innehåller motsvarande bestämmelser.
Detta innebär att den emigrant som överväger att återvända
till Sverige kan undvika svensk beskattning av förmögenhet
och förmögenhetsavkastning om han innan återvändandet placerar
sin förmögenhet i
eller USA.

fastigheter eller rörelse i VästtyskIand

Ett annnat sätt är att köpa en kapitalförsäkring

före återvändandet.

Avkastningen från utländsk kapitalför-

säkring är skattefri i Sverige.
Det från den 1.1 1985 gällande dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Storbritannien har gett Sverige beskattnings-
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rätten för realisationsvinster på svenska aktier som uppkommit
inom en sjuårsperiod från utflyttningstillfället från Sverige.
Detta svenska skatteanspråk har tillkommit på svenskt initiativ i samband med den ändring i kommunalskattelagen gällande från den 8.4 1983, § 31mom. al,

där det sägs att här

i riket icke bosatt fysisk person är skatteskyldig för realisationsvinst på svenska aktier om överlåtaren vid något
tillfälle under de tio kalenderår före det år då avyttringen
av aktierna skedde varit bosatt i Sverige.
En fråga som debatterats dels i den svenska skattefackpressen,
dels mellan skattemyndigheterna och vissa Englandsemigranters
skatterådgivare har varit om realisationsvinster som uppkommit
8.4 1983 - 1.1 1985 skall beskattas i Sverige för emigranter
som emigrerat 1976 eller senare.

Regeringsrätten har i ett

uppmärksammat utslag fastställt att sådana realisationsvinster
som uppstått

före

1985 ej

skall beskattas

i

Sverige

(RÅ

1987:162) .
I detta utslag har också vissa tolkningsproblem lösts.

Frågan

gällde här bl.a. om realisationsvinster skulle betraktas som
inkomst enligt avtalet med Storbritannien.
intern rätt skulle detta vara fallet.
att

Enligt svensk

Här konstaterades dock

engelska var förhandlingsspråk och att "income"

innefattar realisationsvinster.

inte

Vidare skrivs i samband med

avräkningsreglerna i avtalet" inkomst och realisationsvinst" ,
vilket tolkas som att inkomst inte innefattar realisationsvinst i avtalet.

Det avgörs också här om statisk eller am-

bulatorisk tolkning skall tillämpas.

statisk innebär att man

använder gällande lagar etc. när avtalet skrevs som grund.
Ambulatorisk innebär att man gör tolkningen i relation till
aktuell intern rätt.

Regeringsrätten fastslog att "enligt

gällande lagar" innebär ambulatorisk tolkning.
Om regeringsrätten funnit att realisationsvinsterna skulle
beskattas i Sverige kunde emigranterna ha begärt att brittiska
finansdepartementet skulle ta upp förhandlingar med svenska

28
myndigheter för att nå enighet.

Detta förfarande finns in-

skrivet i alla svenska avtal.
staternas beskattningsanspråk i samband med en persons död,
dvs. med avseende på arvsskatter regleras i särskilda dubbelbeskattningsavtal.

Sverige har träffat omkring 15 sådana

dubbelbeskattningsavtal,

bl.a.

med Frankrike,

Schweiz och

Storbritannien.
Sverige liksom flertalet länder tillämpar huvudprincipen att
all vid dödsfallet efterlämnad egendom - oberoende av var i
världen den är belägen - skall arvsbeskattas i det land där
den avlidne var bosatt.
arvingarna är bosatta.

Det spelar alltså ingen roll var
(Här finns internationella undantag,

t.ex. Japan och VästtyskIand.)

De dubbelbeskattningsavtal

Sverige tecknat ansluter sig till denna huvudprincip.

Dock

beskattas fastigheter och rörelse i de stater dessa är belägna.

Vidare förbehåller sig Sverige i det senaste avtalet med

Storbritannien, SFS 1981:766, arvsskatterätten för personer
som avlider inom en 7-årsperiod från utflyttningen från Sverige.
Av arvsskatteavtalen innefattar endast fyra
Storbritannien) gåvoskatt.

(bl.a. USA och

Detta innebär att gåvor till någon

i annat land lätt kan drabbas av dubbelbeskattning.
För att få ett arvsskatteavtal tillämpat måste man som svensk
vända sig med en begäran till Kammarkollegiet.

2.3

Teorigenomgång

Jämförelser av olika länders skattesystem och i viss mån effekter av dessa skillnader redovisas i Lindencronas avhandling
"Skatter och kapitalflykt" (1972).

Lindencrona anger redan

i sin titel en underförstådd förutsättning och avgränsning.
Ordet "kapitalflykt" förutsätter att kapitalet lämnar landet
på grund av skatteskillnader.

Kapitalemigration innebär en

bredare ansats, skatteskillnaderna är bara en av flera fak-
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torer som hypotetiskt påverkar kapitalemigrationen. Lindencrona studerar framför allt juridiska problem, särskilt med
avseende på dubbelbeskattningsavtal samt behovet av harmonisering av nationella skatteregler. De länder som jämförs är
huvudsakligen Sverige, Schweiz och Frankrike.
Jämförelserna görs i modellform. Lindencrona säger att skatterätten borde vara den idealiska modellbyggande vetenskapen,
eftersom det genom förekomsten av rättsregler är möjligt att
exakt förutsäga de ekonomiska konsekvenser, som beskattningen
medför. Att konstruera någon form av generell modell är emellertid mycket svårt, beroende på att olikheterna i skattesystemen medför skillnader i utfall för individer med skilda
familjeförhållanden, inkomst- och förmögenhetssammansättning
osv.
Lindencrona påpekar att skatter och kapitalmarknad är ett outforskat område. Mot bakgrunden av den fortgående integrationen i Europa och därmed minskade regleringar kommer skatternas
eventuellt snedvridande effekter att successivt blottas. At
detta problem har relativt lite forskning ägnats. Kapitalemigrationen utgör ett sådant synligt exempel på effekter.
I Lindencronas avhandling behandlas såväl kapitalets som kapitalägarnas internationella rörlighet. Ur såväl valuta- som
skattesynpunkt kan alternativ till emigration vara investeringar utomlands i individens strävan att uppnå bästa möjliga
resultat. Med denna ansats ges en mer generell bild av kapitalets rörlighet, inte begränsad till Sverige där valutareglering tidigare i princip omöjliggjort eller fördyrat internationella portfölj investeringar.
Lindencrona diskuterar högskatteländernas behov av att skydda
sig mot kapitalflykt. De aspekter som framför allt här hittills beaktats är av valutapolitisk karaktär. Effekter av
höga skatter kan vara en motivering för valutareglering.
Han väljer att huvudsakligen studera kapitalrörelserna utan
att ägarna flyttar och renodlar problemen genom att förutsätta
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och/eller förutspå en avreglering av kapitalrörelserna.

Han

belyser kapitalrörelsernas betydelse ur valuta-, kontrolloch fiskal synpunkt och säger dessutom (s. 118):
"Som synes är det normalt så att såväl det finansiella
kapitalets som dess ägares internationella rörlighet är
betydelsefull. Det är ju också så till vida naturligt,
som det finansiella kapitalet knappast kan tänkas utan
ägare. Det förefinns dock avsevärda skillnader i sj älva
kapitalets rörlighet, om därvid avses köp och försäljningar av aktier över gränserna och ägarnas rörlighet,
om därvid avses att dessa ändrar sin bosättning från det
ena landet till det andra.
Kapitalet rör sig utomordentligt enkelt. En aktieförsäljning kan ju genomföras
snabbt. För ägarna tar en utflyttning ofta avsevärd tid
och kan i vart fall inte ske för att tillvarataga mer
tillfälliga spekulationsmöjligheter. Att ägarna fysiskt
förflyttar sig är ju en helt annan sak än att de utflyttar.
Om ägarna således är mindre rörliga, möter det
avsevärt större svårigheter att med rättsliga medel minska deras rörlighet.
Inte för att det tekniskt skulle
vara svårt utan därför att det i rättssamhällen möter
starka betänkligheter av principiell natur att försvåra
olika personers möj lighet att välja sin bosättning efter
egna önskemål."
Inom EG har en av målsättningarna varit att neutralisera beskattningens inverkan på valet av investeringsort,
hittills knappast kan sägas ha uppnåtts.

vilket

Lindencrona pekar

bl.a. på problemen att uppnå dessa mål när medlemsstaternas
skattesuveränitet innebär olika inkomstskatteprogressioner,
fördelningar mellan

inkomst- och kapitalvinstbeskattning,

förmögenhetsskatter etc.
Lindencrona undersöker skattegap mellan Sverige och Schweiz
respektive Frankrike och påvisar avsevärda skillnader.
Arvsskatternas internationella aspekter har fylligt belysts
i Nielsen och Lindencronas (1983) bok Internationalt Generationsskifte.

Här behandlas särskilt konsekvenser av dödsbo

i ett land och arvtagare i ett annat.
tas

upp

De länder som speciellt

är Sverige och Danmark samt England,

Schweiz och Spanien.

Frankrike,

Genom dubbelbeskattningsavtalen för-

hindras dubbelbeskattning.

Principen i

avtalen med dessa
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länder är att fast egendom samt rörelse beskattas i den stat
den är belägen.
var bosatt.

övrig egendom arvsbeskattas där den avlidne

Medborgarskapet har här ingen betydelse.

kapitalemigrant i

En

något av dessa länder besparar alltså i

princip sina i Sverige bosatta arvingar svensk arvsskatt.
Ett inte ovanligt sätt att undgå arvsskatt i många länder är
att upprätta en familjestiftelse i Liechtenstein.

Detta är

även i viss mån ett alternativ för ett svenskt generationsskifte (se dom i Hovrätten för Vestra Sverige 1/2 1978 där
en familjestiftelse i Liechtenstein accepterades).

Svenska

myndigheter godkänner dock inte en uppläggning av stiftelsen
som innebär att stiftaren behåller kontrollen av stiftelsen
under sin livstid samt att stiftelsen efter stiftarens död
genom beslut av kvalificerad majoritet i stiftelsestyreIsen
beslutar om upplösning av stiftelsen och fördelning av stiftelsens tillgångar.

Detta tillvägagångssätt är helt accep-

terat enligt Liechtensteinsk rätt.
Att utnyttjande av svensk familjestiftelse inte är någon bra
metod för den som vill undgå kommande förmögenhets- och arvsskatter framgår av A. Hagstedt (1972) "Om beskattning av stiftelser" och L. Holmström och C.M Roos
En orientering."

(1984)

"Stiftelser.

Familj estiftelser måste ha mer än släktskap

som krav för förmånstagare.

Skattereglerna har skärpts för

att hindra utnyttjandet av stiftelser för undvikande av skatt.
Således är stiftelsen obegränsat skatteskyldig för inkomst
och förmögenhet.

Förmåner ur stiftelsen beskattas som perio-

diskt understöd.

I vissa fall kan även destinatören för-

mögenhetsbeskattas

för

stiftelseförmögenheten

(7§

el

KF

1947:577 om statlig förmögenhetsskatt).
I

en multinationell

studie

"The Taxation of

Income

from

Capital" (1984) görs en jämförelse mellan USA, Storbritannien,
Sverige och VästtyskIand.
skattesystemen i

Syftet är här att studera hur

de fyra länderna uppmuntrar till sparande

och investeringar i

privat icke-finansiell företagsamhet.

Man jämför här ett antal hypotetiska fall och mäter skatte-
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satsen genom att beakta såväl företagets skatt som investerarens skatt.
visas

Även inflationens effekt undersöks och det

att den effektiva marginalskatten för hushåll

kraftigt när inflationen ökar,
Komplexiteten i

detta särskilt

i

ökar

Sverige.

jämförelser av skattesystem demonstreras i

studien och trots omfattande beräkningar tvingas man göra
antaganden, t.ex. val av förräntning, som kan synas innebära
risker för felaktiga slutsatser.

Man finner att den totala

genomsnittliga effektiva skattesatsen för kapitalinkomster
1980, med aktuell inflationsnivå, uppgår till
Storbritanninen
Sverige
VästtyskIand
USA

3,7 %

35,6 %
48,1 %
37,2 %

Ovanstående skattesatssiffror är emellertid sammanvägda av
hushållens,

skattebefriade institutioners och försäkrings-

bolags investeringar.

Hushållens effektiva skattesats har

här för Sverige beräknats till över 100 %.
En jämförelse av dessa siffror med tillväxten i BNP 1960-1980
visar förvånansvärt nog att rangordningen mellan länderna är
exakt motsatt mot vad som skulle kunna antas.

VästtyskIand

har högst skattesats och högst tillväxttakt i BNP etc.

Gi-

vetvis är skattesystemet endast en faktor av många av betydelse för BNP:s utveckling, vilket även påpekas i studien.
Sven-Erik Johansson (1963 och 1970) har belyst familjeföretagets möjligheter till kapacitetsbevarande mot bakgrund av
den samlade effekten av svenska inkomst-, förmögenhets- och
arvsskatter.
Grundantagandet i

Sven-Erik Johanssons beräkningar är "att

en familjeföretagare, som från en tidigare generation övertagit ett företag med ett visst förmögenhetsvärde har uppställt målet att till nästa generation överlämna ett företag,
som -

efter att arvsskatten betalts -

samma förmögenhetsvärde,

representerar minst

som det han själv mottog.

Detta
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antagande innebär att företagaren strävar efter att nå en
sådan vinstnivå att vinsten skall kunna räcka till även för
förmögenhetsskatt och erforderliga reserveringar för en framtida

arvsskatt".

Det kan vara av intresse att jämföra resultatet av ett av
flera räkneexempel i Johansson och Werdings artikel (1970)
med motsvarande värden för året 1984.
Johansson och Werdings

antagande kan

sammanfattas

enligt

följande.
Ett familjeföretag övertas aven man som är 30 år.

Han

har två barn som han räknar med att överlämna företaget
till vid 65 års ålder.
För att täcka kommande arvsskatt betalar företagaren
årligen premie för kapitalförsäkring.
Företagets värde är vid företagarens tillträde l. 600 tkr.
En kapitaltillväxt av 4 %jår erfordras i företaget (med
tanke på inflation).
Företagaren uppbär lön med 50 tkrjår (1970) för täckande
av sina privata levnadsomkostnader.
För att täcka ovanstående fordras (1970) en årlig aVkastning
på eget kapital i företaget på 20,3 % före skatt.
Med användning av samma förutsättningar, dock med uppräkning
av

företagsvärde och lön till

1984 års penningvärdenivå,

erhålls 18,6 % som erforderlig avkastning för 1984.
Johansson och Werdings kommentar enligt nedan tycks

lika

relevant för 1980-talet som för 1970.
"vi kan föreställa oss att en man, som i 30-årsåldern ärver ett milj onföretag och gör upp ovanstående
kalkyl, måste ha en utomordentligt stark släktkänsla, liten konsumtionsbenägenhet och stor tilltro
till sin förmåga att väsentligen överträffa genomsnittlig räntabilitet inom industrin för att inte
lockas av tanken att avyttra företaget och göra
kapitalet mera rörligt eller konsumerbart."

34
Att förräntningskravet minskat något beror på att fr.o.m. 1978
utgör 30 % av substansvärdet grund för såväl förmögenhetssom arvsbeskattning i familjeföretag.

Denna lindring i be-

skattningen gällde dock inte arvsbeskattning av OTC-noterade
aktier.

Om man gör tankeexperimentet att vår familjeföre-

tagare genom nyemission OTC-noterat sitt företag, med bibehållande av aktiemajoriteten, stiger förräntningskravet på
familjeföretagarens ägarandel till 34,0 %.2

Detta innebär

en orealistisk nivå, bl.a. eftersom så höga löneuttag, som
erfordras för att kunna betala kapitalförsäkringen (som skall
täcka

arvsskatten),

inte kan motiveras

i

ett OTC-noterat

bolag.

2.4

Jämförelse av inkomstskatter

Jämförelserna av inkomstskatterna avser år 1984.
Frankrike

2.4.1

Från inkomst av t j änst får nödvändiga kostnader för inkomstens
förvärvande dras av.
Generell t medges 10 % avdrag från löneinkomster, maximal t
54.770 FF.
För vissa yrken medges därutöver 5-30 % avdrag på nettoinkomsten beroende på yrke, maximalt 50.000 FF.
För pensioner medges 10 % avdrag.
Specialavdrag 20 % på erhållen nettoinkomst medges därefter på inkomster understigande 495.000 FF.
För en gift person utan barn utgår därefter skatt enligt följande.

2 Under förutsättning av substansvärde = marknadsvärde.
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Tabell 2

% på överstigande
belopp

Inkomst FF

Skatt FF

- 29.640
29.640- 30.980
30.980- 36.740
36.740- 58.100
58.100- 74.680
74.680- 93.840
93.840-113.540
113.540.131.000
131.000-218.280
218.280-300.200
300.200-355.100
355.100-403.940
403.940-457.840

O

O

67
643
3.847
7.163
11.953
17.863
23.974
58.886
95.750
123.200
150.062
182.402

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

För 1984 utgick en extraskatt på 3 % på beskattningsbara inkomster överstigande 32.280 FF.
I Frankrike läggs s.k. "avoir fiscal" till deklarerad utdelning med 50 % av utdelningen, som därefter dras av när skatten
beräknats.
Ex.: Utdelning 100 + avoir fiscal 50
Skatt i inkomstskiktet, t.ex. 45 %

150
67,5

Avgår avoir fiscal

~

Skatt på utdelning

17,5

För de som har nettoinkomst på maximal t 310. 000 FF medges ett
avdrag på 3.000 FF.
Ränteinkomster från franska obligationer är skattefria upp
till 5.000 FF per år.

på obligationsräntor därutöver uttas

26 % skatt och på banksparande (med undantag av vissa skattefria typer av sparande) 46 eller 51 %.
För realisationsvinster utgår "taux forfaitaire" med 16 % på
belopp överstigande 251.500 FF för franska aktier.

36
Realisationsvinster vid försäljning av fastigheter beskattas
på ett sätt som påminner om de svenska beskattningsreglerna.
Ingångsvärdet räknas upp med hjälp av index,

reparations-

kostnader adderas

Därefter er-

(med indexerat värde) etc.

hållen realisationsvinst divideras med 5 och läggs därefter
till den beskattningsbara inkomsten.

Har fastigheten varit

stadigvarande bostad är realisationsvinsten helt skattebefriad.
Realisationsvinst vid försäljning av smycken, konst och antikviteter beskattas med 6 %.

20.000 FF är alltid skattefritt

försäljningsvärde per år (Lefebvre, 1985).
2.4.2

Schweiz

I Schweiz sambeskattas makar fullt ut.

Inkomsterna respektive

förmögenheterna för makarna läggs samman före beräkning av
skatt.

Ränteinkomster beskattas som annan inkomst.

Federala och kantonala skatter betalas årligen, men skatterna
beräknas (utom i Basel) för tvåårsperioder.
Federal skatt utgår på beskattningsbar inkomst (efter avdrag
för kostnader nödvändiga för inkomstens förvärvande mm.) med
maximalt 11,5 % på belopp 423.700 Sfr. och däröver.
Summan av federala,
nedan.

kantonala och kommunala skatter visas

Normala avdrag från inkomsterna har gjorts.

Tabell 3
Skatt i %
Bruttoinkomst 1.000 Sfr.
Stad

100

200

500

Ziirich
Bern
Lucern
Zug
Lausanne
Geneve

14,0
19,6
16,8
10,0
17,8
18,7

23,9
29,0
24,9
17,3
27,8
29,1

34,2
36,4
31,1
22,3
37,1
38,6
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Privata realisationsvinster beskattas endast i tre kantoner,
Graubtinden, Jura och Basel.

Om den realiserade tillgången

innehafts längre än 10 år är realisationsvinsten skattefri
även i de två förstnämnda kantonerna (Steuern in der Schweiz,
1987) .
2.4.3

Storbritannien

Den brittiska inkomstskatteskalan framgår nedan.
Tabell 4
Inkomst 1.000

Skatt % inom
inkomstskiktet

r

30
40
45
50
55
60

-15,4
15,4-18,2
18,2-23,1
23,1-30,6
30,6-38,1
38,1-

För gift skattskyldig medges ett grundavdrag på 3.155

r.

på realisationsvinster utgår 30 % skatt för vinster överstigande 5.000

r

per år.

Detta grundavdrag höjs årligen med

hjälp av konsumentprisindex.

Man har rätt att räkna upp in-

gångsvärden med prisstegringar (enligt konsumentprisindex)
fr.o.m. 31/3 1982 vid beräkning av realisationsvinster.
Ränteavdrag medges i Storbritannien endast för räntor på fastighetslån för det egna hemmet och maximerat till räntan på
30.000

r.

utdelningsinkomster från brittiska bolag berättigar till ett
avdrag på 30 %.

Ränteinkomster beskattas som annan inkomst.

För 1983-1984 utgick 15 % "surcharge tax" på utdelningsinkomster överstigande 7. 100
fr.o.m. 1985.

r.

Denna skatt har dock avskaffats
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Kapitalinkomster utomlands, som inte tas in i Storbritannien,
är skattefria för de som är "resident" men inte "domiciled"
(Bertram och Edwards,

2.5

1985)~

Jämförelse av förmögenhetsskatter

Jämförelsen av förmögenhetsskatt avser år 1984.
2.5.1

Frankrike

vid beräkning av förmögenhetsskatt i

Frankrike skall till-

gångar inom och utom Frankrike inräknas.
tillgångar inräknas.
räknas som gifta.

Hustrus och barns

De som lever "en concubinage notoire"

Följande tillgångar skall medtas.

Fastigheter
Möbler, inkl. mattor, porslin etc.
Smycken, bilar, båtar, hästar mm.
Aktier och företag, där företaget inte är basen för innehavarens professionella verksamhet
Fordringar och likvida medel
Immateriella tillgångar, t.ex. patent
Aterköpbara livförsäkringar
Följande behöver inte medtas.
Tillgångar hänförliga till innehavarens professionella
verksamhet, t.ex. eget företag (ägt till minst 25 %)
Antikviteter, konst eller samlarobjekt (dock ej smycken)
Rättigheter hänförliga till litterära eller musikaliska
verk
Skog
Skulder får dras av från tillgångsvärdet.
tas upp till marknadsvärde.

Tillgångarna skall

För värdering finns anvisningar,

där t.ex. kvadratmeterpris för fastigheter rekommenderas.
Förmögenhetsskatt utgår enligt nedan.
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Tabell 5
Skatt % inom förmögenhetsskiktet

Förmögenhet

o

- 3,5 MFF
3,5- 5,8
5,8-11,5
11,5-20,0
20,0-

0,5
1

1,5
2

Dessa satser gäller fr.o.m. 1985.
5,6 och 11,2 MFF.

För 1984 var gränserna 3,4,

Det fanns inget 2 t-intervall.

Kommunalt betalas i

Frankrike en sorts fastighetsskatt på

beräknat bostadsvärde (impots locaux).

För en ordinär våning

är dock skatten normalt inte mer än ca. 1.000 FF/år.
2.5.2

Schweiz

I Schweiz beskattas förmögenheterna av kantonerna.

Skatte-

satserna varierar från kanton till kanton.
Förmögenheterna beräknas som tillgångar med avdrag för skulder.

Följande inräknas.
Fastigheter. Värdet beräknas ofta som avkastningsvärdet ,
där beroende på fastighetens ålder en kapitaliseringsfaktor motsvarande en förräntning på

6-7

% används.

Flera kantoner gör dock fastighetsvärderingarna på ett
sätt så att värdena blir lägre än marknadsvärdena.
Företag, som värderas till bokföringsmässigt substansvärde.
Värdepapper till marknadsvärden.
Aterköpbara livförsäkringar.
Privat lösöre, som värderas till 50 % av försäkringsvärdet.
Makars och minderåriga barns förmögenheter läggs samman.

De

skattefria beloppen varierar starkt från kanton till kanton
(7.000 Sfr. i Unterwalden, 60.000 Sfr. i Basel).
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Skattesatserna är nästan alltid progressiva. Med hänsyn tagen
till fribelopp är skattesatserna för en person som gift utan
barn följande.
Tabell 6
Förmögenhet
1000 Sfr
500
1.000
5.000

Minst

Högst

0,63 ~o (Vaud)
0,15 % (Ziirich)
0,19 % (Unterwalden) 0,77 % (Basel)
0,25 % (Unterwalden) 0,90 ~o (Basel)

I vissa kantoner och kommuner utgår även en fastighetsskatt
baserad på taxeringsvärden. Skattesatserna varierar från 0,05

% till 0,3 %.
2.5.3

Storbritannien

I Storbritannien utgår ingen förmögenhetsskatt.

Dock utgår

en slags fastighetsskatt, som i viss mån kan jämställas med
förmögenhetsskatt för en svensk emigrant.
Myndigheterna fastställer med relativt långa mellanrum (före
1984 senast 1973) ett linet annual value" för varj e fastighet.
Detta värde beräknas bl.a.
marknadsmässiga hyror.

på basis av vad som anses vara

Efter diveLse avdrag på 20-45 % er-

hålls linet annual value".

Skattesatsen som är kommunal va-

rierar mellan 0,7 och 1,2 av linet annual value".
2.6

Jämförelse av arvsskatter

Jämförelsen av arvsskatterna avser år 1984.
2.6.1

Frankrike

Arv och gåvor beskattas på samma sätt.

Tidigare gjorda gåvor

adderas utan tidsbegränsning vid beräkning av arvsskatten.

Skattefri del av dödsbo är under vissa förutsättningar delar
av utarrenderade lantbruk, skogar samt 250.000 FF av bostadens
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värde.

vidare har make samt barn rätt till fribelopp på

275.000 FF.
Skattesatserna är följande för barn.
Tabell 7
Arvsskatt %
inom skiktet

Ärvt belopp
1.000 FF
50
5075
100
75100- 3.400
3.400- 5.600
5.600-11.200
11.200-

2.6.2

5
10
15
20
30
35
40

Schweiz

Arvs- och gåvoskatt utgår i vissa kantoner.
andel är skattefri.

Makes/makas arvs-

I kantonen Zurich dras av 30.000 Sfr.

från arvsvärdet för arv efter föräldrar.

Därefter är skat-

tesatserna följande.
Tabell 8
Skattepliktig arvslott
1.000 Sfr.

- 10
10- 20
20- 30
30- 60
60-160
160-220
220-

Arvsskatt %
inom skiktet
2
3
4
5
6
7
6

Högre arvsskatt än 7 % utgår ej i Schweiz.
utgår ingen

arvsskatt.

I kantonen Schwyz
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2.6.3

Storbritannien

Här aktuella arvsskatter framgår av Inheritance Tax Act 1984
och gäller personer som avlider efter den 17/3 1986.
Gåvor som gjorts inom en period av 7 år före givaren avlider
skall inräknas i arvsvärdet.

Dock ges skattelindring om gå-

vorna gjorts 3-7 år före dödsfallet.
Ett för svenska emigranter mycket viktigt undantag vid beräkning av beskattningsbart värde är att tillgångar utomlands
som ägs av personer som inte är "domiciled" i Storbritannien
exkluderas.

Här har dock getts en för arvsskatteändamål egen

definition av "domicile".
dent",

i

Om en person varit bosatt, "resi-

Storbritannien under 17 av de 20 år som föregått

dödsfallet betraktas vederbörande som om han varit "domiciled".
Arv efter make är ej arvsskattebelagt.
Jordbruk och företag arvsbeskattas gynnsammare än andra tillgångar.

Egna företag (med vissa undantag) tas upp till 50

% av värdet.

Fastigheter som används av eget företag tas upp

med 30 % avdrag.

Även för jordbruksegendomar medges avdrag,

50 % (när ägaren driver jordbruket) respektive 30 %.
Arvskatten utgår med följande skattesatser.
Tabell 9
Skattepliktig arvslott
1.000 L
- 71
71- 95
95-129
129-164
164-206
206-257
257-317
317-

Arvsskatt %
inom skiktet
9
30
35
40
45
50
55
60

43
2.7

Skatteplanering och förändring av skattesystemen

Teoretisk inkomst- och förmögenhetsskatt överensstämmer inte
alltid med den effektivt uttagna skattesatsen.

Olika skat-

teplaneringsåtgärder syftar till att minska skattekostnaderna
och möj ligheterna

härtill

varierar

från

land

till

land.

Väsentliga skillnader måste redovisas för att jämförelser
mellan skattenivåer skall vara meningsfulla.

Förändringar

av skattesystemen syftar ofta till att begränsa de lagliga,
av myndigheterna tidigare inte förutsedda, möjligheterna till
att kringgå regler och minska den teoretiska skatten.

Detta

framgår t.ex. av nedanstående genomgång av förändringar av
de svenska skattereglerna 1975-1984 som kan antas ha betydelse
för kapitalägare.
1975 Höjd fastighetsbeskattning (höjda procenttal för beräkning av intäkt).
1980 Full indexuppräkning medges ej längre av ingångsvärden
vid fastighetförsäljning.
Nya taxeringsvärden på fastigheter.
1981 Beslut om avdragsbegränsning.
Generalklausulen införs den 1/1 1981.
1982 Nya regler för kvittning av realisationsförluster på
premieobligationer.
1983 Avdragsbegränsning träder i kraft.
Möjlighet att ge periodiska understöd begränsas.
Skärpt förmögenhetsbeskattning (varav en del tillfälligt
endast för år 1983).
1984 Möjligheter att utnyttja egendomslivränta vid försäljning
av fastighet eller aktier begränsas.
Begränsningsregeln har under perioden ändrats så att maximal
marginalskatt i princip sänkts från drygt 80 % (beroende på
kommunalskattens storlek) till 78 %.
I

Frankrike har inkomstskatteskalorna under perioden varit

oförändrade men inkomstintervallerna har höjts ungefär i takt
med inflationen.
1982.

Förmögenhetsskatten infördes i

Frankrike
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I Schweiz har inkomstskatterna under perioden höj ts för stora
inkomster.

Detta varierar från kommun till kommun.

Tidigare

var maximal skattesats på en inkomst av 500.000 Sfr. ca. 28

%, 1984 var genomsnittet bland de i tabell 3 redovisade städerna 33,3 %.
Förmögenhetsskatten har också höjts något i
vissa kommuner.
I Storbritannien slutligen har marginalskatten på stora inkomster sänkts under perioden.

Tidigare utgick 83 % inkoms-

skatt på inkomster överstigande 21.000
har sänkts för större arv.
75 %.

r.

Även arvsskatten

Tidigare maximal skattesats var

Inkomster och arv av utländska tillgångar har under

hela perioden i

princip varit skattefria för personer som

betraktats som resident men ej domiciled.

2.8

Levnadskostnader och sociala kostnader

Skillnader i skattenivåer mellan länderna återspeglar totalt
sett till viss del skillnader i transfereringar mellan staten
och dess medborgare.

Den del av skatten som en individ be-

talar och får tillbaka i form av t.ex. barnbidrag, räntestöd
på villalån etc. måste beaktas vid jämförelser av skattenivåer.

Även mer indirekta subventioner av t.ex. mjölkpriset,

fria läromedel i skolan eller sjukvårdsavgifter måste också
inkluderas i en rättvisande jämförelse av uppoffringar till
och intäkter från (i vid bemärkelse) den offentliga sektorn
i olika länder.
För personer med större förmögenheter torde dock dessa skillnader endast ha marginell betydelse.

De totala levnadsom-

kostnaderna utgör dock en variabel att beakta vid val av bosättningsland.
de flesta,

vid emigration tillkommer t.ex. sannolikt för

kraftigt ökade resekostnader för flyg ett antal

gånger t.o.r. Sverige varje år.
välbelägna bostäder i

vidare är kostnaderna för

t.ex. Zurich eller London väsentligt

högre än i Sverige, detta bl.a. på grund av större efterfrågan
från relativt sett fler förmögna.
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Levnadskostnadernas betydelse exemplifieras av att en av de
intervjuade rådde sina vänner att inte emigrera och leva på
kapitalet, om de inte hade minst 10 Mkr, detta på grund av
de kraftigt ökade levnadskostnaderna.
Eftersom skillnader
av ovanstående karaktär är svåra att beräkna och är beroende
av vederbörandes levnadsvanor görs dock här inte något försök
till kvantifiering av skillnaderna, däremot bör denna variabel
beaktas som en av flera andra variabler som påverkar beslut
om emigration.
I vissa länder uttas vissa sociala kostnader, t. ex. pensioner,
av individerna direkt i stället för att ingå i skatten. Bl. a.
sker så i storbritannien, där arbetsinkomster, dock inte kapitalinkomster, belastas med pensionsavgifter.

2.9
Inflation
vid jämförelser av framför allt realisationsvinstbeskattningen
i olika länder bör inflationseffekter beaktas. Lindencrona
bortser helt i sina jämförelser från dessa effekter.
utvecklingen av konsumentprisindex i jämförelseiänderna framgår av nedanstående tabell.
Tabell 10
Konsumentprisindex 1970-1984 (31/12)

1970
1975
1980
1984

Sverige

Frankrike

Schweiz

Storbritanien

100
147
242
346

100
153
251
375

100
145
163
194

100
184
361
481

Källa: statistisk Årsbok 1985
Enligt Cassels för länge sedan lanserade teori om köpkraftsparitet, motsvaras skillnaden i inflationstakt aven omvänd
skillnad i valutakursernas utveckling. Detta innebär att vid
oförändrat realvärde har en schweizisk investerare 1976-1985
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fått en nominell värdestegring på 34 % medan en svensk på
motsvarande investering fått 135 % nominell värdestegring.
vid utformningen av det svenska skattesystemet har viss hänsyn
tagits till inflationen. Således har fram till 1980 medgetts
full uppräkning av anskaffningsvärdet på fastigheter. Efter
1980 undantas de fyra första åren från inflationsuppräkning.
vidare har inkomstskatteskalor räknats upp vissa år. Någon
automatisk indexreglering av skatteskalorna förekommer dock
inte.
vid j ämförelser mellan Sverige och t. ex. Schweiz betyder detta
således att
För en fastighet anskaffad vid slutet av 1980 och såld
vid slutet av 1984, som nominellt stigit i takt med
konsumentprisindex, dvs. med 43 % blir hela den nominella
värdestegringen beskattad som realisationsvinst i Sverige
jämfört med att den 19 % stora nominella värdestegringen
i Schweiz inte beskattas alls. Nuvärdet av skattekostnaden orsakad av inflationen är i detta exempel för den
i Sverige bosatte investeraren 22 % (vid 75 %
marginalskatt och 10 % diskonteringsfaktor) av investerat
belopp vid investeringstillfället. Från effekter av ev.
lånefinansiering har då bortsetts.
För en aktie anskaffad 1975 och såld 1984 i Sverige blir
40 % av den nominella värdestegringen på 135 %, dvs. 54
% av anskaffningskostnaden, realisationsvinstbeskattad
i Sverige. Ingen värdestegring beskattas i Schweiz.
Nuvärdet vid investeringstillfället av inflationsskattekostnaden blir då i Sverige 19 % (vid 75 % marginalskatt
och 10 % diskonteringsfaktor) av investeringen i exemplet.
För inkomster skärps skatten vid inflation och progressiva
skatteskalor om inte fullständig hänsyn tas till
inflationen vid revideringarna av skatteskalorna.
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3. Beslutsmodell
3.1

Inledning

Ekonomisk teori har som grundläggande postulat att individen
strävar efter nyttomaximering , "the economic man".

Man för-

enklar ofta teorin och antar att nyttomaximering är detsamma
som förmögenhetsmaximering .

Den ur ekonomisk synpunkt ratio-

nelle investeraren söker alltså maximera sin framtida förväntade förmögenhet.

Eftersom skatteeffekter alltid måste

beaktas blir därför investeringarna, förmögenhetens sammansättning, beroende av dels förväntad framtida avkastning inkl.
värdeförändringar ,

dels

förväntad

framtida

beskattning av

inkomst av kapital, rörelse och realisationsvinster samt av
förmögenhet

och arv/gåva.

Även

förväntade

skattemässiga

värderingsregler för förmögenhet och arv/gåva måste beaktas.
Sj älvfallet innebär en beslutsmodell av ovan skissade karaktär
förenklingar och en korrektare definition av individens mål
är t. ex. "The individual' s objective is postulated to be maximization of expected utility from consumption as long as he
lives and from the bequest left upon his death;

his lifetime

is presumed to be a random variable" (N. Hakansson, 1969).
Naturligtvis utgör inte heller maximerad förväntad nytta av
konsumtion individens enda och övergripande mål i livet.
bortser ofta i
frågor.

Man

ekonomiska modeller från rena existentiella

Syftet med detta kapitels beslutsmodell är att belysa

om det finns ett skatteincitament för förmögna till emigration
från Sverige samt att ange storleksordningen av detta ev.
skatteincitament.

Modellen innehåller därför ett antal be-

gränsningar och förenklingar.

De förenklingar som görs fort-

sättningsvis kan motiveras på följande sätt.
Maximering av diskonterad förmögenhet antas utgöra detsamma som maximering av nyttan för investeraren, dvs.
individen har en nyttofunktion som är linjär. Individen
är alltså riskneutral.
Detta är givetvis en grov förenkling men kan försvaras dels av att det här är skat-
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teskillnadernas effekt som skall studeras isolerat, dels
av att studien gäller individer som oavsett valalternativ
redan har en stor förmögenhet.
Individens konsumtion antas vara lika stor oavsett bosättningsland, skattenivå och värde av diskonterad förmögenhet.
Detta antagande kan också försvaras av att
undersökningen avser individer med större förmögenhet
som under alla omständigheter har råd med den konsumtionsnivå man önskar.
Modellen är deterministisk i så avseende att hänsyn inte
tas till olika risk vid olika typer av investeringar.
Något stokastiskt inslag finns inte i modellen som förenklats till att omfatta "det mest förväntade utfallet".
Anledningen härtill är önskemålet att renodla skatteeffekterna och att hålla beräkningarna och redovisningen
av beräkningarna inom rimliga gränser.
Individens mål antas vara förmögenhetsmaximering . Han/hon
antas i första hand överblicka sin egen sannolika återstående livstid och vill överlämna maximal förmögenhet
till sina arvtagare. Däremot inkluderas i målfunktionen
inte arvtagarnas möjligheter att fortsättningsvis öka
familjeförmögenheten.
Detta är givetvis ett antagande
som kan diskuteras, men om individen tror sig ha en
relativt lång återstående livstid utgör det diskonterade
värdet av förmögenhetstillväxt i kommande generationer
en mindre del av det totala diskonterade förmögenhetsvärdet.
Med ovanstående antaganden som grund kan mål funktionen
uttryckas på följande sätt: Max. RV(W arv ) när
n
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(4)

(5)

warv
n

W·arv(l
- S arv )
n

wnarv
arv
RV(W n ) = (l-infl.)fi
förmögenhet vid slutet av år 0, dvs.
förmögenhet

W'

initial

förmögenhet i slutet av år t
skatt beaktas

före förmögenhets-

förmögenhet i slutet av år t
mögenhetsskatt beaktats

efter det att för-

a

andel av förmögenheten som består av aktier,
obligationer, fastigheter respektive familjeföretag

r

avkastning

d

direktavkastning

v

värdestegring

s

skattesats

obI

obligationer

fast

fastigheter

ftg

familjeföretag

förrn

förmögenhet

BBA

beskattningsbar andel av förmögenheten
Denna är en funktion av andelarna av w~
placerade i aktier, obligationer, fastigheter och
familjeföretag samt gällande skatteregler.

w'arv

förmögenhet vid slutet av år n, under vilket år
förmögenhgetsägaren avlidit, före arvsskatt beaktats

warv

förmögenhet vid slutet av år n efter det att
arvsskatt beaktats

RV

realvärde, nuvärde

n

n

50

3.2

Antaganden och förutsättningar

3.2.1

Fördelning och storlek av förmögenhet

En sifferjämförelse mellan undersökta emigrationsländer och SverigE
med hjälp av målfunktionen kan baseras på ett typexempel, där er
förmögenhet i sverige av ungefärlig genomsnittsstorlek för urvalet
intervjuade antas vara fördelad på följande sätt.
Tabell 11
Mkr
a
Börsnoterade aktier
Obligationer och bank
Fastigheter
Familjeföretag
Summa

Direktavkastning ~o
rd

30
20
30
20

3
13
3

-

Värdetillväxt ~o
rV
10

-

10
13

100

Fördelningen mellan förmögenhetsslag har gjorts delvis på
basis av R. Spånts undersökning för 1975 IILöntagarna och kapitaltillväxten 2", där deklarerade förmögenheter delvis omvandlats till marknadsvärde (fastigheter) och där förmögenheter överstigande 5 Mkr hade ungefär likartade proportioner
mellan förmögenhetsslag som här valts.

Uppdelningen mellan

börsnoterade aktier och familjeföretag har dock gjorts delvis
med hjälp av intervjumaterialet.
Från förmögenhet placerad i kapitalförsäkring har bortsetts.
Under den studerade perioden 1975-1984 har skattemässigt avdrag för kapitalförsäkringspremier i princip inte medgivits.
I emigrationsländerna har investeringen i familjeföretag lagts
samman med börsnoterade aktier,

bl.a. på grund av att det

knappast är ett realistiskt alternativ för en emigrant att
i det nya bosättningslandet förvärva ett motsvarande familjeföretag.
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Sj älvfallet kommer beskattningens utformning i respektive land
att påverka fördelningen av förmögenheten.

En jämförelse

baserad på i princip samma fördelning av investeringarna som
i Sverige ger dock en första uppfattning om skillnaderna i
förmögenhetstill växt.

Varj e

förändring

av

investerings-

sammansättning som emigranterna gör av skatteskäl i samband
med utflyttningen kan endast påverka värdetillväxten i det
nya hemlandet positivt, vilket innebär ökad skillnad jämfört
med ursprungsalternativet Sverige (under förutsättning att
förmögenhetens förräntning efter skatt är bättre än i Sverige).
I beräkningarna har aVkastning och beskattning i första hand
räknats på en förmögenhet på 100 Mkr.

Detta är en tänkt net-

toförmögenhet. Ett sätt att sänka den beskattningsbara förmögenheten i Sverige är att högbelåna fastigheter (över taxeringsvärdena) eller investera i OTC-noterade aktier.

Detta

förfarande sänker alltså den beskattningsbara förmögenheten,
men det innebär inte därigenom alltid mindre skatt eftersom
begränsningsregeln 1984 maximerar inkomst- och förmögenhetsskatt till i princip 78 % av den beskattningsbara inkomsten
(om därigenom kommunalskatt och 50 % av förmögenhetsskatten
täcks).
3.2.2

Avkastning på

förmögenheterna

Direktavkastningen för börnosterade aktier utgörs av utdelning.
Avkastningen på förmögenheten,

såväl direktavkastning som

värdestegring, beräknas i kalkylen återinvesteras i oförändrade proportioner.
I skilda länder kan förväntas olika inflationsnivå.

Genom

motsvarande växelkursförändringar kan antas att det relativa
värdet av förmögenheten i princip förblir detsamma oavsett
bosättningsland.

Däremot påverkas beskattningseffekterna.

Nationalekonomisk teori
samma realränta i

förutsätter i

princip långsiktigt

skilda länder, där skillnader i nominell

52

räntenivå utjämnas genom olika inflationsnivå samt växelkursförändringar (Fishereffekter).

Givetvis gäller detta inte

alltid kortsiktigt eller när kapitalets internationella rörlighet hindras genom t.ex. valutaregleringar.

Härifrån bort-

ses dock i denna beslutsmodell som har ett långsiktigt perspektiv som grund.
i

Om realräntan alltså antas vara densamma

de jämförda länderna men inflationen har olika storlek

innebär detta olika nominell avkastning t.ex. på obligationer
samt olika utdelningsnivå och värdetillväxt för aktier etc.
Hänsyn tas till detta genom användning av förväntad inflationsnivå som diskonteringsfaktor vid omräkning av värde år
n till värde år

o.

Inflationsnivån har i

första kalkylen antagits vara 10 % i

sverige (= faktisk inflation/år 1975-1984),10 % i Frankrike
och Storbritannien (något lägre än faktisk nivå under perioden) samt 3 % i Schweiz.

Realräntan har antagits vara 3 %.

I kommande jämförelser bortses från skillnader i förräntningsnivå beroende på olika risker etc.
I kalkylen har använts 3 % realränta och 10 % inflation för
svenska förhållanden.

En Skattemässig vinst uppstår om man

lånar till 13 % med full avdragsrätt samt erhåller 13 % avkastning, varav huvuddelen skattefri i form av värdestegring
på fastigheter.

Denna vinst förstärks givetvis om realräntan

är negativ vilket varit fallet i Sverige under delar av perioden.

(Se ex. i Appendix 3.)

I modellens grundexempel ingår dock inte belåning av tillgångarna.

Motivet härför är dels att begränsningsregeln

mildrar effekterna av förmögenhetsskatten, dels att rätten
till avdrag för skuldräntor begränsats genom beräkning av
tilläggsbelopp.
Att köpa pensionsförsäkning är i Sverige ett sätt att skjuta
upp beskattningen av inkomsten (+ att förräntingen på inbetalt
belopp i princip blivit skattefritt).

Pensionsförsäkringar
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som skatteplanerings instrument har inte beaktats i modellen
framför allt beroende på deras marginella betydelse för ägare
av stora förmögenheter.

1984 kunde vid taxering maximalt

192.850 kr dras av från rörelseinkomster för erlagda pensionspremier.

I modellen ger 100-Mkr-förmögenheten en direktav-

kastning på 4,4 Mkr.
3.2.3

Transaktionskostnader

Transaktionskostnaderna som uppstår vid emigration måste byggas in i

den rationelle investerarens målfunktion.

Dessa

transaktionskostnader utgör t.ex. kostnader för omfördelning
av förmögenheten,

inkl. beskattning av eventuella realisa-

tionsvinster i Sverige.

I funktionen kan detta beaktas som

ett avdrag från den initiala förmögenheten,

Wo - T(transak-

tionskostnaden) för emigrationsalternativen.
Som transaktionskostnader har medtagits kostnader nödvändiga
för överflyttningen av förmögenheten i
land,

dvs.

Sverige till annat

erläggande av latent skatteskuld för aktier i

modellens exempel.

Från kostnader för emigrantens fysiska

utflyttning har bortsetts.
Den väsentligaste transaktionskostnaden utgörs av att man i
princip tvingas realisera sina tillgångar i Sverige och därefter, i viss mån beroende på bosättningsland, betala skatt
på realisationsvinsterna.

För att erhålla utförseltillstånd

måste man visa att man definitivt lämnat Sverige, att man avyttrat fastigheter (med undantag av sommarstuga) och företag.
Bankmedel och innehav av börsnoterade aktier har spärrats i
samband med utflyttningen till dess att utförseltillstånd
lämnas.

Detta innebär att en emigrant tvingats betala den

tidigare latenta realisationsvinstskatteskulden på värdestegring av fastigheter och familj eföretag.
svenska

alternativ

framför sig i 25 år.

skjuter man denna

I beräkningsmodellens
latenta

skatteskuld

Det är endast den tillkommande värde-

stegringen på börsnoterade aktier som beskattas fram" till
arvsskiftet .

För börsnoterade aktier gäller att en Englands-

emigrant är skattskyldig i

Sverige för realisationsvinster
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på svenska aktier inom sju år från utflyttningen.

För övriga

länder finns inte motsvarande bestämmelser i dubbelbeskattningsavtalen.

Där kan alltså emigranten vänta med försälj-

ningen av aktierna och utförseln av kapitalet till
han/hon anses bosatt utomlands.

dess

Därigenom undviks realisa-

tionsvinst i Sverige på de börsnoterade aktierna.

Transak-

tionskostnaden blir härigenom större vid utflyttning till
Storbritannien än till Schweiz eller Frankrike.
Följande antaganden har gjorts vid beräkningen av transaktionskostnaderna.
Skatt på realisationsvinst på såväl börsnoterade aktier
som familjebolagsaktier 3 i Sverige har beräknats enligt
schablonmetoden, innebärande att vinsten beräknats till
30 % av försäljningspriset.
avdragits.

Schablonavdrag 3.000 kr har

Med 50 Mkr i aktier aven förmögenhet på 100

Mkr blir då transaktionskostnaden för emigrationen (50
Mkr· 30 % . 78 %) - 3.000 kr = 11,7 Mkr.
Fastigheter i Sverige antas ha varit i individens ägo
från 1975 till 1984 då de avyttras.

Om de har stigit

i värde i takt med konsumentprisindex har värdeökningen
varit 135 %

Eftersom omräkningstal 2,35 får användas

vid beräkningen av ingångsvärdet blir realisationsvinsten
skattefri.
på obligationer har eventuell realisationsvinst ej beaktats.
3.2.4

Länderspecifika antaganden

För Storbritannien redovisas två alternativ.

Dels normala

brittiska skatter på inkomster, arv etc., dels ett alternativ
som majoriteten av Englandsemigranterna räknar med, nämligen
3

Schablonmetoden här använd som approximation av
skattesatsen. Metoden är endast tillåten för börsnoterade aktier.
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investering i

tredje land och planering för undvikande av

arvsskatt.
För det schweiziska alternativet har kantonen Zug valts som
exempel.

Många svenska emigranter har bosatt sig där.

3.2.5

övriga modellantaganden

Som sannolik återstående livstid har i typexemplet antagits
25 år och förmögenheten antas då gå i arv med beaktande av
fulla arvsskatter i respektive bosättningsland.
Jämförelserna bygger på skattebestämmelser kända år 1984.
Sedan dess har många förändringar skett.

För en emigrant är

det uppenbart, bl.a. mot bakgrund av erfarenheterna från det
svenska skattesystemet,

att skattenivåer och bestämmelser

aldrig är beständiga utan ständigt genomgår en förändringsprocess. Emigrationsbeslut fattas med förväntningar om kommande års skattesystem som underlag.

För de flesta torde dock

de grundläggande skillnaderna förväntas bestå under de närmaste följande åren och det ter sig därför naturligt att göra
en jämförelse baserad på förhållandena ett visst år.

1984

har valts eftersom detta är det sista året under den period
1975-1984 som emigrationen har studerats.

De förändringar

av skattesatser m.m. som redovisas under 2.7 visar att förändringarna är av den storleksordningen att en jämförelse av
skattesystemen under valfritt år under perioden torde ge i
stort sett likartat resultat.

1984 kan alltså uppfattas som

inferens av perioden 1975-1984.
Följande detaljerade antaganden och förenklingar har gjorts.
Från fastighetsskatter har bortsetts.

Dessa betraktas

här dels som en del av bostadskostnaden, dvs. som en del
av konsumtionen, dels som en kostnad för förmögenhetens
andel fastigheter, inräknad i direktavkastningskalkylen .
Skatten på värdestegring, dvs. realisationsvinstbeskattningen, har i formeln beaktats löpande.

I de fall det
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ur beskattningssynpunkt är förmånligare att realisera
en tillgång efter en viss bestämd tidsperiod (t. ex. 2års innehav av svenska aktier) har denna fördelaktigare
skattesats använts.
Löpande beskattning, dvs. beskattning av varj e års värdestegring, innebär en förenkling som dock ger en godtagbar
approximation av tänkbart skatteutfall.

Den som väljer

att omsätta sitt aktieinnehav med längre mellanrum tillgodogör sig värdetillväxten (och direktavkastningen) på
den latenta skatteskulden i aktieinnehavets marknadsvärde.

Att skillnaden dock inte är stor mellan använd

metod och t.ex. omsättning av innehavet vart tredje år
visas i Appendix 2.
När beräkningen görs för så pass lång period som 25 år
är det svårt att göra generella antaganden om när och
hur ofta värdestegringen realiseras.

En löpande be-

skattning i formeln bör svara mot ett genomsnitt av den
beskattning som de tänkta individerna belastas med.

Man

kan här invända att sannolikheten är större att man i
Sverige behåller ett familjeföretag längre än börsnoterade aktier eller fastigheter och att därigenom skatten
genom diskonteringsfaktorn får ett lägre värde.

Denna

skillnad har beaktats genom att i det svenska alternativet

realisationsvinst

på

familjeföretag

beräknats

uppstå det 25:e året.
Genom att realisationsvinster i

beräkningsmodellen i

övrigt beskattas löpande har särskild realisationsvinst
i samband med dödsfall och följande arvsskifte (den s.k.
Kistnereffekten i Sverige) endast inkluderats vid beräkningen av arvsskatten i Sverige.

Detta är beroende av

att emigranterna tvingas realisera tillgångarna vid utflyttning medan de som stannar i Sverige kan skjuta den
latenta realisationsvinstskatten framför sig.
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Familjeföretag i Sverige har i kalkylen alltså antagits
bli sålda efter 25 år varför arvsskatt beräknats på hela
företagets värde.
Resultat

3.3

Med givna förutsättningar erhålles nedanstående diskonterade
nuvärden av efter 25 år ärvd förmögenhet.
mögenhet 100 Mkr.

Ursprunglig för-

Värdena i tabellen och följande tabeller

har erhållits genom datorsimulering.

Realavkastningen i

%

är beräknad på utförd förmögenhet, dvs. efter det att utflyttningskostnaden initialt dragits av.
Tabell 12
Nuvärde år O av förmögenhet efter 25 år jämte realavkastninglår 3 %. Initial förmögenhet 100 Mkr.
Bosättningsland

Nuvärde av förmögenhet efter 25 år
Före
Realavkastning
Efter
arvsskatt arvsskatt lår efter arvs~
skatt
Mkr
Mkr
o

Sverige
Frankrike
Schweiz
Storbritannien alt. 1 4
Storbritannien alt. 2 5

73,1
67,1
146,2
97,5
173,0

18,8
40,4
,146,2
39,1
173,0

-7,11
-3,71
+1,78
-3,53
+3,00

Ovanstående kalkyler bygger på antaganden om oförändrad inflationsnivå i respektive land.

Som bekant har dock inflationen

i världen minskat sedan perioden 1975-1984.
i

Om man i modellen

stället räknar med 6 % inflation för alla fyra länderna

erhålls följande värden.

4 Alt. 1 Förmögenheten investerad i Storbritannien.
Realavkastning i % exkl. effekt av transaktionskostnad.
5 Alt. 2 Förmögenheten investerad i tredje land.
Realavkastning i % exkl. effekt av transaktionskostnad.
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Tabell 13
Bosättningsland

Nuvärde av förmögenhet efter 25 år
Före
arvsskatt
Mkr

Sverige
Frankrike
Schweiz
Storbritannien alt. 1
Storbritannien alt. 2

91,6
76,8
139,6
106,0
173,0

Realavkastning
Efter
arvsskatt lår efter arvsskatt ~
Mkr
\)

24,0
46,5
139,6
42,6
173,0

-

5,88
3,00
1,63
3,05
+ 3,00

+
-

vid O % inflation erhålls nedanstående resultat.

Att inte

räkna med inflation är snarlikt en förutsättning att samtliga
skatteskalor automatiskt inflationsj usteras, ett oreal istiskt
antagande.

Nedanstående resultat gäller alltså i princip även

om man hade ett realt beskattningssystem, där realvärdet av
skatten är oberoende av inflationsnivån.
Tabell 14
Bosättningsland

Nuvärde av förmögenhet efter 25 år
Realavkastning
Före
Efter
arvsskatt arvsskatt lår efter arvsskatt %
Mkr
Mkr

Sverige
Frankrike
Schweiz
Storbritannien alt. 1
Storbritannien alt. 2

132,4
144,0
153,4
123,9
173,0

37,0
87,6
153,4
50,4
173,0

-

3,90
0,34
+ 1,92
- 2,22
+ 3,00

-

Sammansättningen av förmögenheten i Sverige påverkar givetvis
modellens resultat.

Nedan visas resultaten för renodlade

förmögenheter dels i Sverige, dels i respektive emigrationsland, där alltså förmögenheterna antagits helt bestå av ett
av förmögenhetsslagen börsnoterade aktier, obligationer, fastigheter och i Sverige familjeföretag.
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Med oförändrade ursprungliga antaganden om avkastning för
respektive förmögenhetsslag , inflationsnivå som under perioden
1975-1984, etc. erhålls följande resultat efter arvsskatt.

Tabell 15
Bosättningsland

Börsnoterade
aktier

Mkr
Sverige
17,4
Frankrike
37,2
Schweiz
150,9
Storbritannien
alt. 1
I 49,3
Storbritannien
alt. 2
1 173 ,0

Obligationer

Företag

Fastigheter

Real
avkastn.

Real
avkastn.

Real
avkastn.

Real
avkastn ..

lår % Mkr

lår % Mkr

lår % Mkr

lår

-

7,44
5,9
4,06 32,5
+ 1,91 128,7

-11,75 35,2
4,64 45,1
+ 1,24 150,9

-

4,50
3,24
+ 1,91

-

-

- 8,47

-

2,53

11,9

+ 3,00 173,0

-

48,2

+ 3,00 173,0

-

-

40,6

2,64

+ 3,00

Hög inflation förstärker skillnaderna mellan ländernas skattesystem och därmed emigrationsincitamentet, vilket framgår av
skillnaden mellan tabell 12 och tabell 14.

I Sverige har sam-

tidigt den höga inflationen i kombination med skattesystemets
indexuppräkning av ingångsvärden på fastigheter och avdragsrätt för räntor underlättat uppbyggnad av förmögenheter.
Som framgår av beräkningarna har arvsskatterna stor betydelse
för behållningens storlek.

Någon indexering av skatteskalor

har här inte gjorts trots inflationsnivå 10 % för Sverige,
Frankrike och Storbritannien i tabell 12 och tabell 15.

För-

mögenheter av här beräknade storlekar kommer dock alltid att
ligga i

det översta skatteskiktet för såväl arvs- som för-

mögenhetsskatt.
Ovanstående kalkyler har utförts på en ursprunglig förmögenhet
av 100 Mkr.

Det kan vara av intresse att studera i vad mån

redovisade resultat gäller mindre förmögenheter.

Med samma

antaganden som vid beräkningarna av värdena i tabell 12 och

%

3,90
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en ursprunglig förmögenhet 10 Mkr blir resultatet nedanstående.
Tabell 16
Bosättningsland

Nuvärde av förmögenhet efter 25 år
Realavkastning
Efter
Före
arvsskatt arvsskatt lår efter arvsskatt ~o
Mkr
Mkr

sverige
Frankrike
Schweiz
Storbritannien alt. 1
Storbritannien alt. 2

7,3
10,4
14,6
11,2
17,3

2,2
6,9
14,6
4,6
17,3

-

6,51
1,42
+ 1,78
- 2,87
+ 3,00

Skillnaderna mellan länderna består i huvudsak.

För Schweiz,

Storbritannien och framför allt Frankrike förbättras kalkylen
för emigranten beroende på att progressiviteten i beskattningen inte slagit igenom helt vid en förmögenhet på 10 Mkr
och inkomsten från denna förmögenhet.

I Sverige är skillnaden

mellan den procentuella återstoden aven förmögenhet på 100
Mkr respektive 10 Mkr nästan obefintlig. Detta beror på spärrregelns konstruktion.
I tabellerna har inte redovisats hur mycket inkomstskatten
respektive förmögenhetsskatten betyder var för sig för utfallet.

Anledningen till detta är att spärregeln gör en sådan

uppdelning meningslös för svenska förhållanden.
Det svenska skattesystemets uppbyggnad missgynnar uppenbarligen produktiva investeringar.

Det är mot bakgrund av ovan

redovisade beräkningar inte svårt att förstå att efterfrågan
och priser på konst och antikviteter ökat i Sverige.
tillgångar drabbas varken av förmögenhets- eller

sådana

r~alisations

vinstbeskattning (efter 5 års innehav), vilket innebär att
denna del av förmögenheten värdesäkras om tillgångarnas värde
förväntas stiga i takt med inflationen.

Teoretiskt är all tså

en förmögenhet på 100 Mkr enbart investerad i konst efter 25
år fortfarande värd 100 Mkr i oförändrat penningvärde, före
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arvsskatt väsentligt större än den förmögenhet som investerats
i

aktier, obligationer, fastigheter och familjeföretag med

realränteavkastning 3 %/ år.

Belåning av fastigheter har som

ovan nämnts varit ett alternativ för undvikande av hög skatt.
Att även detta,

under vissa förutsättningar,

kan innebära

värdebeständighet visas i ett räkneexempel i Appendix 3.

3.4

Sammanfattning

Jämförelserna ovan visar att en förmögen svensk, genom emigration till

storbritannien,

Schweiz

eller Frankrike,

kan

väsentligt öka aVkastningen på sin förmögenhet efter skatt
såväl med som utan arvsskatt beaktad vid kommande generationsskifte.
Genom utnyttjande

av Storbritanniens

liberala

regler

för

personer som inte anses som "domiciled" uppnås skattefrihet
på aVkastningen .
i

Frankrike

Skattenivån i framför all t Schweiz, men även

och Storbritannien är väsentligt

Sverige för inkomst av förmögenhet.

lägre än

i

Arvsskatten är låg eller

obefintlig Schweiz.
Hög inflation förstärker skattetrycket när skatteskalorna inte
indexjusteras.
Skillnaden i

till arvingarna överlämnad förmögenhet mellan

de alternativa bosättningsländerna växer ju längre återstående
livstid den potentielle emigranten har.
Skillnaderna är i princip oberoende av om förmögenheten initialt uppgår till 10 Mkr eller 100 Mkr.
Det kan alltså konstateras att de ekonomiska incitamenten för
emigration är stora för förmögna svenskar.

Enbart ekonomiska

faktorer räcker dock uppenbarligen inte som förklaringsvariabel för förmögnas beteende eftersom endast en minoritet bland
dem valt att emigrera.

Det finns därför anledning att med
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ekonomisk-psykologisk teori som grund söka kompletterande
förklaringsvariabler.
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4. Ekonomisk psykologisk teori
4.1
Inledning
Följ ande genomgång av ekonomisk-psykologisk teori syftar
främst till att kartlägga de ekonomisk-psykologiska variabler
som kan öka förståelsen av svenska förmögenhetsägares beteende
med avseende på emigration.
En genomgång av teori och empiriska undersökningar har visat
att forskningen inom den ekonomiska psykologins område hittills inte lett fram till någon allmänt accepterad generell
teori som kan användas för denna undersöknings syften. Vissa
resultat inom området kan emellertid anses ha relevans för
ämnet kapitalemigration.
Ekonomisk psykologi är ett forskningsområde som strävar efter
att förbättra ekonomiska modeller och lagar, detta såväl på
mikro- som på makronivå (van Raaj, 1981), dock med tyngdpunkten inom deskriptiv mikroekonomi (Simon och Stedry, 1972) .
Wärneryd (1981) definierar ekonomisk psykologi som vetenskapliga studier av val och beteenden, där valen har ekonomiska
konsekvenser. Det är, enligt honom, rimligt att sträva efter
systematisk kunskap om besluts- och valprocesser, inte att
skapa en enhetlig teori.
Lea (1978) betonar att val är vad såväl ekonomi som psykologi
handlar om. Den grundmodell som ekonomer använder, "the economic man", kan emellertid endast uppfattas som en karikatyr.
Modellen har begränsad användning på grund av hårda antaganden.
Ekonomisk psykologi handlar bl.a. om varför inte rationella beslut, i den ekonomiska teorins mening, fattas.
Rationella beslut, i den mån de finns, tillhör också ekonomisk
psykologi.

64

En skillnad mellan psykologisk och ekonomisk teori är också
att man i psykologin antar att beteenden i hög grad styrs av
tidigare upplevelser och beteenden.
betydelse.

beslut fattas mera sällan.
betydelse.

Inlärningen har här stor

Det mesta av mänskligt beteende är vanor.

Genuina

Det är för sådana information har

Vidare ger information i form av objektiva data

upphov till upplevelser som alltid är subjektiva.

Modeller

4.2

En grundläggande modell för studier av val och beteenden är
SOR-modellens
stimulus - Organism - Respons
som kan tolkas som
Förändring i omgivningen-Mellanliggande variabler-Beteende
För beteendevetare var det naturliga betraktelsesättet för
30-40 år sedan vilken respons som en viss stimulus ger, dvs.
en SR-modell.
under

Denna typ av modell, en "black box", har även

senare år haft

förespråkare

inom nationalekonomin.

Ekonomisk psykologi syftar till att med hjälp av ett antal
mellanliggande variabler,

dvs.

O i

SaR-modellen,

förklara

beteenden.
Som exempel på grundläggande modeller inom ekonomisk psykologi
återges nedan Bentler och Speckarts (1979).

Betetnde I
Attityder

Subj ±ktiva normer

i~il
~Intention

~

r

Beteende II
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Van Raaij

(1981) presenterar en modell som försöker placera

in den ekonomiska psykologin i ett större sammanhang enligt
nedan.

situationer

Personliga
karaktfistika

E/P

I

Beteende

_ _ _I~

Ekon~misk~~'-------------------Subjektivt
omgi~ning

Allmänna ekonomiska
villkor

Välbef~nnande

Socialt
missnöje

Här kan man tolka ekonomisk psykologi som en del av O i SORmodellen vid sidan av kunskap, ålder, kön, hälsa etc.

En

tveksamhet här kan vara den subjektiva känslan av välbefinnande,

som väl påverkas av förväntningar samtidigt som den

påverkar attityder etc., dvs, pilen mellan beteende och välbefinnande borde vara dubbelriktad.

Denna subjektiva käns-

la av välbefinnande borde kunna ingå i ekonomisk psykologi,
dvs. i O-begreppet.
Lewis

(1982)

redovisar en schematisk modell över attityder

och deras samband med andra närliggande begrepp.
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Prediktion

Ideologi

Värderingar

Attityder

Beteende
intentioner

Handling

Förståelse

4.3

Kognitiv psykologi

stimulus - respons-modellen har också modifierats med hjälp
av utvecklade teorier inom kognitiv psykologi.
tala om en modell stimulus-kognition-respons.

Här kan man

Kognition står

för det mänskliga tänkandet, sättet att tänka.
Med kognitiv struktur (eller schema) avser man en varaktig
sida aven människas tankeorganisation. Kognitiva strukturer,
händelser (tankar eller föreställningar) och processer (bedömning av situationer, uppmärksamhet etc.) bildar det övergripande begreppet kognition (Perris, 1986).
En kognitiv struktur definieras som "det komplexa mönster som
antas bli inpräntat i människan genom erfarenhet.
nation med ett objekt

I kombi-

eller en föreställning om ett objekt

bestämmer det hur objektet uppfattas och en (ny) föreställning bildas"

(Perris,

1986,

s. 29).

Detta innebär att en

stimulus resulterar i en bearbetning av upplevelser och tolkningen av dess innebörd sker mot bakgrund av tidigare införlivade erfarenheter.

Människor tar ofta fasta på olika sti-

muli och bearbetar och tolkar dem dessutom olika.

Människan

tenderar dock att visa en viss konstans i sitt sätt att uppfatta likartade situationer.

"Denna egenskap hos människor

att sortera enbart vissa stimuli som relevanta och negligera
andra, samt att ge dessa stimuli en konsistent tolkning, är

I
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just vad termen 'kognitiv struktur' eller 'kognitivt schema'
syftar på" (Perris, 1986, s. 30).
vissa strukturer anses kulturellt bestämda, dvs. individerna
i en viss kultur uppfattar vissa stimuli på likartat sätt.
Begreppet "skript" syftar på en mental föreställning om handlingssekvenser som grundar sig på tidigare inlärning och erfarenhet.

Detta innefattar inte bara en tidsdimension utan

också en form av sannolikhetsbedömning.
Processen eller modellen har också benämnts ABC-teorin enligt
nedan.
A

B

c

Omvärlden med
strömmar av tanTolkningen av
situationer och
alla positiva
kar som uppträder
. . åtföljande känsla
och negativa ---~. vid kontakten med ----1~
händelser
omvärlden och som
är påverkade av individens specifika
övertygelse
Man talar också inom kognitiv psykologi (och psykiatri) om
"självschema",

den kombination av kunskaper och föreställ-

ningar som vi har om oss själva och som härrör från tidigare
erfarenheter.
En människas personlighet kan sammanfattas i hennes kognitiva
scheman (Björkegren, 1987).
De kognitiva strukturerna utgör grunden för den mänskliga
informationsbehandlingen, en form av associationskedjor som
vårt minne använder sig av.

Människor tenderar att snedvrida

information så att den passar in i befintliga kognitiva strukturer (Björkegren, 1987).
Beslutsteoretiker vill förutse beslut under risk med hjälp
av två modelltyper
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den subjektiva "expected utility" som målfunktion
en multiattributmodell, som delar upp riskbeslut i sina
komponenter med vikter och regler som beslutsfattare
använder.
Kahneman och Tversky (1979) har utvecklat prospectteorin, som
rönt stor uppmärksamhet.

Här söker man i modellform beskriva

valsituationer under osäkerhet.

Man tillför till den tradi-

tionella nyttoteorin ett antal psykologiska faktorer.

Deras

nyttofunktion ser ut på följande sätt.

Värde

Förlust

Vinst

Kurvan är konkav för vinster och konvex för förluster.
(Skillnaden mellan O och 100 tycks större än skillnaden
mellan 1000 och 1100). Människor föredrar att få ett
mindre belopp med säkerhet framför ett större med osäkerhet, man är riskaverta för vinster. Däremot föredrar
man större osäker förlust framför en mindre säker, dvs.
man är risktagare för förluster.
Kurvan är brantare för förluster än för vinster. Obehaget att förlora ett belopp upplevs större än glädjen
att vinna samma belopp. Säkra resultat övervärderas i
förhållande till osäkra.
Människor förenklar valsituationerna genom att begränsa
antalet valalternativ.
Thaler (1980) behandlar i en artikel prospectteorin och
diskuterar och exemplifierar bl.a. vad han kallat "sunkcost"-effekten. Människor känner ett psykologiskt motstånd mot att uppleva obehaget att ha gjort en felinvestering. Likaså obehaget att behöva ångra ett tidigare
gjort val.
Hellre håller man fast vid ett beslut, även om det visat
sig vara mindre lyckat, än erkänner att man gjort en
"dumhet". Den s.k. psykiska kostnaden måste alltså beaktas ("sunk cost").
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på basis av prospectteorin uppställs tentativt följande hypoteser i anknytning till kapitalemigrationen.
Beslutade eller upplevt förväntade säkra skatteskärpningar känns så smärtsamma att man är beredd att emigrera
trots osäkerhet och risk att den totala nyttan (inkl.
t.ex. vantrivsel i det nya hemlandet) blir negativ.
Detta innebär alltså att det snarare är ändrade svenska
skatteregler än befintliga skatteskillnader mellan länderna som orsakar emigrationen.
Man begränsar valalternativen till att stanna eller flytta till ett visst land. Utvärdering av flera alternativa
emigrationsländer undviks för att förenkla valsituationen.
När man väl emigrerat erkänner man inte sitt eventuella
misstag, även om vantrivsel etc. överväger nyttan av
lägre skatter (jfr. sunk cost). Detta kan alltså vålla
problem med reliabiliteten i intervjuundersökningen.
Teorin kan möjligen förklara varför kapitalägare inte
emigrerar. Enligt Thaler's "endowment effect" nedtonas
"opportunity cost" (vinsten av att flytta) därför att
denna förläggs till vinstsidan. Prospectteorins prediktioner beror av hur beslutssituationen formuleras.
Wärneryd (1988) skriver om beslutsprocessen bl.a. följande.
"Besluten antas komma fram med hjälp av förenklade tumregler eller beslutsknep ("heuristics") som ersätter det
som i ekonomisk teori betecknas (ekonomisk) rationalitet.
Denna kan inte uppfyllas i realiteten på grund av bristande information bl.a. om framtida utfall av alternativ
som är behäftade med risk och osäkerhet. Full ekonomisk
rationalitet skulle dessutom många gånger kräva en mycket
god förmåga att göra kalkyler, en egenskap som är relativt få konsumenter förunnad.
Tumreglerna kan betyda
till exempel att konsumenten/beslutsfattaren formulerar
vissa krav som absolut måste uppfyllas och som leder till
att vissa alternativ kan sorteras bort för att förenkla
valet."
Kreativitet och intelligens förklaras av människans förmåga
att bygga upp kognitiva strukturer i minnet och förmågan att
utnyttja dessa strukturer, en förmåga som i viss utsträckning
genom övning kan förbättras (se t.ex. Perkins, 1981).
Många undersökningar har gjorts om arvets betydelse för intelligensen med skiftande resultat. Man har funnit att den
genetiska variansen svarar för mellan 45 % (t. ex. C. Jencks,
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1972) och 80 % av variansen i intelligens (A.S. Goldberger,
1979 i Atkinson ed., 1980).
Kognitiva psykologiska begrepp kan bidra till förståelse av
varför förmögna väljer att emigrera eller inte emigrera.
Kognitiva strukturer inpräntas genom erfarenhet. Detta innebär en viss tröghet i människans tankeverksamhet och beteende eftersom erfarenhet saknas av nya alternativa handlingsmöjligheter. stimuli som initialt uppfattas som ointressanta,
därför att erfarenhet saknas av dem, negligeras. Emigration
är för de flesta svenskar en drastisk åtgärd som man saknar
erfarenhet av.
För den som däremot haft erfarenheter t.ex. från återkommande
konflikter med skattemyndigheterna och som vant sig (skript)
vid att reagera härpå genom avancerad skatteplanering kan
emigration framstå som ett naturligt beteende.
Den som i högre grad än andra besitter kreativitet och intelligens har större möjligheter att utnyttja och utveckla
kognitiva strukturer. Detta innebär att man mentalt bearbetar
ett större antal handlingsalternativ - för den förmögne även
alternativet emigration.
Om man antar att dessa egenskaper, kreativitet och intelligens, också krävs för skapandet av stora förmögenheter kan
det föreligga korrelation mellan förmågan att skapa en förmögenhet och benägenheten att emigrera.
Eftersom kreativitet och intelligens endast till viss del
genom det biologiska arvet förs vidare till nästa generation
kan antas att kreativa skapare av förmögenheter i högre grad
emigrerar än de som ärvt sin förmögenhet.
Den kognitiva psykologin söker grundläggande förklaringar till
hur människan mottar och behandlar information i olika situationer. Den ekonomiska psykologin baseras på denna grund och
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söker på ett annat plan definiera variabler/begrepp, som med
utgångspunkt i mänskligt beteende, kan bidra till att förbättra

den

grundläggande

Följande begrepp

SOR-modellens

förklaringsvärde.

kan anses ha mer eller mindre relevans för

en modell som söker förklara kapitalemigrationens orsaker och
bakgrund.
Perception
Personlighetsdrag
"Locus of control"
Attityder
sociokulturella värderingar
Välbefinnande
Förväntningar
Aspirationer
Motivation
Livsstil

4.4

Perception

Perception är ett centralt begrepp som redan Kant fokuserade
intresset på.

simon och Stedry (1972) påpekar att för att

ö'ver huvud taget kunna förutse respons på en stimulus måste
man kunna avgöra hur och om en individ har uppfattat denna
stimulus, hur den har varseblivits, dvs. individens perception.
Att

Perception definieras här alltså som varseblivande.
perception

faktorerna
sj älvklart.

och

påverkar
därigenom

de

flesta

beteendet

andra
är

psykologiska

egentligen

ganska

Perceptionen fungerar som ett fil ter genom vilket

informationen filtreras.

strumpel

(1974)

säger t.ex.

att

aspirationsnivån är beroende av den upplevda möj ligheten till
förändring.
McGuire (1976) analyserar perceptionen som en del av de direkta strukturella personlighetsdragen, där informationen via
perception och förståelse leder till beslut och handling.
Perceptionen är beroende av uppmärksamhet, sinnesorgan och
individens urval av information.

Det finns olika mänskliga

strategier att hantera informationsöverskott, t. ex. kortfristig lagring, koncentration eller bred spridning av uppmärksam-
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heten.
Urvalet styrs bl.a. av informationens intensitet,
tidigare upplevelser, behov, värderingar, förväntningar och
nyhetsinnehåll.
strumpel (1974) diskuterar perception av ojämlikhet och menar
att detta är en länk mellan den ekonomiska sfären och missnöjet med det politiska systemet. Denna användning av perceptionsbegreppet skiljer sig från den McGuire diskuterar.
McGuire menar att perception utgör ett mottagande och förståelse av intryck och information medan strumpel m.fl. använder perception i en vidare bemärkelse som en subjektivt
upplevd slags känsla, t.ex. av orättvisa eller förmåga att
påverka sin situation.
Den senare tolkningen av begreppet
förefaller i viss mån oklar och onödig. Vad är angiven aspirationsnivå, locus of controI etc. annat än den upplevda aspirationsnivån etc.?
Bern (1967) presenterar en teori om självperception. Genom
återföring (feedback) av information och belöningar framlockas
nytt beteende. Efter en tid förändrar personerna sina attityder så de stämmer med deras beteende. Ju kortare feedbackperiod desto effektivare blir feedbacken.
Lars Jonung behandlar upplevd (perceived) inflationsnivå och
finner att

1)
2)

3)

4)

Upplevd inflationstakt utövar ett starkt inflytande på
förväntad inflationstakt.
Kön och ålder är signifikant relaterade till upplevd och
förväntad inflationstakt. Kvinnor baserar den upplevda
inflationstakten på matpriserna.
Upplevd inflationstakt skilj er sig klart bland människorna.
Det råder lika stor osäkerhet om tidigare upplevd inflationstakt som om framtida, förväntad, takt.

Att konsumenters perception av ekonomiska fenomen med hjälp
av mätningar måste beaktas när man vill förklara inflationens
effekt på konsumtion/sparande har t.ex. konstaterats av williams och Defris (1981).
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Att perception har ett värde som psykologiskt begrepp, utöver
beskrivningen av det sensoriska förloppet, visas t.ex. i Overlaet-Lagrous (1981) artikel om vad som kan anses vara en rättvis inkomst.

Här förklaras varför en inkomst upplevs som för

hög av vissa människor och för låg av andra.

"The preference

shift effect" innebär att man vänjer sig vid en inkomst och
en livsstil.

Höginkomsttagare blir benägna att uppfatta sin

höga inkomst som en miniminivå.

Här innebär perceptionen

alltså att människan omedvetet ändrar sina värderingar allteftersom de egna livsvillkoren förändras och därigenom tolkar
mottagen information på olika sätt.
Perception som begrepp är användbart för diskussion av förmögna svenskars val att emigrera eller inte emigrera.

på-

verkas detta val av individernas olika perception av t.ex.
skattetryck, förhållanden i andra länder, inflationsnivå etc.?

4.5

Personlighetsdrag

McGuire (1976) uppfattar som tidigare nämnts perceptionsförmåga som ett personlighetsdrag.
tityder, aspirationsnivå,
som personlighetsdrag.

på motsvarande sätt kan at-

locus of controi också uppfattas

Personlighetsdrag kan uppfattas som

en del av personligheten, medfödda eller tidigt präglade.
Hit kan man räkna t.ex. optimistjpessimistdrag, som naturligtvis påverkar aspirationsnivå etc.
Att personlighetsdrag är en faktor att beakta vid ekonomisk
analys konstateras bl.a. av Lauterbach (1979).

Han hävdar

att personlighetsdrag och tidiga erfarenheter avgör vilka som
startar egen verksamhet och vilka som blir framgångsrika.
vidare sägs att för att ekonomisk förändring skall åstadkommas
måste man känna till attityder och skapa motivation.

Eko-

nomisk handling leds av människans vanliga drifter och speciella drag av människans personlighet.
Enligt Wärneryd

(1988)

ser man inom modern psykologi rätt

kritiskt på personlighetsteorier som

bygg~r

på antaganden om
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över långa tider stabila personlighetsdrag.

Regelbundet upp-

trädande beteenden är inlärda och kan förändras även om det
kan ta tid vid väl etablerade vanor eller kräver radikala
förändringar i omgivningen.
Poser och Shipchandler (1979) skriver att individer med en
optimistisk inställning till framtiden väntar med inköp, dvs.
sparar, i tider med hög inflation.

De med pessimistisk in-

ställning tror att inflationen blir värre och köper i förväg.
Enligt Poser och Shipchandler är amerikanska hushåll mer optimistiska än västtyska.
Katona

(1974)

hävdar att det hos vissa människor finns en

bestående disposition att spara, ett personlighetdrag.

De

flesta förmögna har varit stora sparare och man kan anta att
de kommer att fortsätta att vara detta.

Likvida reserver

skapas normalt för att användas under ens livstid.
stora förmögenheter fortsätter att spara.

Ägare till

Katonas observa-

tioner har i hög grad relevans för diskussion av förmögnas
emigrationsbenägenhet.

4.6

Locus of controI

Groenland och Veldhoven (1983) påpekar att locus of control
som ett personlighetsdrag är ett lovande forskningsområde.
Man skiljer mellan "internals" och "externaIs".

De först-

nämnda är övertygade om att det de åstadkommer är resultatet
av deras egna ansträngningar medan de sistnämnda mer tror på
ödet, tur eller slumpen.

Internals tror alltså i högre grad

att de kan påverka sin situation.

För internals utgör sam-

hällets regelsystem restriktioner.

Med locus of control-be-

greppet söker man beskriva människans känsla av att kunna
påverka sin framtid.
självförtroende.
Weiner et.al.

Begreppet är alltså besläktat med

(1972), som vill undersöka hur personer för-

klarar framgångar och misslyckanden, tolkar O i sin modell
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som O = f(F, A, U, T) där F står för förmåga, A för ansträngning, U för uppgiftens svårighet och T för tur. Förmåga och
ansträngning
beskriver kvaliteter hos en individ medan
svårighetsgrad och tur kan anses som externa för individen.
vidare kan förmåga och uppgiftens svårighetsgrad betraktas
som konstanta eller långvariga medan ansträngning och tur kan
ses som variabla. Således kan Weiner et. al. sammanfatta de
upplevda determinanterna för den upplevda framgången i nedanstående schema för kausala dimensioner.

Locus of control
Stabilitet

InternaI

External

stabil

Förmåga

Uppgiftens
svårighet

Instabil

Ansträngning

Tur

Förmåga är här den upplevda förmågan som en funktion av tidigare framgångar.
Människan tolkar ofta egna misslyckanden efter framgångar som
otur eller för liten ansträngning, medan framgång efter misslyckanden tolkas som att ansträngningen gett resul tat. Framgång tolkas alltså som "internal", misslyckanden som "external". Detta kan också uttryckas som van Raaij (1981) gör det:
Locus of controI är det upplevda sambandet mellan egen ansträngning och förmåga å ena sidan och graden av framgång
eller misslyckande å andra sidan.
Internals har alltså
självförtroende och detta betyder bl.a. att de är mer benägna
till investeringar i t.ex. utbildning eller bostad.
Poiesz och von Grumbkow (1982) skriver att den upplevda ansträngningen och locus of controI är en relevant variabel i
san~and med inkomstvärderingar.
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Allen

(1970)

skriver att man antagit att locus of control

skiljer sig mellan samhällsklasserna.
som externals .

Fattiga har ansetts

Empirin har här dock visat blandade resul tat.

Groenland och van Veldhoven skriver dock t.ex. att egna företagare i större utsträckning än övriga är internals.
Gurin och Gurin (1970) studerar förväntningar och menar att
dessa kan vara "internal" eller "external".

Tidigare grad

av framgång påverkar förväntningarna men en i botten liggande
optimism-pessimismfaktor snedvrider förväntningarna.
är vad som brukar kallas dissonansteorin.

Detta

Locus of controlbe-

greppet vilar i hög grad på den kognitiva psykologins självschema, dvs. människans föreställning om sig själv.
Teorin om locus of control torde ha stort förklaringsvärde
för många studier av beslutsfattande, givetvis även för här
aktuellt forskningsproblem. Det är lättare att fatta beslut
om man tror att man kan påverka utfallet av beslutet.

4.7

Attityder

Attitydernas betydelse för ekonomisk analys betonas av bl.a.
Katona(1975).

Attityder är ett centralt begrepp som återfinns

i de flesta modeller inom ekonomisk psykologi.

Förväntningar

kan enligt Katona ses som attityder mot framtiden,
liksom andra attityder, kan skapa ett beteende.

vilka

Vissa lång-

variga attityder har blivit en del av den psykologiska grunden
för praktiskt taget alla affärsmän vid en given tidpunkt och
i

ett visst land.

En attityd är alltså en grundläggande

uppfattning i en viss fråga.
Förväntningar baseras inte bara på tidigare erfarenheter utan
också på ny information som genom "social learning" kan leda
till att likartade förväntningar uppstår hos en större grupp.
Andra attityder skiljer sig åt från person till person, som
t.ex.

attityder till risktagande och spekulation.

De kan

också vara förvärvade i barndomen eller under tidiga affärs-
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erfarenheter och vara långvariga.

Slutligen finns det atti-

tyder som varierar från tid till tid och utvecklas som svar
på förändringar i omgivningen (Katona 1975).
Pickering och Isherwood (1974) definierar attityder som fundamentala psykologiska determinanter för beteende eller en av
flera determinanter för intentioner.
Enligt van Raaij och Verhallens (1981) modell är attityder
något som påverkas av personlighetsdrag, livsstil, sociodemografiska faktorer samt feedback,
tidigare handlingar.

dvs.

erfarenheter från

I Ajzens och Fishbeins (1980) modell

är attityder faktorer som påverkar intentionen.

Attityder

utgör här resultatet av värderingar och uppfattningar (beliefs).

Bentler och Speckart (1979) understryker starkare

att beteende förändringar skapar attitydförändringar i samma
riktning.
Bems teori om självperception innebär att nytt beteende skapas
av information och belöningar.

Efter en tid förändrar in-

dividen sina attityder för att de skall överensstämma med beteendet.

Atkinson

(1980)

har påvisat att välutbildade har

lättare än andra att anpassa sig till nya förhållanden ("adaption") .
Bouwen (1977) behandlar (efter en ide från Adams, 1965) vad
som kallas "the time series cross-section paradox".

Det har

visat sig att attityddata är bättre prediktorer än köpplaner
på aggregerad nivå, medan det motsatta gäller på individnivå.
I Bouwens studie försöker han vid mätning av attityder kontrollera för optimism-pessimism och framtidsorientering för
att reducera skillnaderna mellan individerna. vid användning
av optimism-pessimism-variabler finner han positiv korrelation
mellan attityder och köpplaner på

individnivå.

Detsamma

gäller vid användning av framtidsorienteringsvariabeln.
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Lewis (1982) diskuterar i sin bok "The Psychology of Taxation"
bl.a. attityder, särskilt attityder till skatter och hur de
påverkar beteendet. Han konstaterar bl.a. att attityder definitionsmässigt skall vara långvariga och hävdar att enskilda
preferenser kan förändras relativt snabbt, men att detta endast innebär förändring av tyngdpunkten i attityden snarare
än abrupta helomvändningar. Val görs på basis av vad man lärt
tidigare och gamla vanor. Ofta är val och beslut sociala val
som görs inom familjen eller kamratkretsen. Val och beslut
kan inte och bör inte ses utanför sitt sociala sammanhang.
Attityderna till skatter varierar också beroende på ålder
enligt en undersökning som Lewis redovisar. Äldre personer
är mer negativa till en hög skattenivå än yngre. Attityden
till skatter har också samband med kunskapen om skattesystemet.
Lewis drar också ett antal slutsatser av intresse.
Egna företagare har signifikant bättre kunskap om skatter
och är i högre grad "internals" än andra.
Dispo!!itionen att begå skattebrott är betydligt starkare
än att begå något annat ekonomiskt brott.
Kunskap om skatter är primärt en funktion av inkomst och
ålder.
Relationen mellan utbildning och skattebrott är starkare
för "internals" än för "externaIs".
en empirisk studie av dels emigranter, dels förmögna bosatta
i Sverige, måste det vara av intresse att undersöka eventuella
attitydskillnader mellan grupperna.
I

sociokulturella värderingar
Attityder kan ses som uppfattningar i vissa bestämda frågor.
Sociokulturella värderingar uppfattas här som mer generella
grundläggande normer, skapade genom tradition och sociologisk
påverkan.
4.8
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Nicosia och Mayer (1976) definierar kulturella värderingar
såsom vitt spridda, angivande vad som är önskvärt och som har
betydelse för aktiviteter. Normer skapas av institutioner,
ett begrepp som här definieras som ett antal aktiviteter,
utförda av vissa individer på vissa platser över tiden (t.ex.
familjen). För att få normer att fungera används belöningar
och sanktioner. Konsumenterna är i ökande utsträckning utsatta för en mängd potentiellt motstridiga normer. Konsumtionsaktiviteter underhåller enligt författarna den gamla
framgångsetiken (statusprylar etc.).
I viss mån motsäger
författarna här sig själva eftersom de samtidigt säger att
en utveckling i västvärlden skett från kvantitet, levnadsstandard till livskvalitet. Utvecklingsländerna sägs ha påverkats av detta och den traditionella cykeln spara-investeraproducera fungerar inte längre.
Van Veldhoven (1981) talar inte om protestantiska värderingar,
men väl om kalvinistisk anda som en för ekonomer viktig faktor
att beakta.
Simon och Stedry (1972) talar om att individens behov att
spela olika roller påverkar beteendet. Här finns inte plats
för rationellt beteende i ekonomisk teoris mening.
Rollstrukturen innefattar hypotesen att individen tillfredsställer
behov, inte maximerar.
Även Lauterbach (1972) påpekar att maximering inte nödvändigtvis är ett psykologiskt mål. Han konstaterar också att de
sociokulturella värderingar som yttrar sig i en viss affärsmentalitet är ett historiskt sett begränsat fenomen, något
som kanske kan ifrågasättas. En skillnad man funnit mellan
hushåll i USA och Västtyskland är att de amerikanska miljonärerna är mer optimistiska än de västtyska.
Ajzen och Fishbein (1980) lägger stor vikt vid normer i sin
modell, där normer och motivationen att följa normerna utgör
den ena av två komponenter som styr beteendet.
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Även Bentler och Speckarts (1979) modell betonar de subjektiva
normerna och visar också att attityder och beteende påverkar
normerna.
Van Raaij (1979) har undersökt hur beslut fattas i familjen
och gjort intressanta iakttagelser. I medelinkomstfamiljer
är gemensamma beslut vanliga, när det finns barn närvarande
minskar moderns påverkan på beslutsfattandet.
Davis (1976) undersöker också beslutsfattande i familjen och
säger bl.a. att en dominant man inte utesluter en hustru som
fattar många beslut. Här frågar man sig dock vilka beslut
som räknas, vem som fattar strategiska beslut etc.
En viktig faktor i familjens beslutsfattande är att undvika
interna konflikter. Walster och Walster (1975) pekar också
på att kvinnan mer än mannen fokuserar på ett harmoniskt förhållande.
Van Praag (1985) har noterat skillnader mellan åldersgrupper
med avseende på hur tidspreferenser inverkar på inkomstvärderingar, detta som en del aven empiriskt underbyggd teori
att inkomstvärderingar alltid är relativa och beror av sociologiska referensgrupper. Han finner bl.a. att äldre och yngre
är orienterade mot det förflutna medan medelålders individer
är framtidsinriktade och får sina värderingar av inkomster
från nuet och de förutsedda framtida inkomsterna (se även
Wärneryd, 1988, i Wärneryd et.al.).
Upplevd orättvisa är en faktor som tillsammans med bl. a. grupppåverkan (normer) är relaterad till skattefusk. Det tycks
dock, enligt Wärneryd och Walerud (1981), som om den upplevda
orättvisan används som en efterhandskonstruktion för att rättfärdiga handlingen men inte ingår i motivation till skattefusk.
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Värderingar och normer kan skapas hos individen genom social
inlärning, dvs. genom gruppens påverkan och kan ha stor effekt
på ekonomin när konsumenter t.ex. reagerar lika.
Det sociala dilemma som består i konflikten mellan ett solidariskt deltagande i den kollektiva samhällsuppbyggnaden (via
skatter etc.) och mellan ett egoistiskt självintresse är en
fundamental orsak till beteenden som tar sig uttryck i t.ex.
skatteflykt eller s.k. "free riding".
Free riding innebär att individerna gärna vill ta del av
samhällets service och förmåner men ogärna betala för detta.
Messick (1986) har utfört en studie som visar att anpassning
till kollektiva lösningar är större när omgivningsfaktorer
av mer objektivt slag ligger bakom problemet än när personer
kan hållas ansvariga.
Normer handlar mycket om etik och moral. Förmögna familjer
kan tänkas ha i viss mån olika inställning till förmögenhetsmaximering som mål och till emigration som ett medel härför.

4.9
Välbefinnande
Med välbefinnande menas här individens subjektiva känsla av
välbefinnande. Denna känsla är varaktig längre än enbart för
stunden.
Liu (1975) studerar livskvalitetsbegreppet och säger att livskvalitet uttrycker ett antal önskningar som tillsammans gör
en individ tillfredsställd eller lycklig. önskningar uppnås
emellertid sällan helt och hållet utom för en kort tid. Därefter uppkommer en ny önskan som tar den gamlas plats. Därför
varierar begreppet från person till person från plats till
plats och från tid till tid. Liu har försökt nå objektiva
indikatorer genom att konstruera ett livskvalitetsindex med
mer än 100 variabler.
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Något som sent upptäckts, enligt van Veldhoven (1981), är att
individens subjektiva känsla av välbefinnande bör mätas och
ingå i ekonomisk psykologiska modeller.

Individen både ut-

sätts för och deltar i det ekonomiska systemet.

För indivi-

dens mentala hälsa är antalet ekonomiska alternativ,
handlingsfriheten, betydelsefullt.
straffningar är viktiga.

dvs.

Även belöningar och be-

I nyttofunktioner bör en form av

"psykisk inkomst" beaktas.
Strumpel (1974) ger en definition av "wellbeing".
inkomst och tillgångar (ju mer desto bättre).

Rätt till

Tillägg till

detta är hälsa, arbetsförhållanden, psykisk miljö och brottslighetsförekomst.
strumpel

(1974)

diskuterar

också

missnöje

med

materiell

standard,

arbete och äktenskap och gör jämförelser.

Den

materiella standarden är det som oftast anges som missnöjesorsak.

Dessa resultat bör dock tolkas med varsamhet.

Äkten-

skapet torde t.ex. vara så personligt att det kan vara svårt
att i en intervju erhålla ärliga svar.

Missnöje med inkomst

och levnadsstandard är däremot något som är en accepterad
nästan önskvärd inställning i

en kul tur som eftersträvar

rörlighet på arbetsmarknaden, utbildning etc.
Det föreligger ingen positiv korrelation mellan inkomst och
subjektivt välbefinnande vid jämförelser mellan länder. Detta
kan förklaras av den referensgrupp individen har, den sociala
jämförelsen han gör.
Anpassningen till en inkomstnivå beror på
skillnad från tidigare inkomst
social jämförelse
värderingsstruktur
Den sociala jämförelsen har förändrats.

Massmedia har åt-

minstone i USA skapat en sorts bild av hur medelklassen lever
och denna används för subjektiva jämförelser.
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Enligt Weiner och Frieze (1972) når människor med hög motivation och som med locus of controlbegrepp är "internals"
tillfredsställelse genom att de hänför ett gott resultat till
egna prestationer.
Van Praag (1971) har funnit att nästan alla anser sin inkomst
som tillräcklig eller knappt tillräcklig.

Detta reflekterar

det välkända faktum att alla har sin egen värderingsskala och
att denna är beroende av den aktuella inkomsten.

Människan

vänjer sig vid och anpassar sig till sin inkomst, "the preference drift".

Detta stämmer inte med traditionell ekonomisk

teori, där nyttofunktionerna inte beaktar detta.
Poiesz

och

Grumbkow

(1982)

hävdar

att

det

inte

finns

signifikanta skillnader mellan välbefinnandekänslan hos befolkningen

i

BNP/capita.

olika

länder

med

kraftiga

skillnader

i

Viktigt vid inkomst jämförelser är individens

referensgrupp.

Människor har en tendens att jämföra sig med

högre inkomsttagare, "unidirection drive upward".
strumpel (1974) menar att en individs ekonomiska välbefinnande
beror på
tillfredsställelse med levnadsstandard (inkomsten uppfattas som ett medel att upprätthålla denna standard)
upplevd rättvisa i inkomstnivån
inkomstförväntningar
Han menar också att s.k. mjuka psykologiska variabler är viktiga för välbefinnandet.

Pengar är dock alltid viktigt, del-

vis som säkerhet eller statussymbol.
Campell
bl.a.

(1976)

diskuterar mått på välbefinnande och säger

att det är individernas subjektiva känsla av välbe-

finnande som bör mätas.

Ett mått på tillfredsställelse är

skillnaden mellan det upplevda livet och aspirationsnivån,
dvs. i hur hög grad man lyckas uppnå det man strävar efter.
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Enligt CampelI är de variabler som ger störst förklaringsvärde
för livskvaliteten ålder, civilstånd och om man har barn eller
ej.

Variansen är dock stor.

4.10

Förväntningar

Förväntningar är ett begrepp som ofta kommer till användning
i ekonomiska modeller.

Förväntningar och attityder kan med

kognitiva psykologiska begrepp sägas vara "skript", dvs. människan har i sina kognitiva strukturer en uppfattning om vad
en viss stimulus sannolikt leder till.
Jonung (1981) skriver att variansen i inflationsförväntningarna har använts som skattning av osäkerheten i framtida prisrörelser.

I

tester har emellertid enligt Jonung visat sig

att respondenterna är lika osäkra om framtida prisutveckling
som om tidigare inflationstakt.
Crockett (1974) kommenterar Katona och påpekar att elasticiteter för förväntningar kan vara olika i olika situationer.
Endast oväntade förändringar av inkomster leder till förändringar av konsumtion/sparande.
För Katona (1977) är förutseende, förväntningar och attityder
utbytbara begrepp.

En effekt av förväntningar om hög infla-

tion, som Katona behandlar, är tidigarelagda inköp.

Bouwen

(1977) klassificerar i sin studie attityder med en grundläggande optimism-pessimism-variabel och med en framtidsorienteringsvariabel.

Båda dessa variabler har positiv inverkan

på korrelationen mellan attityd och köpbeteende . Bouwen menar
att individen förutser sitt beteende och att detta kan användas för att förutse framtida beteende på aggregerad nivå.
Enligt honom finns två slags förväntningar, dels om ovissa
eventuella händelser, dels sådana som baseras på en avsikt
att agera.
Juster (1981) talar bl.a. om s.k. rationella förväntningar.
Enligt denna skola kan sparande och konsumtion förklaras av
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professionella framtidsbedömares gissningar. Här förkastas
dock denna teori. Konsumenternas förväntningar tycks i mycket
ringa grad vara påverkade av professionellt budgeterade inflationsnivåer.
Van Raaij (1981) skriver att förväntningar och aspirationer
påverkas av kulturella värderingar och ideologier.
Gurin och Gurin (1970) behandlar förväntningar i sina studier
av fattigdom. Motivation för ett visst beteende beror inte
enbart på en allmän disposition för ett visst objekt och
värdet av det specifika målet, utan också på sannolikheten
att nå målet.
Förväntningar är delvis residualer från det
förgångna. Den upplevda sannolikheten påverkas av om individen har en internaI eller external locus of control.
William James har formulerat sambandet mellan förväntningar,
framgång och självkänsla på följande sätt:
framgång
självkänsla
förväntan
"Adekvat, harmonisk, realistisk självkänsla uppstår när det
är balans mellan framgång och förväntan.
Ökar framgången
drastiskt riskerar självkänslan också att öka abnormt. Ens
livshållning blir orealistisk.
Alltför stor förväntan, å
andra sidan, reducerar självkänslan med depressiva självförebråelser som följd" (David H. Ingvar). Förväntningarna är
som framgår av detta nära relaterade till locus of controlbegreppet.
Individen definierar för sig själv vad som är framgång.
Kanske är det när människan, oftast av yttre omständigheter,
tvingas omdefiniera framgångsbegreppet som livslögner upplevs
och orsakar depressioner.
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Förväntningar är ett med självkänsla, välbefinnande och locus
of controI nära relaterat begrepp som möjligen tillsammans
med

dessa

begrepp

kan

bidra

till

analysen

av

kapital-

emigration.

Aspirationsnivåer

4.11

Detta begrepp är en blandning av förhoppningar och ambitioner, något man strävar efter, en form av mål.

Att aspira-

tionsnivån är en viktig förklarande variabel för mänskligt
beteende konstateras redan inledningsvis av van Veldhoven
(1981) •

Lewin (1951) har visat att
aspirationer förändras
aspirationer ökar när det går bra och tvärtom
aspirationer påverkas av hur det går för andra i individens referensgrupp
är verklighetsanknutna
Lewin definierade aspirationsnivå som det mål som maximerar
summan av tillfredsställelsen att lyckas och missnöjet med
att misslyckas.

Simon och Stedry (1972) påpekar också att

nivån för tillfredsställelse inte är fast utan avgörs av
aspirationsnivån, som ändras genom individernas egna erfarenheter.

Att sådana ändringar sker oftare i en instabil om-

givning omnämns av Weiner och Frieze (1972).
Van Raaij

(1981) hävdar att aspirationsnivån också påverkas

av kulturella värden och av ideologier.
strumpel (1974) pav1sar indirekt aspirationsnivåns koppling
till locus of controlbegreppet.

Upplevd möjlighet till för-

ändring har observerats öka aspirationsnivån.
Ett intressant sätt att dela in och testa aspirationsnivån
redovisas i form av Rokeach's (1973) värdekategorier
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ett
ett
ett
ett
ett

rikt liv (ha råd med goda saker i livet)
viktigt liv (uppnå respekt och erkännande)
säkert liv (säkerställa livets basbehov)
spännande liv (stimulerande och aktivt)
familjeliv

Tjänstemän och något förmögna
förstnämnda.

förväntas höra till de två

De som tillhör familjelivskategorin får starkare

arbetsmotivation om de är fattiga, svagare om de är rika.
Man har också, enligt strumpel (1974), kunnat observera förskjutningar över tiden mellan variablerna.
ningen t.ex.

I USA har befolk-

övergått från att hoppas på och sträva efter

(aspiring) till att förvänta och till att kräva förbättringar.
Det är inte osannolikt att man kan finna olikartade aspirationsnivåer (av typ Rokeach's värdekategorier) hos dem som
emigrerar respektive hos dem som valt att stanna i Sverige.

4.12

Motivation

Motivation uppfattas här som en drivkraft för handling, människans motiv för ett visst beteende.
"Motiv är någonting som antas sätta igång och styra beteende i riktning mot ett mål av något slag, t.ex. ett
målobjekt som kan ge behovstillfredsställelse. Ett motiv
upphör eller i varje fall reduceras när målet nås. Motiv
kan sålunda sägas vara en förväntan om behovstillfredsställelse med hjälp av att ett bestämt mål uppnås. Motivation är summan av de motiv som hos en individ är associerade med ett visst mål."
(Wärneryd, 1967)
Simon och Stedry
aspirationsnivå

(1972)

spelar

säger att tillfredsställelse och
stor

roll

i

ekonomisk

psykologi.

Motivationen att handla uppstår genom en "drift" och motivationen upphör när tillfredsställelse nåtts. Lauterbach (1972)
anser att ekonomiska teorier bör beakta de psykologiska variablerna personlighetsdrag, attityder, motiv och beteendemönster.
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McGuire (1976) skiLjer motivation, som kan klassificeras som
en dynamisk aspekt av personligheten, från övriga strukturella
karaktäristika hos personligheten.

Han skiljer vidare på

kognitiva motiv (behov av anpassning till omgivningen)
känslomässiga motiv (behov av att nå känslomässiga mål)
strumpel (1974) konstaterar att avsaknad av belöningar för
ekonomisk ansträngning på senare år blivit ett problem, dvs.
motivationen till ansträngning har bortfallit.

Detta konsta-

terande har givetvis stor betydelse vid diskussion av skattesystemens uppbyggnad och effekter.
Allen (1970) studerar variabler som har positiv korrelation
med fattigdom och finner t.ex. att i USA manliga svarta har
lägst motivation att åstadkomma något i livet.
dock svårt att härleda kausalriktningen.

Här är det

Den låga motiva-

tionen kan vara en effekt av erfarenheter, en anpassning till
en realistisk aspirationsnivå lika väl som fattigdomen kan
vara resultatet av låg motivation.
Wärneryd (1988) analyserar bl.a. sparbeteenden och skriver
följande (sid. 56).
"Behovet att skapa en förmögE:nhet kan tolkas på flera
sätt.
Behov av säkerhet och trygghet räcker knappast
som förklaring.
I modern motivationsteori tillmäts
sådana motiv som att behärska sin omgivning och att så
långt som möjligt styra den en stor betydelse. En förmögenhet ger ökade sådana möjligheter. Den ger chanser
till självförverkligande och oberoende och den ger makt
både nu och i framtiden, i viss utsträckning till och
med efter besittarens frånfälle. Nobelstiftelsens framgångar är ett välkänt exempel på det sistnämnda."

Weiner och Friezers (1979) tidigare beskrivna modell (locus
of control) kallas av författarna "An attribution model of
motivation", vilket visar motiviationsbegreppets släktskap
med locus of controlbegreppet.

Atkinsons motivationsteori

innebär bl.a. att stolthet eller självkänsla är belöningen
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för framgång.

Kapaciteten att uppleva denna stolthet när man

lyckas är då viktig för motivationen.

Experimentellt har

visats att individer med denna motivation är aktivare, arbetar
hårdare och är uthålligare än andra.
redovisas här.

En skillnad mellan könen

Män med hög "achievement"motivation känner

personligt ansvar för framgång medan det för kvinnor inte påvisats signifikant samband.
Kanske kunde Atkinsons (1966) motivationsteori , som förklarar
vad som skapar motivation, kompletteras med individens uppfattning av vad som är rättvist.

Sannolikt utgör känslan av

att bli orättvist behandlad en negativ upplevelse som kan vara
en av huvudfaktorerna för motivationsdestruktion.
Motivationen påverkas av individens uppfattning om vad som
är rättvist ("social equity").

Varje insats, i form av t.ex.

arbete eller kapital, skall ge en rättvis andel av utfallet
för att rättvisa skall upplevas.

Hur insatserna skall vär-

deras i förhållande till varandra är emellertid en fundamental
fråga,

oftast omöjlig att helt enas om.

Många motstridiga

principer kan hävdas, t.ex. skicklighet, ansträngning, risktagande, produktivitet.

Människornas oförmåga att se på detta

problem på samma sätt är grunden till konflikter på arbetsmarknaden, missnöje med skattesystem och kanske också kapitalemigration.
Individer med hög motivation hänför ett dåligt resultat till
bristande ansträngningar och individer med låg motivation
skyller på bristande kunskap eller otur.

Sambandet mellan

motivation och locus of controlbegreppet är klart.

Det ligger

en potentiell konflikt i människans tendens att tillskriva
effekter av eget beteende till omgivande faktorer medan man
tillskriver andras resultat till personlighetsdrag hos dessa.
Ansträngning är en stabil faktor för andra, instabil för mig.
("Jag kan alltid anstränga mig mer, men andra är lata eller
saknar förmåga".)
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I Ajzen och Fishbeins (1980) modell används motivationsbegreppet på något annorlunda sätt. Här gäller det motivationen
att bete sig i enlighet med sociala normer, som tillsammans
med individens attityder påverkar intentionerna.
Kanske kan "reactance"teorin, som testas av Verhallen (1982) ,
också sorteras in under begreppet motivation. Denna teori
säger att när någons frihet att få någonting hotas stiger
detta i värde. Det påminner om så enkla saker som utbud och
efterfrågan men på individnivå. I Verhallens test förkastas
dock teorin. I van Raaij och Verhallens (1981) tidigare refererade modell ingår motivation som en för beteendet utlösande faktor, baserad på attityder och ett accepterande av
ansvar.
Motivationsbegreppet överlappar till stor del aspirationsbegreppet. Rokeach's värdekategorier kan lika väl användas
med motivationen som grundbegrepp.
En emigrant kan t.ex.
tänkas ha förhoppningen om ett spännande och rikt liv som
motivation för emigrationsbeslutet.

4.13
Livsstil
Individens beteende som konsument, sparare, skattebetalare
och anställd/företagare etc. bildar ett mönster som kan kallas
livsstil.
Carman (1978) refererar till Zablocki och Kanter (1976) när
han definierar livsstil på följande sätt: Aktiviteter, intressen och åsikter som reflekteras i media och konsumtionsmönster.
Livsstilen baseras på värderingar, subkulturer.
En
livsstil är nödvändigtvis inte oföränderlig för en individ.
Carman betraktar konsumtionsmönster - värderingar - livsstil
- subkultur som en "loop". I hans modell påverkas konsumtionsmönstret av den roll individen spelar, intressen samt
av hur tiden används. Detta bildar livsstilen i modellen.
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Van Raaij (1979) delar in hushållens beslut i tre kategorier,
där s.k.

"modal" beslut, dvs. beslut om vilken kategori av

produkt som skall väljas för inköp,
livsstil.

reflekterar familjens

Van Raaij säger att livsstilen består aven kom-

bination av attityder,

intressen och åsikter i samband med

konsumtion.
I van Raaij

och Verhallens (1981) modell påverkar personlig-

het, livsstil och sociodemografiska faktorer attityderna.
strumpel (1974) säger att förmögna människors värderingar och
livsstil tycks vara en viktig psykologisk variabel som styr
ekonomiska beslut.

Rokeachs fem kategorier av livsstil bygger

också på skilda värderingar.

Van Raaij lägger större tonvikt

på tidsaspekten och anser att livsstil karaktäriseras av tidsbudgetar.
Overlaet och Lagrou (1981) skriver bl.a. om "the preference
shift effect" och att människor blir vana vid en livsstil som
man är benägen anse som en miniminivå för levnadsstandarden.
Livsstil torde vara en intressant variabel att studera i föreliggande undersökning.

Skilda värderingar ger upphov till

olika motivation, beteenden och livsstil.

Variabeln är dock

svår att mäta.

4.14

Egenskaper hos fattiga och rika

Furnham

(1982)

skriver

att

socialpsykologins

populäraste

forskningsområde är "attribution theory".

Han anser forsk-

ningen om fattiga ägnar sig åt cirkelbevis.

Det brukar anges

tre olika kategorier av förklaringar till varför fattiga är
fattiga:
individuella orsaker
samhälls/strukturella orsaker
fatalistiska
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Pettigrew (1972) har formulerat vad han kallar det yttersta
attributmisstaget på följande sätt för att visa hur människan
härleder

orsaker

till

framgång

eller

misslyckanden,

ett

mönster som vi känner igen sedan tidigare.

Egen socialgrupp

Annan socialgrupp

Framgång (rikedom)

Individuell orsak Social orsak

Misslyckande
(fattigdom)

Social orsak

Få studier av förmögna har gjorts.

Individuell orsak

Bara ett par psykologiska

studier har sökt förklaringar till rikedom.
gjord av Lewis

(1981),

Den största,

har som hypotes att orsaker till

fattigdom och till rikedom är extremvärden av samma faktorer.
Att man kan finna korrelation mellan rikedom och konservativ
politisk åsikt är föga förvånande och tillför knappast något
till förklaringen av varför rika är rika.

En intressantare

iakttagelse är då att konservativas värderingar ofta innehåller en protestantisk arbetsmoral.
Barlow et. al. (1966) studerade 1964 höginkomsttagare i USA,
bl . a. i deras roll som investerare.

Studien bygger på inter-

vjuer med knappt 100o-talet individer.

Intervjuresultaten

presenterades vägda med individernas inkomst som vikt.

Man

fann bl.a. att investeringsbeslut påverkas av det ändamål för
vilket människan spar.
ålder och inkomst.

Ändamålet med sparandet varierade med

Unga nämnde främst barnens utbildning,

medelålders sin kommande pensionering och äldre (samt de med
den högsta inkomsten) ofta en önskan att efterlämna ett arv
som skäl för sparande.
Författarna fann även att de flesta höginkomsttagarna var
ganska aktiva i skötseln av sina investeringsportföljer.

De

sökte information från mäklare, banker och andra kvalificerade
rådgivare, men de fattade vanligtvis sina egna investeringsbeslut. Även när man delegerar vissa kortsiktiga beslut till
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experter ger man vanligen ganska specifika instruktioner.
Enbart bland kvinnliga förmögna förekommer ofta en separering
av ägandet och kontrollen över de finansiella tillgångarna.
Barlow et. al. (1966) redovisar också en korrelation mellan
inkomstnivå och graden av aktivitet som investerare. Investeringsaktiviteten ökar i takt med inkomsten men når snabbt ett
tak. De verkligt förmögna är inte mer aktiva i sitt investeringsbeteende än de med något lägre inkomst och förmögenhet.
De aktiva är vanligen bättre informerade om investeringsmöjligheter, mindre nöjda med sin investeringsportfölj och mer
medvetna om skatteeffekter än de som är inaktiva.
vidare undersökte man i vad mån skatterna påverkade höginkomsttagarnas beteende, särskilt med avseende på arbetsbenägenheten. Här fann man att det tydligen finns kraftfullare
motiv som påverkar detta än marginalskatter. Människorna var
medvetna om skatterna, tyckte inte om att betala dem men andra
överväganden var mycket viktigare för deras val av arbetstid.
Det kanske bör påpekas att ovan relaterade undersökning
gjordes 1964 med dåtidens amerikanska marginalskatter som bakgrund.
Barlowet.al. (1966) sammanfattar sina slutsatser på följande
sätt. De väsentligaste kännetecknen för förmögna är
Förmögna är inflationsmedvetna. Deras investeringspolicy
är medvetet riktad mot problemet att åstadkomma värdebeständighet.
Förmögna är räntemedvetna.
De reviderar sin investeringsportfölj ofta och söker dra fördel av ränteskillnader av storleksordningen 0,25 % eller t.o.m. 0,125 %.
Statsskuldväxlar, obligationer och investeringar i utlandet, praktiskt taget okända för genomsnittsspararen
(utom typen premieobligationer), är välbekanta för de
förmögna.
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Förmögna är skattemedvetna. De ägnar tid och energi åt
att finna investeringar som minimerar skatterna.
De
känner till regler för realisationsvinst, realisationsförlust och för gåvor till barn och arvingar.
Förmögna är angelägna att lämna ett arv efter sig till
sina barn.
Medelinkomstspararen är knappast medveten
om detta motiv för att spara.
Han tänker sig att ge
barnen en god utbildning och möjligen att hjälpa till
när de vill starta någon form av affärsverksamhet eller
professionell karriär.
Han tror att var och en måste
skapa sin egen framtid. överföring av tillgångar från
en generation till en annan är i de flesta fall resultatet av tillfälligheter snarare än medveten. Den förmögne däremot söker skapa och bevara en familj eförmögenhet.
Förmögna ägnar mycket tid åt att hantera sin investeringsportfölj. Detta består inte bara i omfattande läsning utan också i att diskutera finansiella problem med
andra. De har också tillgång till och använder professionella rådgivare. Några anförtror naturligtvis skötseln av sin förmögenhet till professionella, men de flesta delegerar inte denna uppgift.
Dessa slutsatser är enligt Barlow et. al. viktiga, därför att
de som har stora förmögenheter kontrollerar,

trots att de

utgör ett relativt litet antal, en mycket stor del av USA:s
tillgångar.

De är betydligt aktivare på aktiemarknaden än

andra och de har stor betydelse för resultatet av penningpolitiken genom sina reaktioner på nya regler och förordningar.

I vissa viktiga avseenden skiljer sig dock,

farande enligt Barlow et.

al.

fort-

inte förmögna åt från andra

sparare.
För det första har båda grupperna befunnits vara i hög grad
angelägna om säkerhet i sina investeringar.

Hög förräntning

är inte lika angeläget, ens för de förmögna, som säkerheten
i investeringarna.

Vanligen används bara en liten del av de

stora förmögenheterna till riskabla och spekulativa projekt.
Detta är även en bekräftelse av prospectteorin.
För det andra spelar tröghet och gamla vanor en stor roll för
besluten, både för stora och små investerare.

på frågan om

de var nöjda med sina investeringsportföljer klagade majori-
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teten av de förmögna över att de låtit alltför stor del av
sin investeringsportfölj vara orörlig flera år och att de
borde varit aktivare.

Den befintliga sammansättningen av

tillgångar representerar ett kraftigt hinder för nya beslut.
Människor blir vana vid en given situation och att undvika
att handla är det lättaste beslutet.

Detta är mänskliga drag

som rika delar med resten av befolkningen.
ytterligare en observation Barlow et al. gör är att trots att
de förmögna är mer skattemedvetna än andra befanns en avsevärd
andel av de förmögna inte dra fördel eller ens känna till
många möjligheter till skatteplanering.
Om Barlows et. al. slutsatser kan överföras till svenska förhållanden, så kan följande gälla
Den höga inflationen i sverige och skattesystemets bristande hänsynstagande till inflationen är en anledning
att överväga emigration.
Hög inflation medför att
traditionellt säkra investeringar (bank, obligationer)
blir mycket osäkra i termer av realavkastning efter
skatt.
De förmögna som vill handla aktivt på aktiebörsen eller
med fastigheter värdesätter lägre skatt på realisationsvinster.
Förmögna som är angelägna att bevara förmögenheten till
sina barn söker sig till länder med låg arvsskatt.

4.15

Individen som skattebetalare

De psykologiska faktorerna påverkar den respons som en viss
stimulus får.

Inom ekonomisk psykologi har man främst stu-

derat människans reaktioner som konsument, sparare/investerare, anställd/företagare och som skattebetalare.
Enligt Wärneryd och Walerud (1981) bör de som kommit längst
i

sin

anpassning till

skattetrycket ha

vissa egenskaper

(enligt den vanliga diffusionsteorin) t.ex.

96

vara mer kontaktbenägna
exponeras för information i högre grad
ha starkare behov
Hypoteserna hänför sig till hur legitima varor och tjänster
sprids i sociala system.
Emigration med skattehänsyn som huvudorsak kan betraktas som
en drastisk form av skatteplanering. Man kan då med ledning
av ovanstående anta att dessa emigranter
i högre grad än andra med förmögenhet är benägna att ta
kontakt med skatteexperter och därmed även skaffa sig
kunskaper om lönsamheten av att emigrera.
De kanske
också har ett större kontaktnät och därmed fler i bekantskapskretsen som redan emigrerat.
får relativt mer information från advokater och revisorer. Specialiseringen inom dessa yrkesgrupper medför
förmodligen att de som behärskar regler för emigration
och skatteregler utomlands återfinns på större advokatkontor och revisionsföretag med placering i storstäderna.
Detta kan innebära att de som bor i Stockholm, Göteborg
eller Malmö i större utsträckning exponeras för information om emigrationens fördelar.
i högre grad än andra prioriterar avkastning på sin förmögenhet framför andra betingelser som påverkar livskvaliteten.
Wärneryd och Walerud specificerar följande faktorer som är
relaterade till skattefusk. Finansiella problem, känsla av
orättvisa, möjlighet, stimulans från omgivningen (gruppinflytandet) personlighetskaraktäristika (attityder, kunskap,
personlighetsdrag). Wärneryd och Waleruds undersökning ger
förvånansvärt höga siffror för andelen skattefuskare och för
sådana som betalar "svart ersättning". Förvånansvärt därför
att man kanske inte väntar sig ärliga svar av oärliga människor. Detta understryker attitydernas betydelse, skattebrott anses inte som allvarligt av de som utför dem. Undersökningen ger också signifikanta prediktorer för faktorer som
är relaterade till skatteplanering, skattefusk och betalning
av "svarta pengar".
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Intressanta är de tre kluster som stickprovet innehöll.
Unga, dåligt utbildade, ofta egna företagare - skattefuskare
Äldre, utan skattefuskmöjligheter talare

vanliga skattebe-

Höginkomsttagare, utbildade - skatteplanerare
Enligt Wärneryd (1982) visar tillgängliga undersökningar att
skatteplanering mer än skattefusk är proportionellt till inkomstnivå.

Skatteplanering ökar också med höjd skattenivå.

Wärneryd och Walerud fann också ett mycket klart samband
mellan erkänt skattefusk och attityd till skattebrott

(ej

allvarligt brott).
Wahlund (1983) har sökt kartlägga attityder till de svenska
inkomstskatterna och därvid bl.a. funnit att egna företagare
(self employed) är mer negativa till skattesystemet än andra.
Wahlunds huvudsyfte med undersökningen är att relatera arbetsbeteende (utbud av arbetskraft) till skatteattityder.
Veldhoven (1981) skriver att beskattningen är relaterad till
individernas känsla av social rättvisa,
sociala ansvar.

etiska normer och

En förutsättning för ett väl fungerande skat-

tesystem är enligt Lewis (1981) att det förstås av medborgarna.

Vad Lewis kallar "fiscaI fog" skapar antipati och

missförstånd.
tesystem.

Lewis efterlyser normativ forskning om skat-

Han tar i

slutet av sin artikel upp frågor som

politikernas manipulerande av väljarna och skattebetalarna.
Vem skall den normativa forskningen rikta sig till är en naturlig följdfråga.
Enligt Lewis (1981), som speciellt behandlar skattepsykologi,
är det ett klart problem att kunna empiriskt knyta attityder
till beteende.

Lewis diskuterar fem olika aspekter av at-

tityder till skatter, skattefusk och skatteplanering, nämligen
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etik och försvar för skatteplanering
frekvens av skattefusk och rättvisa i individuella
skattebetalningar
bestraffning av skattebrottslingar
rättvisa och ändamål med progressiv beskattning
försvar för skattefusk
Lewis resultat kan sammanfattas på följande sätt (utan direkt
koppling till ovanstående punkter).
Attityder till skatter påverkas
ningar.

av felaktiga uppfatt-

Företagare har signifikant bättre kunskap om skatter.
De är också i högre grad än andra "internals".
Benägenheten att begå skattebrott är mycket större än
att begå andra ekonomiska brott.
Kunskap om skattesystemet är primärt en funktion av inkomst och ålder.
Relationen mellan utbildning och skatteflyktsbeteende
är starkare för "internals" än för "externals".
Groenland

och Veldhoven

(1983)

presenterar en modell för

skattefuskbeteende enligt nedan.

Mellanliggande
faktorer
Personlighet
situationskaraktäristika

Beteendeeffekter

Kunskap------~~·Dispo-~Skatte-

sition
för
skattefuskbende

Tillfälle

Attityder
till
Socioekonomiska--------~skattesysfaktorer
temet
Skattesystem

----=t

fuskbeteende
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Vad är här disposition att skattefuska?
av personligheten,

Är det inte en del

kanske också av sociokulturella värde-

ringar, eftersom det sägs att dispositionen att begå skattebrott är mycket större än att begå andra ekonomiska brott?
Ajzen

och

Fishbein

"reasoned action".

(1980)

har

utarbetat

en

modell

för

Med anpassning till skatteplanering och

kapitalemigration som en form av skatteplanering kan den utformas på följande sätt.

Exogena variabler
Ålder

Tro att emigration leder till
,.L....-.ökad nytta
---'

/

Kön

/

/

Inkomst
/
utvärdering av
....
/
för resp. nackFormogenhet /
~. delar med
/ ,.., ,/
emigration
utbildning ~
\',

•

Relativ vikt
för attitydresp. normkomponent

Socialgrupp '\ " ,
\
' T r o att man enl.
skatteattityd& normgivare bör
\
uppträda på
Per Riskaversion
visst sätt
\
son
.lig Auktoritetstro~--------------~
hets
\ Motivation att
drag Dogmatism
• följ a normer

Emigration

Subjektiv
norm

Tänkbara förklaringar till obse.rverade relationer mellan
externa variabler och beteende
Stabila teoretiska relationer mellan trouppfattningar
och beteende

4.16

Sammanfattande modell

Ett eget försök att sammanfatta de diskuterade begreppen görs
nedan.

Variblerna är i hög grad beroende av varandra och kan

grupperas på följande sätt.
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Personlighetsdrag
Hit kan hänföras optimist-pessimistdrag och riskbenägenhet samt även i viss mån locus of control, som kan uppfattas som ett mått på självförtroendet. Optimist- och
riskbenägenhetsbegreppen är i hög grad korrelerade faktorer. Optimisten tror på positivt utfall av ett beslut
och är därför beredd ta risker och tvärtom för den med
pessimistisk läggning.
Personlighetsdrag är medfödda
eller grundläggs i tidig ungdom.
Nutidsorienterade variabler
Attityder, sociokulturella värderingar och graden av
välbefinnande bygger på personlighetsdrag, erfarenheter
och gruppåverkan och påverkas också av förväntningar,
aspirationer och motivation. positiva förväntningar och
aspirationer är en nödvändig del av välbefinnandet.
Framtidsorienterade variabler
Förväntningar avser definitionsmässigt en framtid. Förväntningarna påverkar motivationen för kommande beteenden
och beslut. Aspirationerna avser individernas mål och
förhoppningar och baseras på förväntningarna och motivationen.
De framtidsorienterade variablerna grundas
på personlighetsdrag och nutidsorienterade variabler samt
erfarenhet, graden av misslyckande t.ex.
Samtliga variabler ingår som delar aven individs kognitiva
scheman.

Personlighetsdrag ligger "djupare" och är mer svår-

påverkade av erfarenheter och gruppåverkan än t.ex. förväntningar, aspirationer och motivation.
Perception uppfattas i modellen som ett fysiskt sätt att uppfatta omvärldens signaler.
av

beslutsprocessen.

och tidsanvändning, som i
variablerna.

Intention betraktas som en del

Livsstilen är här "summan" av beteende
sin tur påverkar de psykologiska

Ålder, kön, hälsa
m.fl. variabler~
T.ex.
inflation,
gruppbeteende

t

~Perception ~Personlighetsdrag

I Locus
(optimist/pessimist)
of controi
(internal/external)

Nutidsorienterade
Framtidsorienterade

I

~Intent~on
I

~Beteende som
Konsument
Sparare
Skattebetalare
Anställd/
Företagare

Attityder
sociokulturella
värderingar
Välbefinnande
Förväntningar
Aspirationer
Motivation

Självperception
Freedback, t.ex. graden av framgång/misslyckande

Tidsanvändning
~

l

~Beteende

mönster

Livsstil

~

o

~

102

Med modellen som grund kan några för föreliggande undersökning
relevanta delhypoteser formuleras.
1)

Människor som fattar viktiga livsförändrande beslut,
t.ex. om emigration, är i högre grad än andra "internals" , dvs. de anser sig kunna påverka sin situation och
de besitter självförtroende.
De har en grundläggande
optimistisk läggning och är beredda ta risker.

2)

De som bygger upp företag och skapar förmögenheter, genom
aktivt beslutsfattande och risktagande, har i högre grad
än andra samma personl ighetsdrag som idelhypotes 1 .
De borde därför vara överrepresenterade bland förmögna
emigranter jämfört med befolkningens samtliga förmögna.

3)

De som skapat, eller bevarat, en förmögenhet upplever
detta som en framgång, vilket genom sj älvperception förstärker personlighetsdrag och påverkar attityder, värderingar, förväntningar och aspirationer.
Identifikationen med den framgångsrika förmögenhetsuppbyggnaden
leder till att skatter betraktas som restriktioner och
bidrar till bestämda etiska och politiska värderingar.
Dessa förstärks också av gruppbeteende, t.ex. av umgängeskretsens attityder.

4)

Människan vill inte för sig själv och ändå mindre inför
andra erkänna ett misslyckande.
Man tillskriver sig
själv framgång men skyller misslyckanden på andra eller
på otur. Det är därför osannolikt att emigranter erkänner att man ångrar sig, även om så vore fallet.

Beslutsmodellen i kapitel 3 byggde på ett grundantagande att
individen strävar efter maximering av sin framtida förväntade
förmögenhet.

Ekonomisk teori bygger på antagandet att in-

dividen har nyttomaximering som mål.
ges olika dimensioner.

Nyttobegreppet kan här

I kapitalmarknadsteorin beaktas kon-

sumtionsnivå och riskbenägenhet.

Ekonomisk psykologisk teori

kan bidra med begrepp och hypoteser som ger nyttobegreppet
en djupare dimension.
Individens nytta av kapitalinkomster och förmögenhetstillväxt
kan åskådliggöras på följande sätt med användning av begreppen i den ekonomisk-psykologiska modellen.
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Emigrantens

Mål

Påverkas av bl. a.

"Rationella" investeringsbeslut

Förmögenhetsmaximering

Gruppbeteende

Nyttomaximering

Maximering av
konsumtionsnytta
samt av kommande
dödsbo

Attityder, värderingar,
"sunk
cost"-effekter

Individuella
beteenden

Uppnå tillfredsställelse och
livskvalitet

Förväntningar,
aspirationer och
motivation

-

Personlighetsdrag kognitiva
strukturer

-"

- "

-

Vad som kan betraktas som rationellt beteende är alltså relativt.

Varje beslut är i beslutsögonblicket ur individens

synpunkt rationellt, även om han/hon inte alltid klargjort
för sig alla beslutspåverkande faktorer.
på samma gång kan man hävda att den som enbart söker maximera
sin förmögenhet handlar materiellt sett rationellt ur samhällets synpunkt.

Därigenom maximerar han/hon sin insats för

kommande generationers välfärd.

Förmögenhetstillväxten är

ett mått på individens insats inom ramen för det ekonomiska
och politiska systemet i bosättningslandet.

4.17

Sammanfattning och konklusion

Den ekonomisk-psykologiska teorin erbjuder ett antal delteorier och en begreppsapparat som väl kan användas vid studier
av olika typer av beslut med ekonomiska konsekvenser.

Till

förklaring av kapitalemigration som företeelse kan den med
säkerhet bidra.
I föreliggande undersökning har en stor del av det empiriska
materialet inhämtats genom intervjuer.

Givet intervjusitua-

tionen har mätningar av begrepp ej varit möjliga.

För vissa

begrepp har dock grova indikatorer kunnat användas.

Den
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huvudsakliga användningen av ekonomisk-psykologisk teori i
denna avhandling är därför som stöd för generering av hypoteser.
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5. Analys av beviljade utförseltillstånd
För att studera kapitalemigrationens sammansättning och utveckling har en genomgång gjorts av Riksbankens kartotek över
beviljade utförseltillstånd.

Detta för att bidra till ana-

lysen av vilka som emigrerar från Sverige, till vilka länder
de emigrerar, med vilka belopp samt om några förändringar
under perioden 1965-1984 kan iakttas.
uppgifter om ca.

Kartoteket innehåller

30.000 emigranter som beviljats tillstånd

till utförsel av kapital under de senaste 25 åren.
Det inhämtade materialet har begränsats till att omfatta tillstånd att utföra minst 1 Mkr 1965-1984.

Personer som fått

flera tillstånd som sammanlagt uppgår till 1 Mkr har inkluderats.

Under 20-årsperioden har 1.347 personer fått sådant

tillstånd.

De uppgifter som noterats för respektive emigrant

är
-

namn
personnummer (visst bortfall)
emigrationsland
emigrationsår
år för beviljat utförseltillstånd
beviljat belopp

Följande variabler har därefter kunnat korstabuleras med hjälp
av statistikprogrammet SPSSX:
kön
ålder vid emigration
personnumrets 7:e och 8:e siffra, som anger hemorts
kommun 1947 eller födelsekommun för yngre personer födda
därefter
emigrationsland
emigrationsår
år för utförseltillstånd
beviljat utförselbelopp
beviljat utförselbelopp i 1984 års penningvärde
(justeringar med hjälp av konsumentprisindex).
En analys av databehandlingen ger anledning till ett antal
iakttagelser.
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5.1

Beviljade utförseltillstånd - utförda beloDD

Det föreligger en inte oväsentlig skillnad mellan beviljade
utförselbelopp och utförda belopp (se tabell 17). Anledningen
till detta kan vara antingen att beviljade tillstånd inte
alltid utnyttjas, utan emigranten låter sin förmögenhet stanna
i depå i Sverige, eller att man i ansökan om utförselbelopp
tar med "säkerhetsmarginal uppåt", eftersom det normalt dröjt
ca ett år från emigration till beviljande av utförseltillstånd
för förmögenhet överstigande 200.000jperson.
vidare är emigrationsvaluta i
entydigt preciserat begrepp.

bytesbalansen inte ett helt
Emigrationsvalutan har mätts

med hj älp av bankernas kontantöverföringar

i

samband med

emigration och t.ex. pensioner eller reversräntor till redan
utlandsboende

svenskar har troligen

emigrationsvalutan, ibland inte.

ibland

inkluderats

att ingå i bytesbalansens övrigatransfereringsposter.)
Tabell 17
Beviljade utförseltillstånd Mkr

År

Nominellt

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984 6
Perioden

I

I 1984 års
penningvärde

Emigrationsvaluta
i bytesbalansen
% av bev.
Nominellt utf.-tillMkr
stånd

316
335
320
246
436
448
476
647
902
3100

745
717
614
429
710
642
608
761
974
3100

207
257
273
287
401
479
481
500
629
1409

65,5
76,7
85,3
116,7
108,7
106,9
101,1
77,3
69,7
45,0

7226

9300

4923

68,1

Källa: avdelningsdirektör Sigvard Ahlzen, Riksbanken

6 Nominellt 1985 1691 Mkr
Nominellt 1986 1917 Mkr

i

(Varvid betalningarna kommit
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De i urvalet för min undersökning som emigrerat 1975-1984 har
beviljats utförseltillstånd med 3.551 Mkr, motsvarande 57 %
av urvalets totalt beviljade belopp för samma period. Tänkbara orsaker till detta kan vara
En automatisk eftersläpning med 1 år eftersom det normalt tar ca. 1 år från emigration till beviljat utförseltillstånd för huvuddelen av förmögenheten. 1984 års
emigranter har således vid 1984 års utgång ännu ej fått
sina utförseltillstånd.
Det förefaller finnas en eftersläpning i utnyttjandet
av beviljade tillstånd, vilket kan bero på att vissa
emigranter föredrar att ha delar av sin förmögenhet kvar
i depå (t. ex. i form av aktier) i Sverige.
En inte oväsentlig del av beviljade utförseltillstånd
avser betalningar av livräntor och reversfordringar till
personer som emigrerat ett antal år tidigare.
En viss del av kapitalemigrationen avser arv som går till
personer som kan ha emigrerat många år innan arvsskiftet
äger rum. utförsel av 386,5 Mkr har 1965-1984 bevilj ats
personer som emigrerat före 1960.

Antal emigranter per år
Emigrationen av kapitalägare hade en topp 1969-1973 (med 1970
som absolut topp), då i genomsnitt 92 personer emigrerade och
beviljades utförsel av 1 Mkr eller mer. 1974-1983 har antalet
varit förvånansvärt konstant och varierat mellan 43 och 63
personer med ett genomsnitt på 54 emigranter/år. Samtidigt
har under samma period i genomsnitt 100 personer/år beviljats
utförsel av 1 Mkr eller mer som emigrationsvaluta, vilket
ytterligare illustrerar eftersläpningen av utförsel i förhållande till emigrationen.
5.2

5.3
Emigrationsland och emigranternas ålder
Ett klart statistiskt signifikant samband mellan kapitalemigranternas ålder vid emigrationen och valet av emigrationsland föreligger. Se tabell 18.
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Tabell 18
Ålder vid emigration (utförseltillstånd 1965-1984)
20-39 år
Andel %

40-59 år
Andel %

60- år
Andel

Land

0-19 år
Andel %

Schweiz
Storbritannien
Frankrike
Spanien
övriga

7
8
5
4
24

2,4 81
5,5 64
2,6 72
2,1 29
5,2 225

27,4 105
43,8 52
28,3 108
15,6 86
48,4 131

35,6 102
35,6 22
42,6 69
36,0 68
28,2 85

34,6
15,1
27,2
36,4
18,3

Summa

48

3,6 471

34,9 482

35,8 346

25,7 1347 100,0

l:
~
o

Andel
295
146
254
187
465

~
o

21,9
10,8
18,9
13,9
34,5

De som emigrerat till Spanien har den högsta genomsnittsåldern, medan de som emigrerat till Storbritannien och länder
som klassats under rubriken övriga har den lägsta.

Bland

dessa s.k. övriga länder svarar USA, Australien, Kanada och
Norden för knappt hälften av antalet.

Skillnaden i valet av

nytt hemland stöder hypotesen att för äldre har klimatet
relativt stor betydelse, medan för yngre är språkkunskaperna
en väsentligare faktor att beakta.

Det är naturligt att den

som i unga år väljer att emigrera har ambitionen att aktivt
verka i sitt nya hemland varvid språkkunskap blir en nödvändig
förutsättning.

5.4

Förändringar av val av emigrationsland

Förändringar i val avemigrationsland under studerad period
är också statistiskt signifikanta.

Se tabell 19.

Schweiz

och Spanien hade sin högsta invandring av svenska kapitalägare
fram till mitten av 1970-talet.
Att emigration till Schweiz därefter har minskat förklaras
av att man där väsentligt skärpte reglerna för beviljande av
bostättningstillstånd.

sådant beviljas nu i stort sett endast

för personer som antingen
är pensionärer och har förmögenhet,
skall arbeta i internationell organisation eller svenskt
storföretag eller
vill starta någon form av verksamhet i Schweiz som skapar
arbetstillfällen där.
(Hallis Wallin, 1984)
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1975 inleddes förhandlingar mellan Sverige och Spanien som
ledde till att ett nytt dubbelbeskattningsavtal träffades,
varvid folkpension, ATP och pensionsförsäkring från försäkringsbolag kom att beskattas i
i Spanien.

Sverige för svenska emigranter

Detta hade inte tidigare skett.

Att denna ändring

haft betydelse för äldre personer framgår av att

av urvalets

totalt 1.347 personer är 91 st. sådana över 50 år som emigrerade till Spanien före 1975.

Motsvarande antal 1975-1984

är 34 st.
Storbritanniens betydelse som emigrationsland ökade kraftigt
under 1980-talet.

Det framgår av att 10 personer som emig-

rerat dit erhållit 27,3 % av totalt beviljade utförselbelopp
1980-1984.
Tabell 19
Emigrationsår
-1964
1965-1969 1970-1974 1975-1979 1980-1984
Land

Ant.

Schweiz
75
Storbr.
12
Frankrike 28
Spanien
13
övriga
101
229

~
o

Ant. %

Ant. %

60
13
14
29
61

20,3 117
8,9 22
5,5 86
15,5 89
13,1 126

39,7
15,1
33,9
47,6
27,1

17,0 177

13,1 440

32,7 248

24,4
8,2
11,0
7,0
21,7

Om "övriga" exkluderas Xf2 > 26,22
Xf2

5.5

=

Ant. %
27
30
71
28
92

9,2
20,5
28,0
15,0
19,8

Ant. %
16
69
55
28
85

18,4 253

5,4
47,3
21,7
15,0
18,3

L

Ant. %
295
146
254
187
465

18,8 1347 100,0

0,01 signifikans.

215,7.

Utförseltillstånd per emigrationsland

Att Storbritannien efter 1975 övertagit Schweiz roll som emigrationsland för stora förmögenheters ägare framgår delvis av
noten till tabell 20 samt av tabell 19 och 21.

Man kan också

observera att en relativt låg andel av de som valt Spanien
som nytt hemland tillhör gruppen med mer än 10 Mkr (i 1984
års penningvärde) i beviljat utförseltillstånd.

21,9
10,8
18,9
13,9
34,5
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Tabell 20
Beviljat utförseltillstånd
1984 års penningvärde
Land

*
**

1-2,5 Mkr
~
Ant.
o

2,5-10 Mkr
~
Ant.
o

Schweiz
41
Storbr.
51
Frankrike 76
54
Spanien
övriga
140

'13,9
34,9
29,9
28,9
30,1

182
62
133
105
256

Summa

26,9

738

362

61,7
42,5
52,4
56,1
55,1
54,8

10- Mkr
~
Ant.
o
72*
33**
45
28
69
247

L:

Ant.

~
o

24,4
22,6
17,7
15,0
14,8

295
146
254
187
465

21,9
10,8
18,9
13,9
34,5

18,3

1347 100,0

varav 71 före 1975
varav 8 före 1975

Tabell 21
Beviljat utförseltillstånd för de som
emigrerat 1980-1984 i 1984 års penningvärde
Mkr
Land

1981

1982

1983

1984

Schweiz
Storbr.
Frankrike
Spanien

1,5
12,1
13,5
8,0

14,1
50,0
83,0
34,2

4,6
168,0
83,7
25,7

38,0
1460,9
87,2
21,0

5.6

Kvinnors emigration

Av tabell 22 framgår att andelen kvinnor med förmögenhet över
1 Mkr som emigrerat är mindre till Schweiz, Storbritannien,
Frankrike och Spanien än övriga länder jämfört med männen.
Detta kan bero på att kvinnornas motiv för utflyttning inte
i samma utsträckning som männens är privat lönsamhetstänkande,
utan ofta kan vara giftermål utomlands och bosättning i makens
hemland.
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Tabell 22
Land

Män

Schweiz
Storbritannien
Frankrike
spanien
övriga
Summa

%/land

Kvinnor

%/land

220
113
196
153
319

22,0
11,3
19,6
15,3
31,8

75
33
58
34
146

21,7
9,5
16,8
9,8
42,2

1001

100,0

346

100,0

Riksbanken registrerar i
när en familj emigrerar.

regel utförseltillstånd på mannen
Detta kan innebära att andelen kvin-

nor är undervärderad om förmögenheterna är gemensamt ägda av
makarna.

Andelen kvinnor har sjunkit från 29,9 % före 1975

till 18,6 % 1975-1984.

Vad detta har för orsak är svårt att

härleda, möjligen kan ändrade rutiner i registreringen (på
make) hos Riksbanken ha påverkat fördelningen.

5.7

Emigranternas hemorter

Av personnumret kan hemort vid födelsen eller bosättningskommun år 1947 för personer födda före detta år utläsas.

I Riks-

bankens kartotek har dock personnummer inte alltid noterats.
Av 1.347 personer i urvalet fanns
för 797 st.

Det finns inte någon

fullständigt personnummer
anledning att misstänka

att bortfallet är systematiskt, t.ex.från vissa län.

Av de

797 emigranterna var 44 invandrare som lämnat Sverige.
Man kan kanske anta att människor med förmögenhet är tämligen
stationära inom landet.

Ärvda förmögenheter i form av fastig-

heter, familjeföretag etc. är naturligen bundna till viss kommun.

En jämförelse mellan emigrationsbenägenheten i landets

olika län kan då ha visst intresse.
städerna Stockholm,

Tabell 23 visar att stor-

Göteborg och Malmö har en statistiskt

signifikant större relativ andel emigranter än övriga Sverige.
Anledningen till detta kan vara
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skillnad i livsstil mellan storstäder och landsorten
bättre möjligheter till och utbud av information om
skatter etc. i storstäderna
psykologiskt kan gruppbeteende, vetskapen att förmögna
vänner och bekanta emigrerat, ha större betydelse i
storstäderna än i landsorten
förmögenheternas sammansättning kan vara olika. Skogsoch jordbruksegendomar torde t.ex. utgöra en större
andel av landsorts förmögenheterna medan storstadsförmögenheterna förmodligen är något mer lättrörliga till
sin karaktär (t. ex. större andel börsnoterade aktier) .
Tabell 23
Ant. emigranter
emigr.
%
Län

Utförseltill- Förvänstånd 1984 års tat
penningvärde
antal*

stockholm
317
Uppsala
16
Södermanland
13
östergötland
25
Jönköping
24
Kronoberg
5
Kalmar
11
Gotland
3
Blekinge
7
Kristianstad
22
Malmöhus
88
Halland
15
Göteb.o Bohus 82
Älvsborg
17
Skaraborg
10
Värmland
9
örebro
15
Västmanland
8
Kopparberg
11
Gävleborg
16
Västernorrland 11
Jämtland
2
Västerbotten
11
Norrbotten
15
Invandrare
44

39,8
2,0
1,6
3,1
3,0
0,6
1,4
0,4
0,9
2,8
11,0
1,9
10,3
2,1
1,3
1,1
1,9
1,0
1,4
2,0
1,4
0,2
1,4
1,9
5,5

2.424,4
128,7
52,6
1.070,8
132,5
69,0
54,9
7,9
49,6
130,0
705,9
68,6
413,9
151,2
50,5
31,3
87,7
21,0
101,7
115,5
86,1
5,2
76,3
49,3
245,5

157
22
18
33
29
21
22
5
12
28
68
27
68
44
28
22
23
18
25
20
19
11
21
12

Summa

100,0

6.330,2

753

797

-

* Beräknat med antal deklarerade förmögenheter> 300.000 kr 31/1~
1983 som underlag samt urvalets antal emigranter med personnummel
angivna. Det antas att fördelningen av förmögenheter varit i stor1
sett konstant sedan 1960-talet.
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6. Analys av intervjuer
6.1

Intervjuundersökning emigranter

Intervjuer har genomförts med ett antal svenska emigranter.
Härvid har 30 st ursprungligen utvalts.

Anledningen till att

just detta antal valts är två.
Av praktiska och ekonomiska skäl måste antalet begränsas.
Även om en strävan är att genomföra flera intervjuer vid
samma utlandsresa är detta inte alltid genomförbart, då
respondenterna inte alltid är tillgängliga för intervju.
Detta innebär att vissa intervjuer krävt flera dagars
förberedelser i form av flera telefonsamtal, ombokningar,
restid etc.
Även med visst bortfall bör 20-30 intervjuer ge underlag
för statistiska jämförelser med en kontrollgrupp samt
vissa slutsatser. Kontrollgruppen skall innehålla individer som utifrån objektiva data är så lika emigrantgruppens individer som möjligt, med undantag för att de
valt att stanna i Sverige.
Principerna för urvalet har varit följande.

Materialet från

Riksbanken har använts som baspopulation.
Ett systematiskt urval har gjorts bestående av 15 personer
som emigrerat 1975-1984 och erhållit de största utförseltillstånden, räknat i 1984 års penningvärde.
Ett slumpmässigt urval av 15 intervjupersoner har gjorts, där
ramen bestått av de som emigrerat
1975-1984
med minst 2,5 Mkr i 1984 års penningvärde som beviljat
utförseltillstånd
till Frankrike, Schweiz eller Storbritannien.
Totalt har 53 st emigrerat till Frankrike,
15 st

till Schweiz och

54 st

till Storbritannien,

vilka även uppfyller kraven i övrigt.

Dvs. ramen för det
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slumpmässiga urvalet omfattar 122 st av totalt 276 emigranter
under perioden med 2.5 Mkr eller mer i utförseltillstånd.
Motiveringen till det systematiska urvalet är att variansen
i totalurvalets utförsel tillstånd är stor, vilket innebär att
ett relativt fåtal svarar för en stor andel av kapitalet.
De 15 utvalda svarar för 43 % av beviljade utförseltillstånd
under perioden.
Motiveringar till begränsningarna i urvalet är i första hand
följande
Det torde vara svårt att få kontakt med emigranter som
lämnat landet för mer än 10 år sedan.
Ramen bör omfatta tillstånd räknade i 1984 års penningvärde för att möjligheter till rättvisande jämförelser
skall finnas.
Urvalet begränsas till de tre ovan nämnda länderna, eftersom de mottar huvuddelen av beviljade belopp. Spanien
har inte medtagits, eftersom dels emigrationen dit minskat sedan 1975, dels genomsnittligt beviljade utförselbelopp understiger de tre valda ländernas genomsnittsbelopp.
Att urvalet till en del gjort slumpmässigt beror på att
ett slumpmässigt urval kan ge en allsidigare belysning
av alla faktorer av betydelse för emigrationslandet .
I det systematiska urvalet är gissningsvis skatteskillnaderna ett relativt starkare emigrationsincit~ment än
för genomsnittsemigranten i populationen.
Den första kontakten med respondenterna togs för flertalet
per brev, där syftet med intervjun och projektet presenterades.

Till brevet bifogades ett rekommendations- och referens-

brev från huvudhandledaren.
denterna anonymitet.

I breven garanterades respon-

Efter brevet togs kontakt per telefon

för bestämmande av tid för intervju.
na ägde rum utomlands i

Flertalet av intervjuer-

de intervjuades hem eller kontor.

Några intervjuades i Sverige i samband med besök här.
Intervjuformulär enligt Appendix 1 har i princip följts, dock
ej visats för respondenterna.

Dessa har fritt fått berätta

115
varefter kompletterande ej besvarade frågor ställts. En strävan har bl.a. varit att klarlägga ev. attitydskillnader mellan
emigranterna och kontrollgruppen.

Lewis (1982) påpekar att

det är svårt att kartlägga attityder med hjälp av frågeformulär, fritt utsagda meningar kan enligt Lewis vara bättre.
Målsättningen har varit att kartlägga så djupt liggande motiv
som möjligt för emigrationsbeslut respektive frånvaron av
emigrationsbeslut.
Intervjuerna har också planlagts så att information om förmögenheternas ursprung skulle erhållas.
Den kortaste intervjun tog cirka en timme i anspråk och den
längsta nästan två dagar.

Bandspelare användes inte, detta

med tanke på att öppenheten i
påverkas negativt.

svaren då sannolikt skulle

Noteringar gjordes dels vid intervjutill-

fället, dels omedelbart efter.
När intervjuundersökningen planlades saknades delar av den
ekonomisk psykologiska teorin, t.ex. kunskap om systematisk
personbedömning (vilket vidare diskuteras i kapitel 9).

De

indikatorer undersökningen gett kunde med annan uppläggning
möjligen blivit mer kvantifierbara och därigenom t.ex. kunnat
analyseras med hjälp av diskriminantanalys.
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6.1.1

Urval

Intervjugruppens sammansättning framgår av tabell 24.
Tabell 24
Emigranter utflyttade till
England Frankrike Schweiz (Sverige) Totalt
30

21

8

1

därav flyttade
vidare
återvänt
avlidit

-3
-1
-1

-1

+4

S:a urval
emigranter
bosatta i

16

7

5

-l

-2

-1
-1

-2

S:a genomförda
intervjuer

13

5

3

Genomsnittsålder vid
emigration

45

61

47

Genomsnittligt
utförd förmögenhet
84 års penningvärde Mkr

52

17

19

Bortfall
ej kunnat
spåras
vägrat delta

+1
-1

l

29

-2
-5
1

22

Urvalspersonernas bostadsort före emigration framgår av tabell
25 nedan.
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Tabell 25
Urval personer med beviljat
utförseltillstånd
Före emigration
bosatta i

de 15 högsta
beloppen

stockholm m.förorter
Göteborg
Malmö
övriga Sverige
Summa

övriga

8

5

1
2
4

2
O
8

15

15

Genomsnittligt utförseltillstånd i
84 års penningvärde

115,7 Mkr

19,7

Standardavvikelse

231,6 Mkr

16,6

Intervjuundersökningen har lagts upp bl.a. mot bakgrund av
de delhypoteser som den ekonomisk-psykologiska modellen gett
upphov till.

Svaren på i intervjuerna ställda frågor för-

väntades ge underlag för bedömning av delhypoteserna och för
generering av nya hypoteser.

Intervjuerna skulle i princip

besvara följande frågor.
1)

Hur betydelsefullt är skattemotivet jämfört med övriga
betydelsefulla faktorer?

2)

Hur fattas emigrationsbeslut?
-

Som resultat av

plötsliga förändringar i det svenska skattesystemet?
plötsliga förändringar i den egna livssituationen?
gruppåverkan?
aktiva rådgivares insatser?
en relativt lång process, där en intention successivt
växer fram?

3)

Vilken perception har emigranterna respektive
kontrollgruppens medlemmar av skattesituation och
livsbetingelser i Sverige respektive utlandet?

4)

Har emigranter andra, i förhållande till kontrollgruppen
- personlighetsdrag (självförtroende, riskbenägenhet
etc.)?
- attityder, värderingar? Har attityderna förändrats
efter emigrationen?
- förväntningar och aspirationer för framtiden?
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5)

Har livsstilen förändrats efter emigrationen som resultat
av förändrade skatteförhållanden,
förväntningar,
självperception i form av upplevd framgångsrikt resultat
av emigrationen etc.?

Mer konkret förväntades respektive intervjufråga ge underlag
för bedömning av de olika

faktorernas

betydelse

för

ett

emigrationsbeslut enligt nedan.
ställd fråga
(l Appendix 1 redovisas
intervjufrågor etc.)
1) övervägde Ni emigration
under en längre tid?

Underlag för bedömning av
följande frågor

Växer viktiga beslut fram
eller är emigrationsbeslut
resultat av plötsliga förändringar i individens omvärld (t. ex. förändring av
skattesystemet eller försäljning av eget företag)?

2) Hade Ni vänner eller bekanta som emigrerat före
Er?

Har gruppbeteende betydelse
för emigrationsbeslut?

3) Hur fick Ni information
om utflyttningsregler och
utländska skatteregler?

Vilka är emigranternas
informationskällor?
Påverkas potentiella emigranter aktivt av rådgivare?

4) Hur valde Ni emigrationsland?

Hur betydelsefulla är skattenivåer i förhållande till
andra för emigranten vftsentliga livsbetingelser i
emigrationslandet?

5) övervägde Ni att emigrera till något annat land?

Begränsar individen automatiskt valalternativen?

6) Gradera ett antal faktorers betydelse för Ert
beslut om emigration?

Hur betydelsefullt är skatteincitamentet i förhållande till övriga faktorer?
Vidare kontroll av svaren
på fråga 4.

7) Har Ni någon gång före
emigrationen köpt switchvaluta?

Är utländska investeringsmöjligheter ett betydelsefullt emigrationsmotiv?
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8) Hur såg Er skattesituation Hur väl stämmer de teoretisut före respektive efter
ka skattemodellerna med
emigrationen?
emigranternas erfarenheter?
9)

Hade beslutade eller förväntade förändringar av de
svenska skattereglerna någon inverkan på Ert
emigrationsbeslut?

Är det förändringar i det
svenska skattesystemet snarare än skillnader mellan ländernas skattenivåer som orsakar emigration? Dvs. gäller prospectteorin?
(se s.68)

10)Hade förväntningar om inflation-växelkursförändringar någon inverkan på
Ert beslut att emigrera
och i så fall på vilket
sätt?

Är inflation och valutakursförändringar en bidragande anledning till emigration? Uppfattas inflationen
som positiv eller negativ?

11)Hur stor förmögenhet har
Ni fört ut?

Kontroll av empiriskt material.

12)Hur har Ni investerat utförda medel?

Utnyttjas skattesystemet i
emigrationslandet optimalt?

13)Gör Ni själv Era investe- Har emigranten tillräckligt
ringsbedömningar, anlitar självförtroende för att fatta egna investeringsbeslut?
Ni rådgivare eller låter
Ni professionella kapitalförvaltare sköta Er förmögenhet?
14)Tycker Ni att situationen Kontroll av tidigare svar.
för Er och för personer
med förmögenhet i Sverige
blivit värre med åren? I
så fall på vilket sätt?
Har Ni upplevt situationen
i Ert nya hemland så positiv som Ni förväntade
Er?
15)Om skatteskillnaden haft
betydelse för emigrationen, vilken skattesats på inkomst, förmögenhet respektive arv anser
Ni rättvis? Hur stor
skattesats skulle Ni ha
accepterat för att stanna i Sverige?

Hur stora skatteskillnader
accepteras, dvs. hur relativt väsentligt upplevs i
i efterhand skattemotivet?
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16)Tycker Ni det är viktigt
att bevara förmögenheten
inom familjen, dvs. har Ni
någon eller några arvingar
som Ni vill skall ärva Era
tillgångar?

Är emigranterna annorlunda
än de som inte emigrerat i
sin inställning till arv.
vill man påverka framtiden
även efter sin död?

Bortfallsanalys

6.1.2

Trots nedlagt "detektivarbete" såväl i Sverige som i respektive emigrationsland har två emigranter inte kunnat spåras.
Båda emigrerade på 1970-talet.

En emigrant har avlidit.

Dessa delar av bortfallet kan betraktas som slumpmässiga, dock
är risken för bortfall givetvis större i urval med hög genomsnittsålder.
Av dem som vägrat delta i en intervju har motiveringen härför
framförts per brev i ett fall och per telefon i fyra fall.
Givna motiveringar kan sammanfattas på följande sätt.
1)
2)
3)
4)
5)

"Har bott 10 år utomlands, släppt kontakten med Sverige
och saknar intresse för svenska förhållanden" (bosatt
i England).
"Ger av princip inga intervjuer" (bosatt i Schweiz).
"Misstänksam mot svenska myndigheter och vågar inte lämna
ut någon information ens mot givna försäkringar om sekretess" (bosatt i Schweiz).
"Lämnar inte ut personliga privata uppgifter" (bosatt
i Frankrike).
"Har visserligen bestämda uppfattningar om svenska
skattesystemet etc. men vill inte delta i intervju"
(bosatt i England).

Urvalet innehåller två kvinnor som båda tillhör de som vägrat
intervju.

Härav kan dock knappast någon slutsats dras.

Givna motiveringar innehåller i sig en viss information som
inte strider mot de resultat som genomförda intervjuer gett.
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6.1.3

Intervjuresultat emigranter

Fråga 1

övervägde Ni emigration under en längre tid?

Svaren på denna fråga sammanhänger med svaren på frågorna 6,
9 och lO, dvs. orsakerna till emigration.

Om man definierar

"längre tid" som mer än ett år har 11 av 22 övervägt emigration under längre tid.

En emigrant hade redan i 20-årsåldern

planerat sitt liv för emigration vid 55 års ålder och förberett detta genom försäljning av företag, pensionsförsäkring
etc.

För hälften av emigranterna hade alltså emigrantions-

beslutet växt fram medan de andra fattat sina beslut med
relativt kort betänketid.
Fråga 2

Hade Ni vänner eller bekanta som emigrerat före Er?

Av de 22 intervjuade emigranterna hade 9 vänner som emigrerat
tidigare.

Samtliga 9 tillhör Londonemigranterna.

Av dessa

9 har 6 fått hjälp i form av praktiska råd etc. från dem som
emigrerat tidigare.

Gruppbeteende kan alltså enbart ha på-

verkat ett mindre antal emigranter.
Fråga 3

Hur fick Ni information om utflyttningsregler och
utländska skatteregler?

Av vem?
Tog Ni initiativet?
Detaljkunskaperna om utflyttnings- och skatteregler har av
samtliga intervjuade emigranter inhämtats genom att de själva
tagit initiativ härtill, dock har detta i ett fall initierats
aven god väns emigration.

Detaljkunskaperna har tillhanda-

hållits av de stora svenska bankernas experter på området,
några

svenska skattejurister samt av utländska

jurister.

Anmärkningsvärt nog har samma jurist i Zug i Schweiz använts
som rådgivare av minst 3 av de 5 Schweizemigranterna trots
att emigranterna inte tycks känna varandra.
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Fråga 4

Hur valde Ni emigrationsland?

Svaren på denna fråga kan sammanfattas i följande tabell.
Tabell 26
Emigration till (antal)
Totalt
Schweiz
England
Frankrike
Viktigt Ovikt. Viktigt Ovikt. Viktigt Ovikt. Viktigt Ovikt.
Politisk
situation
i landet
1
Klimat
O
Valutareglering
3
Egen språkkunskap
9
Inkomstskatt
12
Förmögenhetsskatt
12
Arvsskatt
O
Affärsverksamhet/anställning
8
Familjehänsyn
8

13
14

O
4

5
1

3
O

O
3

4
4

18
18

11

1

4

1

2

5

17

5

2

3

O

3

11

11

2

1

4

3

O

16

6

2
14

1
O

4
5

3
1

O
2

16
1

6
21

6

1

4

1

2

10

12

6

4

1

O

3

12

10

Relativt få av emigranterna fäster alltså avseende vid den
politiska situationen i

landet.

Att

Schweiz-immig~anterna

anser denna som viktig kan uppfattas som en uppskattning av
schweizisk konservatism t.ex. i avtalsfrågor rörande dubbelbeskattning, banksekretess och traditionellt skydd av privat
egendom.
tuell

Några av Englandsimmigranterna menade att en even-

labourregering knappast skulle medföra någon större

skillnad i skattevillkor etc. för "residents".

Däremot fram-

förde två emigranter farhågor, emanerande från engelska skatterådgivare, att en förändring av regeltolkningen beträffande
det engelska bosättningsbegreppet var att vänta.

Dessa två

emigranter hade därför i viss mån förberett i ett fall vidareemigration till Schweiz och i det andra fallet ett återvändande till Sverige.
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Klimatet på franska r1V1eran angavs av 4 av 5 Frankrikeimmigranter som huvudskälet för emigrationen. Ingen av Englandsimmigranterna ansåg sig ha kommit till ett bättre meteorologiskt klimat, tvärtom brukade t.ex. en av de Londonbosatta
svenskarna varje vinter drabbas av tvivel om det kloka i emigrationsbeslutet, när han nattetid frös i sitt uselt isolerade
sovrum i sin villa värderad till 550.000 r.
Möjligheter till fria internationella kapitaltransfereringar
ansågs som väsentligt av de emigranter som i sin affärsverksamhet haft behov av detta. En av Schweiz immigranterna angav
den svenska valutaregleringen som huvudskälet för emigration,
eftersom det var enda möjligheten att genomföra en lönsam
privatinvestering i Afrika.
Förvånansvärt många, 21 av 22 intervjuade, ansåg arvsskattesatsens storlek i immigrationslandet som oviktig. Anledning
till detta angavs vara dels i några fall ointresse för arvsskatten på grund av emigrantens relativa ungdom, dels att
arvingarna genom emigrantens vidtagna dispositioner i tredje
land inte skulle drabbas av full arvsskatt.
Två av immigranterna hade i samband med emigrationen erhållit
anställning i immigrationslandet.
Emigrationsbeslutet var
dock i inget av dessa fall en följd av anställningserbjudandet, utan ett självständigt beslut som underlättats genom
respektive anställning. De övriga emigranter som ansåg möjlighet till affärsverksamhet viktig bedrev också med något
undantag affärsverksamhet i det nya hemlandet.
Familjehänsyn har för de som ansett detta viktigt inneburit
att hustrun godkänt och deltagit i beslutet om valet av land
samt att de som haft barn i skolåldern sökt ta hänsyn till
barnens förväntade förmåga att anpassa sig till nytt språk
och ny skolmiljö. En emigrant angav möjlighet till bättre
skolutbildning i England som en av huvudanledningarna för sin
emigration.
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Fråga 5

övervägde Ni att emigrera till något annat land?

Av de tre intervjuade som bor i Schweiz emigrerade två ursprungligen till England och flyttade vidare till Schweiz när
det nya dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Storbritannien blev känt.

Detta därför att den ene skulle drabbas

av svensk reavinstbeskattning på ett stort belopp och den
andre skulle bli beskattad i Sverige för en stor årlig pension.

Den sistnämnde var även rädd för att dubbelbeskatt-

ningsavtalet kunde tolkas så att förmögenhetsavkastning i
tredje land skulle kunna beskattas i Sverige och uppskattade
därför att avtalet mellan Sverige och Schweiz på denna punkt
var entydigt.

Han ansåg vidare alla oklarheter som kunde leda

till eventuella diskussioner med svenska skattemyndigheter
som en stor riskfaktor.
psykiskt pressande

Sådana diskussioner upplevde han som

("Jag orkar inte med flera bruna kuvert") .

Två av Frankrikeimmigranterna hade övervägt Spanien som al ternativt nytt hemland.
Av Englandsimmigranterna hade
3 övervägt USA som alternativ
1
"
Schweiz som alternativ
1
"
Frankrike som alternativ
1
"
Danmark som alternativ
Ingen hade övervägt mer än två alternativ.

Uppenbarligen

begränsar man automatiskt valalternativen.
Fråga 6

Gradera de olika faktorernas betydelse för Ert beslut om emigration.

Detta visade sig svårt att göra för de intervjuade.

Man kunde

i regel ange en huvudorsak och en bidragande orsak.

Huvudor-

sakerna redovisas nedan.

Det torde vara helt klart att i de

fall skatteskillnaderna inte varit huvudorsaken har de ändock
bidragit till ett flyttningsbeslut.

Ingen av emigranterna
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var ovetande om de viktigaste skattereglerna vid emigrationstillfället.
Tabell 27
Emigration till (antal)
Huvudanledning

England

Lägre inkomstskatt
Lägre förmögenhetsskatt
Beslut om avdragsbegränsning i Sverige
Beslut om löntagarfonder i Sverige
Anställning
Utveckling av affärsverksamhet
Bättre skolor för
barnen
Bättre klimat

Frankrike

Schweiz

Totalt

1

1

6

6

1

1
1

1

2

2

3

1

6

1

1

1

4

4

Varje emigrant har sina individuella motiv för sitt flyttningsbeslut och de tankegångar och diskussioner som leder fram
till detta beslut påverkas av händelser i omvärlden.

Det kan

finnas anledning att referera några motiveringar mer i detalj
som illustration till mångfalden av anledningar.

En emigrant

fattade flyttningsbeslut efter en diskussion med Rudolf Meidner i samband med att utformningen av löntagarfonderna utarbetades.

Emigranten ansåg det omöjligt att leva i ett land där

man "kopierar
1)
2)

Mussolinis lag från 1944 för förverkligandet av det
korporativa samhället (= löntagarfonder).
Hitlers strafflag från 1934 ordagrant (=general
klausulen).,,7

En emigrant hade i

Sverige med hjälp av lån byggt upp en

vinstgivande verksamhet men förutsåg när avdragsbegränsning
infördes problem att i Sverige kunna betala räntorna.

7

Dessa påståenden har ej kontrollerats.
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En emigrant studerade vid amerikanskt universitet, startade
därefter egen verksamhet först i USA och därefter i England
och förde ut sitt i Sverige ärvda kapital.
En emigrant ville komma bort från "den svenska avundsjukanII .
Han upplevde det som

pressande att bli omskriven i kvälls-

tidningarna för sin förmögenhet och i synnerhet att hans minderåriga döttrar, på vilka han överfört en del av förmögenheten, också kommenterades i pressen.

Detta hade haft tråkiga

effekter för barnen.
En emigrant hade i Sverige genomgått skilsmässa och önskade
börja ett nytt liv i ett nytt land.
En emigrant hade följt en god väns emigration och upprörts
över vännens svårigheter att få utförseltillstånd.

Han upp-

levde det förnedrande med "taggtråd runt mina egenhändigt
ärligt intjänade pengar".

Detta i sig tjänade som motiv för

utflyttning.

Fråga 7

Har Ni någon gång före emigrationen köpt switchvaluta?

på denna fråga svarade samtliga emigranter nekande.
hade ansett swichpremien ekonomiskt motiverad.

Ingen

Detta kan

möjligen tolkas så att nya utländska investeringsalternativ
inte är ett väsentligt emigrationsmotiv.
Fråga 8

Hur såg Er skattesituation ut före respektive efter
emigrationen? (Vad bestod Er förmögenhet i Sverige
av och ev. hur har den uppstått?)

Endast undantagsvis fanns vid intervjutillfället tillgång till
exakta uppgifter.

Skattesituationen före emigrationen re-

dovisas därför tillförlitligast i
larerade uppgifter granskas.

senare avsnitt, där dek-
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Förmögenhetens sammansättning före emigration kan dock grovt
redovisas enligt nedan.
Tabell 28
Emigranter till (antal)
största delen av förmögenheten i
England

Fastigheter
Börsnoterade aktier
Eget företag

Frankrike

4
5
5

2
1
2

Schweiz

Totalt

2
1

6
8
8

I immigrationslandet betald skatt överensstämmer i stort sett
med tidigare redovisade skattesatser.
allt Schweiz och Frankrike.

Detta gäller framför

I England varierar storleken på

den av emigranterna betalda skatten. Inkomstskatt på anställningsinkomst betalas aven emigrant (som på några år för sysselsättnings skull som anställd VD byggt upp ett företag från
O till 850 anställda i Storbritannien).

En annan emigrant

som innehar chefsbefattning i ett engelskt företag har sänkt
sin engelska inkomstskatt genom att en del av lönen (för allt
arbete utomlands) utbetalas skattefritt från ett Channel Island-registrerat anställningsbolag.
Skatt på kapitalinkomster betalas i mycket liten omfattning.
Alla Englandsemigranterna har investerat huvuddelen av sitt
från Sverige utförda kapital i tredje land och för inte in
avkastningen till England, endast del av kapitalet för löpande
utgifter.

Därigenom

uppnås

förmögenhetsavkastningen.

i

princip

skattefrihet

på

För dem som inte har verksamhet

i England eller anställning utgör fastighetsskatten i princip
den enda betalda direkta skatten.
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Fråga 9

Hade beslutade eller förväntade förändringar av de
svenska skattereglerna någon inverkan på Ert
emigrationsbeslut?

Endast tre av emigranterna angav specifika anledningar som
orsak till emigrationsbeslutet på denna fråga. En hade som
tidigare refererats reagerat starkt på införandet av generalklausulen och två hade förutsett problem med anledning av
beslut om avdragsbegränsning.
Fråga 10

Hade förväntningar om inflation/växelkursförändringar någon inverkan på Ert beslut att emigrera
och i så fall på vilket sätt? Upplevde Ni inflationen i Sverige som positiv eller negativ för Er
ekonomi?

En emigrant med stor förmögenhet hade reagerat starkt mot 1982
års stora svenska devalvering och denna hade varit en bidragande orsak till emigrationsbeslutet. ytterligare tre av
emigranterna ansåg den svenska inflationen som negativ för
såväl landet som för egen del. Tre av emigranterna som byggt
upp sina förmögenheter under inflationsåren från slutet av
1960-talet till slutet av 1970-talet, delvis med hjälp av lån,
ansåg sig ha tjänat på inflationen.
Fråga 11

Hur stor förmögenhet har Ni fört ut? Vad beror
eventuell skillnad mellan utfört belopp och beviljat
utförselbelopp på?

Drygt hälften, 13 av emigranterna, hade i princip utnyttjat
hela det beviljade utförseltillståndet. Av de övriga hade
6 låtit vissa tillgångar, i de flesta fallen aktier i börsnoterade företag, ligga kvar i Sverige trots att utförseltillstånd beviljats. 3 emigranter hade i sin ansökan begärt
tillstånd att utföra ett större belopp än förmögenheten uppgått till, delvis beroende på svårigheten att beräkna värdet
vid utförseltidpunkten.
En emigrant hade missförstått bestämmelserna och sökt utförseltillstånd för räntebetalningar
för vilka tillstånd inte behövts.
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Fråga 12 och 13 Hur har Ni investerat utförda medel? Gör Ni
själv Era investeringsbedömningar, anlitar
Ni rådgivare eller låter Ni professionella
kapitalförvaltare sköta Er förmögenhet?
Svaren på dessa frågor kan sammanfattas på nedanstående sätt.

Svarar själv för förmögenhetsförvaltningen

Gör egna inriskbedömningar

Har anställda
rådgivare

12 st

Har överlåtit förmögenhetsförvaltningen till specialister
(bank, finansinstitut etc.)

I

I

Svenskägda
banker etc.

3 st

Utländska
banker etc.

2 st

5

Tabell 29
Den utförda förmögenheten har placerats
huvudsakligen i (antal)
Sverige
Eget företag
Aktier, aktiefonder
Obligationer,
internationellt
emitterade
Fastigheter

Emigrationslandet
2

Andra länder
1

11
3

2

2

l

Dessa svar kräver några kommentarer och förtydliganden.
En emigrant, bosatt i London, bedriver fastighetsaffärer via
ett bolag registrerat i Nederländska Antillerna samt oljeutvinning via bolag registrerat i Schweiz.

De som överlåtit

förmögenhetsförvaltningen på bankinstitut har sin förmögenhet
placerad i fonder, huvudsakligen aktiefonder registrerade i
Luxemburg eller annat skattegynnat land.

Svenska interna-

tionellt emitterade obligationer har av tre emigranter ansetts
som riskfria och relativt högavkastande.

st
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Att kapi talemigranterna observerats och uppfattats som intressanta ur affärssynpunkt framgår t.ex. enligt Dagens Industri
850506 av att Aktiv Placering startat en obligationsfond och
eventuellt startar en aktiefond med säte i London för bearbetning av utlandssvenskar.

Danska Hellerup Bank har vidare

startat en aktiefond noterad på London-börsen med syfte att
investera i skandinaviska papper. Målgruppen har angetts vara
27 . 000 skandinaver i Storbritannien varav ca. 10.000 danskar,
4.000 finländare, ca. 5.000 norrmän och ca. 8.000 svenskar.
Fråga 14

Tyckte Ni att situationen för Er och för personer
med förmögenhet i sverige blivit värre med åren?
Har Ni upplevt situationen i Ert nya hemland så positivt som Ni förväntade Er?

Hälften av emigranterna hade inga synpunkter på den första
delfrågan.
då

Av de övriga 11 ansåg 7 att situationen, särskilt

skattesituationen,

försämrats

för

förmögna

i

Sverige.

Huvuddelen av dessa hade emigrerat i början av 1980-talet.
Fyra av emigranterna var besvikna över förhållandena i
migrationslandet.

im-

En av dessa hade återvänt till Sverige och

två planerade för återvändande.

En ansåg sig av hälsoskäl

tvingad att bo kvar på franska rivieran.
övriga 18 emigranter ansåg att förhållandena i immig!ationslandet hade motsvarat eller överträffat förväntningarna.

Vad

som särskilt påpekades av flera var skattemyndigheternas "mjuka" attityd särskilt mot "residents" i England.

Som negativt

anförde många av emigranterna de avsevärt högre bostadskostnader till i många fall sämre standard man fått efter emigrationen.
Några upplevde risken att bli "domiciled" i England som negativ.

För att få inresetillstånd till England hade några

fått förbinda sig att inte arbeta i England.

Att köpa eller

starta ett företag var dock tillåtet, men detta skulle kunna
leda till att vederbörande betraktades som "domiciled".
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Därmed skulle avkastningen på den i

utlandet

investerade

förmögenheten bli beskattningsbar i England.
Fråga 15

Om skatteskillnaden haft betydelse för emigrationen
- vilken skattesats anser Ni rättvis?
- hur stor skattesats skulle Ni accepterat för att
stanna i Sverige?

Av de intervjuade 22 emigranterna anförde 7 st skatteskäl som
huvudorsaken till emigration.

Man uppfattade den totalt be-

talda skatten i Sverige som för hög, ointressant om den bestod
av inkomst- eller förmögenhetsskatt.

Av dessa 7 ansåg 4 att

50 % av inkomsten kunde accepteras som skattebetalning.

(Alla

dessa fyra nämnde denna procentsiffra utan någon ledande fråga. )

övriga kunde inte ange någon "rättvis" skattesats.

Ett

par emigranter sade att hemflyttning inte kunde bli aktuell
förrän skattesystemet radikalt ändrats.
Fråga 16

Tycker Ni det är viktigt att bevara förmögenheten
inom familjen, dvs. har Ni någon eller några arvingar som Ni vill skall ärva Era tillgångar?

De fyra emigranter som vid intervjutillfället var mindre än
40 år gamla svarade samtliga att de inte närmare övervägt
arvsproblematiken.

En av dessa framförde hypotesen att för

hans och kommande generationer kommer det inte att uppfattas
som viktigt att låta barnen ärva förmögenheter.
Två av de övriga intervjuade ansåg det negativt med att låta
barnen ärva.

De menade att barnen blir lyckligare om de efter

en bra start får utforma sitt liv själva,

får känna egen

stolthet och tillfredsställelse över egna prestationer osv.
En emigrant hade överfört tiotals miljoner kronor på sina nu
vuxna barn, men sade sig i viss mån ångra detta då det tydligen bidragit till en livsstil som emigranten, själv uppvuxen
med hög arbetsmoral, hade svårt att förlika sig med.
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övriga 15 emigranter ansåg det mer eller mindre viktigt eller
naturligt att barnen skulle ärva förmögenheten. De i England
bosatta var medvetna om att engelska arvsskatter var höga och
fyra av dem hade planerat arvsskifte med hjälp av stiftelse,
t.ex. i Liechtenstein. En övervägde, delvis på grund av den
engelska arvsskattens storlek, att flytta till Schweiz.

Övrigt
Något som framkom under intervjuernas gång utan att frågan
ställdes direkt var ursprunget till respektive förmögenhet.
När intervjufrågorna från början konstruerades övervägdes om
denna fråga skulle tas med men den bedömdes som känslig att
ställa då vissa respondenter kunde uppfatta frågan negativt.
Intervjuerna som ju utfördes i samtalsform, planlades dock
så att denna information ändå skulle erhållas. Det visade
sig senare när intervjuerna genomfördes att de intervjuade
i regel berättade om sin bakgrund och därmed även gav önskad
information om förmögenhetens ursprung. I de fall detta inte
gj ordes kunde denna information erhållas genom kompletterande
fråga i anslutning till fråga 8 angående skattesituationen
före emigrationen.
Detta kan redovisas på följande sätt.
Själv skapat förmögenheten genom
aktieaffärer mm.
fastighetsaffärer

2
2

Drivit eget handels- eller industriföretag

8 st

Ärvt eller fått förmögenhet

st
st

10 st

Av de som ärvt förmögenheter hade detta i tre fall rört sig
om mindre förmögenheter som av respektive emigrant förvandlats
till större förmögenheter.
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Besluten om emigration kan också med ledning
tervjusvaren graderas med avseende på
- missnöje med situationen i Sverige
- förhoppningar om ett bättre liv utomlands.

av

in-

Dessa båda attityder kan ses som motpoler på en skala, där
attityder av generell karaktär och värderingar får störst
tyngd enligt följande.

Försök till attitydgradering
Missnöje med situationen i Sverige
Exempel på
uttalad
attityd

Den svenska
socialistiska
politiken är
oacceptabel

Det svenska
skattesystemet är konfiskatoriskt

Förväntning om ett bättre liv utomlands

Vantrivs i
Sverige bl.a.
på grund av
skilsmässa

Av hälsoskäl är
ett varmare
klimat
att föredra

Dubbelbeskattningsavtal och
utländska
skatteregler
medger väsentligt förbättrad avkastning
på förmögenhet

Bättre möjlighet till affärsutveckling, förmögenhet$tillväxt,
utbildning etc.
t-J

w

~

~
Antal
emigranter

~
2

6

l

4

2

7
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Som ovan redovisats är ett emigrationsbeslut ofta en komplex
process, där många faktorer påverkar beslutet.

En känsla av

att bli orättvist hårt beskattad kan t.ex. mogna till emigrationsbeslut efter det att information om emigrationsregler
och utländska skattesatser inhämtats.

Det kan ändå vara me-

ningsfullt att med ledning av de huvudmotiv för emigration
som angetts och den intervjuades sätt att uttrycka sig i intervjun försöka hänföra emigranterna till någon av de sex
skissade huvudgrupperna.
Givetvis sammanhänger attityden att den svenska beskattningen
är konfiskatorisk med uppfattningen att större förmögenhetsavkastning kan uppnås utomlands.

När de intervjuade här för-

delats har därför tyngdpunkten i deras argument för emigration
bedömts.

Den emigrant t.ex., som med hjälp av avancerad skat-

teplanering i stort sett undvikit inkomstskatt i Sverige och
bedömt möjligheterna att fortsätta på samma sätt som visserligen successivt försvårade men inte omöjliga och trots detta
flyttat utomlands, har därför hänförts till "förväntningsgruppen".
Samtliga de fyra som var besvikna efter emigrationen tillhörde
de som baserat sitt emigrationsbeslut på förväntningar om ett
bättre liv utomlands.

6.2

Intervjuundersökning kontrollgrupp

En kontrollgrupp bestående av förmögna som valt att stanna
i

Sverige har också utvalts och intervjuats.

antalet personer begränsats till 30.

Även här har

Tanken har här varit

att söka finna en kontrollgrupp så lik emigrantgruppen som
möjligt med avseende på objektiva data och förutsättningar
för de i gruppen ingående individerna med enda skillnaden att
emigrantgruppen
emigrera.

i

motsats

till

kontrollgruppen

val t

att

En jämförelse av intervjusvaren kan därefter ut-

göra grund för vilka subjektiva faktorer som har betydelse
för emigrationsbeslut.

136
Urvalet av kontrollgruppen har skett slumpmässigt ur två ramar
konstruerade med Taxerings- och Förmögenhetskalendern 1985
samt emigranternas hemortslän som grund.

Kontrollgruppen har

samma fördelning på län som i underlaget hämtat från Riksbanken.

Vidare har urvalet begränsats till att omfatta personer

som
a)

831231 hade en taxerad förmögenhet på minst 20 Mkr. Den
emigrant i det systematiska urvalet som har minst beviljat utförseltillstånd har fått utföra 27,6 Mkr (i 1984
års penningvärde).
Taxerad förmögenhet kan beräknas
understiga förmögenhetens reella värde, vilket uppges
vid utförsel (t. ex. genom att fastigheters marknadsvärde
överstiger deras taxeringsvärde).

b)

831231 hade minst 2 Mkr och högst 20 Mkr i taxerad förmögenhet.

15 personer har slumpmässigt valts ur a)-gruppen och 15 ur
b)-gruppen.
på motsvarande sätt som för emigranterna har kontrollgruppens
personer kontaktats via brev och per telefon.
har också genomförts på samma sätt.
dock genomförts per telefon.

Intervjuerna

6 av intervjuerna har

Anledningen till detta har varit

dels önskemål från respondenterna, dels att frågorna saknat
aktualitet för vederbörande.
6.2.1

Urval

Urvalet har alltså skett med hjälp av taxeringskalendern, där
deklarerad förmögenhet 831231 varit basen för det slumpmässiga
urvalet.
Urvalspersonernas bostadsort framgår av tabell 30 nedan.
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Tabell 30
Urval personer med deklarerad förmögenhet
10 - 20 Mkr
> 20 Mkr

Bosatta i

stockholm m.förorter
Göteborg
Malmö
övriga Sverige

4 st
3 st
2 st

9
1
2
3

6 st

st
st
st
st

Summa

15 st

15 st

Deklarerad förmögenhet, medelvärde
Standardavvikelse

15,0 Mkr
2,3 Mkr

34,9 Mkr
20,9 Mkr

Koncentrationen av stora förmögenheter till Stockholmsregionen
visas också av att de enligt taxeringskalendern 100 största
förmögenheterna deklareras i
Stockholm med förorter
Göteborg
Malmö
övriga Sverige

55
5
10
30

st
st
st
st

Bortfallsanalys

6.2.2

Av kontrollgruppens 30 personer har 19 intervjuats.

Bort-

fallet har följande orsaker.
Personen
Personen
Personen
Personen

har
har
har
har

avlidit
ej kunnat spåras
ej svarat på brev
vägrat delta

Summa bortfall

1 st
3 st
3 st
4 st
11 st

Bland urvalets individer har alltså tre inte kunnat nås på
adress uppgiven i taxeringskalendern samt en avlidit.

Tolv

av de övriga har inte kunnat spåras i telefonkatalogen, vilket
tyder på att de har hemligt telefonnummer.

Dessa har till-

sammans med ett referens- och rekommendationsbrev från huvudhandledaren fått ett brev med svarskort och kuvert, där de
ombads svara om de är beredda att ställa upp för intervju
eller ej.

Av dessa tolv personer har tre ej besvarat brevet

och en svarat med negativt besked.

övriga fjorton urvals-

138
personer har först tillskrivits tillsammans med rekommendationsbrevet, därefter kontaktats per telefon.
då tre vägrat delta.

Av dessa har

Totalt har alltså 19 personer inter-

vjuats varav 6 per telefon och 13 vid personliga möten.
Att bortfallet är större i

kontrollgruppen än i

emigrant-

gruppen kan synas märkligt med tanke på de normalt sett större
svårigheterna att spåra och få kontakt med emigranter utomlands än personer bosatta i sverige.

Anledningarna kan vara

1)

Personer med större förmögenhet i Sverige får publicitet
i t.ex. kvällspressen och önskar genom hemligt telefonnummer etc. nå anonymitet (för undvikande av IItiggarsamtal" etc.).

2)

En större andel av emigranterna än av kontrollgruppen
har nåtts per telefon. vid telefonsamtal är det svårare,
jämfört med per brev, att avböja en intervju eftersom
man då måste motivera sitt ställningstagande.

3)

Det deklarerade syftet med projektet och intervjun, den
svenska beskattningens betydelse för emigrationen, kan
uppfattas som mindre intressant för de som aldrig övervägt emigration än för de som emigrerat.

4)

Viljan att besöka en emigrant på dennes nya bostadsort
visar att emigrantens intervjusvar bedöms som värdefulla
med tanke på intervjuarens resekostnader och ianspråktagen tid för intervjun.
Denna känsla av betydelse är
svår att på samma sätt överföra till kontrollgruppen.

5)

För många emigranter kan besök från Sverige ~ara ett
positivt inslag i den nya miljön. Normalt kan emigranterna förväntas ha mer fritid och ett mindre kontaktnät
än kontrollgruppen.

6.2.3

Intervjuresultat kontrollgrupp

Fråga 1

Har Ni övervägt att emigrera och i så fall
- under längre tid?
- till vilket land?
- av vilken anledning?

Svaren på frågan visas nedan.
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Har aldrig övervägt emigrera
Har tidigare övervägt emigrera av skatteskäl
Har tidigare övervägt emigrera av andra skäl
Har emigrerat men återvänt till Sverige
överväger f.n. att emigrera av skatteskäl

12

Summa

19

2
1
2
~

De två som tidigare övervägt utlandsflyttning av skatteskäl
har slagit detta ur hågen, den ene på grund av ålder (72 år)
och den andre på grund av att "det är för jobbigt att flytta".
Den som övervägt emigration av andra skäl har gjort detta
enbart för att i så fall vinna erfarenhet i sin yrkesverksamhet.
Två av de intervjuade hade bott utomlands, en tre år som student i USA och en som anställd i ett svenskt företag.
Två övervägde

emig~ation men

planerna var inte definitiva och

emigrationsland var inte bestämt.

I ett fall stod valet mel-

lan Grekland och Frankrike.
Fråga 2

Har Ni vänner eller bekanta som emigrerat?

på denna fråga svarade 13 jakande och 6 saknade sådana.
Fråga 3

Känner Ni till regler för emigration och utländska
skatteregler? Hur har Ni erhållit denna information?
- Av vem?
- Tog Ni initiativet?

Att beskattningen av förmögna är lägre i många länder än i
Sverige kände alla intervjuade till.
om

utländska

Graden av detaljkunskap

skatteregler varierade

givetvis

väsentligt.

Ingen hade tagit något särskilt initiativ för att fördjupa
sina kunskaper om utländska skatteförhållanden.

Merparten

av de som aldrig övervägt flytta hade en grov bild av skatteskillnader .

Vissa av de intervjuade hade en mycket detalj erad
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och professionell kunskap om utländsk beskattning.

En person

kom ofta i kontakt med problematiken genom sin befattning som
chef för ett finansinstitut och en person hade arbetat på en
internationell revisionsbyrå.
Fråga 4

vilka språkkunskaper har Ni?

Samtliga hade engelska språkkunskaper, 12 av de intervjuade
dessutom kunskaper i tyska samt 10 dessutom i franska.
Fråga 5

Har Ni intresserat Er för utländska investeringsalternativ?
Har Ni t. ex. köpt switchvaluta någon
gång?

switchvaluta hade ingen av de intervjuade befattat sig med,
ej heller med utländska investeringar.

En av de intervjuade

hade sin gamla mor bosatt i USA och kunde därigenom förväntas
få ärva tillgångar utomlands.
Fråga 6

Hur ser Er skattesituation ut?
(Vad består Er
förmögenhet av och ev. hur har den uppstått?)

Denna fråga behandlas vid genomgång av deklarationsuppgifter
senare under avsnitt 6.4.

Detaljerade uppgifter fanns ej

tillhands vid intervjutillfället.
Fråga 7

Har t.ex. avdragsbegränsningen eller generalklausulen haft någon inverkan för Er planering?

skatteplanering uppfattades av 18 av de 19 intervjuade som
en naturlig nödvändig aktivitet för förmögenhetsägare.

Däre-

mot ansåg 9 att varken avdragsbegränsning eller generalklausul
påverkat deras egen planering.
Fråga 8

Har Ni upplevt inflationen som positiv eller negativ
för Er ekonomi?

Nio personer hade upplevt inflationen som positiv, i ett par
fall

t.o.m.

som nödvändig

för

förmögenhetens

uppbyggnad.
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Dessa två hade skapat sin förmögenhet med hjälp av fastighetsaffärer.

Sex personer hade däremot upplevt inflationen

som negativ.

Av dessa drev tre industri- eller serviceföre-

tag.

Fyra personer uppfattade inflationen som varken positiv

eller negativ för den egna ekonomin.
Fråga 9

Gör Ni själv Era investeringsbedömningar, anlitar
Ni rådgivare eller låter Ni professionella
kapitalförvaltare sköta Er förmögenhet?

övervägande delen av kontrollgruppen, 17 av 19, gjorde själva
sina investeringsbeslut utan speciell rådgivning.

Mer än

hälften, 12 st, hade sin förmögenhet långsiktigt investerad,
dvs. behövde inte ta några större investeringsbeslut.
av dessa hade huvuddelen av sin förmögenhet i aktier i

Åtta
fa-

milje- eller familjedominerat företag.
Fråga 10

Tycker Ni att situationen för Er och för personer
med förmögenhet i Sverige blivit värre med åren?
I så fall på vilket sätt? Tror Ni förhållandena
skulle vara annorlunda utomlands?

Fem av 19 avsåg att situationen var tämligen oförändrad i
Sverige.

14 ansåg att skatteproblemen ökat för förmögna.

"Det har blivit svårare och svårare att undvika hård beskattning" är en typisk kommentar.

situationen utomlands hade

ingen någon bestämd uppfattning om.
Fråga 11

Vilken skattesats på inkomst, förmögenhet respektive
arv anser Ni rättvis?

på denna fråga varierade svaren starkt.

Exempel på svar föl-

jer nedan.
1)

Accepterar nuvarande skattesystem (1 person).

2)

Skatterna är för höga men det är svårt att precisera
rättvis nivå (5 personer).

3)

"Det är fel att gnälla om inkomstskattens storlek. Det
går att undvika 80 % beskattning. Förmögenhetsskatten
däremot är konfiskatorisk och vansinnig" (1 person med
hela förmögenheten i eget startat, nu relativt stort företag) .
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4)

1150-60 % inkomstskatt på arbetsinkomst kan accepteras.
Förmögenhetsskatten är konfiskatorisk men kan möjligen
accepteras i tider av hög inflation som en form av realbeskattning.
Arvsskatten är konfiskatorisk men förståelig ur principiell ståndpunkt.
Dock är det svårt
att förstå varför de skall beskattningsmässigt bestraffas
som väljer att låta efterkommande ta över en förmögenhet
i stället för att konsumera upp den" (1 person).

5)

"Accepterar att betala 80 % inkomstskatt om arvsskatten
tas bort. Vid dödsfall kommer efterkommande att ställas
inför svåra problem på grund av att förmögenheten är
bunden i ett företag" (1 person).

6)

Vore nöjda om skatten uppgick till 50 % av inkomsten (4
personer) .

Fråga 12

Anser Ni det viktigt att bevara förmögenheten inom
familjen, dvs. har Ni någon eller några arvingar
som Ni vill skall ärva Era tillgångar?

på denna fråga svarade 4 jakande medan hela 15 personer ansåg
detta som mindre viktigt.
Den person som på fråga 11 accepterar 80 % inkomstskatt om
arvsskatten avvecklas gör detta enbart för att bespara efterkommande de praktiska problem som arvsskatten medför.

Han

uppfattar arvsskatten som en riskfaktor och ser överföringen
av förmögenheten i sig som mindre väsentlig.
En av de intervjuade sammanfattade sin uppfattning på 'följande
välformulerade sätt.

"Jag förstår inte emigranterna som tycks

anse att meningen med livet är att maximera sitt dödsbo."
övrigt
Kontrollgruppens förmögenheter hade tillkommit på följande
sätt. 8

8

Denna klassificering är i viss mån subjektivt gjord.
I vissa fall har förmögenheterna tillkommit som en
blandning av redovisade alternativ, t. ex. en mindre
ärvd förmögenhet har genom aktieaffärer mångdubblats. Klassificeringen baseras på att försök till
identifiering av huvudorsaken i redovisade alternativ gjorts.
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Kontrollgrupp
Själv skapat förmögenheten
genom aktieaffärer mm.
fastighetsaffärer
Drivit eget handels- eller
industriföretag
Ärvt eller fått förmögenhet

2 st
14 st

Summa

19 st

*

Sveriges 100
förmögnaste

2 st
1 st

12 st
1 st
20 st*
67 st

100 st

varav 13 över 65 år och 6 grundat byggföretag

En grov uppdelning av Sveriges 100 största förmögenheter redovisas på samma sätt som jämförelse.

(Uppgifterna är hämtade

ur taxeringskalendern samt diverse pressuppgifter).

För-

vånansvärt få, med tanke på senare års debatt, av de stora
förmögenheterna har tillkommit genom aktie- eller fastighetsaffärer.

Några av de som skapat en förmögenhet genom att

bygga upp ett företag tillhör dock byggmästaryrket, vilket
gett möjlighet till fastighetsvinster som ett resultat av
byggverksamheten.

Deklarationsgenomgång

6.3

Ett av sätten att verifiera de delar av intervjureSUltaten
som bl. a.

behandlar förmögenhetssammansättning och betald

skatt i Sverige är att undersöka hur respondenterna deklarerat
inkomst och förmögenhet i Sverige.
Som tidigare noterats var det vid intervjutillfällena svårt
att få fram exakta deklarationsuppgifter.

Få av intervjuerna

ägde rum där deklarationerna förvarades. vid första kontakten
för intervju kunde naturligtvis önskemål framförts om att få
ta del av senaste svenska deklarationer men detta bedömdes
dels kraftigt öka risken för avslag på önskemål om intervju.
Ändamålet med intervjun kunde då missförstås
och uppfattas som en form av skattekontroll.
dels svårgenomfört då sannolikt få av emigranterna tagit
med sig och sparat upp till tio år gamla svenska deklarationer.
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Deklarationsoriginalen förvaras av de lokala skattemyndigheterna och endast blankettens första sida är offentlig. En
ansökan om att för forskningsändamål få ta del av uppgifter
i de intervjuades deklarationer avslogs i regeringsbeslut I: 10
2953/87 Dossier 5: 3 med hänvisning till att sådana synnerliga
skäl som krävs för undantag från sekretess enligt 14 kap. 8
§ sekretesslagen inte förelåg.
Enligt Länsskattemyndigheten i stockholm kunde tillstånd om
att få ta del av deklarationerna beviljas om deklaranternas
skriftliga tillstånd, i form av fullmakt, inhämtades. Denna
utväg har dock inte utnyttjats av två skäl.
Deklarationerna betraktas tydligen som mycket privata
och känsliga. Av fyra på prov tillfrågade respondenter
var endast en beredd att skriva en sådan fullmakt.
Äldre deklarationer, mer än sex år gamla, förstörs av
skattemyndigheterna och är alltså under inga omständigheter tillgängliga. Eftersom emigranterna utvalts bland
de som emigrerat under 1975-1984 saknas alltså delar av
önskvärd information hos skattemyndigheterna.
Den återstående tillgängliga deklarationsinformationen har
inhämtats från Taxerings- och Förmögenhetskalendrarna 19751986, som arkiveras i Kungliga Bibliotekets depå. Här anges
(hämtat från deklarationernas första sidor)
a) sammanräknad inkomst
b) statligt taxerad inkomst
c) förmögenhet
1986 års Taxerings- och Förmögenhetskalender innehåller uppgifter från 1985 års deklarationer, dvs. inkomster 1984 och
förmögenhet 841231 osv.
Skillnaden mellan a) och b) kan i viss mån användas för bedömning av omfattningen av skatteplaneringsåtgärder. Den kan
t.ex. bestå av underskottsräntor, realisationsförluster (att
kvitta mot i sammanräknad inkomst ingående realisationsvinster), pensionspremier, fastighetsunderskott eller underskott
av jordbruk.
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För samtliga i emigrant- respektive kontrollgruppen, alltså
även för icke intervjuade, har tre års siffror inhämtats.
För de i kontrollgruppen har 1982-1984 års inkomster valts
och för respektive emigrant de tre sista årens deklarationsuppgifter.

För att få ett bättre jämförelsematerial har alla

uppgifter räknats om till 1984 års penningvärde.
Tabell 31 Sammanräknad inkomst, taxerad inkomst och förmögenhet
i 1984 års penningvärde (belopp i tkr)
Emigranter
från

Stockholm
Antal år Medel- Stand.
före em. värde avv.

övr. Sverige

Totalt

Medel- Stand. Medel- Stand.
värde
avv. värde avv.

l

1431
1341
1431

1519
1579
1493

1085
1080
1718

789
727
1793

1230
1189
1596

1104
1101
1608

Statligt
taxerad
inkomst
(tkr)

3
2
1

1414
1327
1337

1509
1573
1563

986
979
1683

818
754
1775

1165
1124
1539

1114
1115
1625

Förmögenhet
(Mkr)

3
2
1

18,8
33,2
37,4

21,1
29,7
30,2

16,1
16,0
20,3

29,0
25,6
25,9

17,2
23,5
27,5

Samman
räknad
inkomst
(tkr)

3
2

N

=

13

N

=

17

N =

25,0
27,3
27,8
30

Kontrollgrupp
Sammanräknad
1982
1983
inkomst
1984
(tkr)

1015
1400
1036

1004
1370
1123

871
863
930

898
774
835

944
1131
983

939
1127
933

statligt
taxerad
inkomst
(tkr)

1982
1983
1984

797
1220
941

1029
1378
1110

803
810
855

88
77
71

799
1015
898

945
1118
917

Förmögenhet
(Mkr)

1982
1983
1984

14,7
24,0
26,6

10,1
9,7
8,7
13

16,1
21,2
22,8

19,4
18,3
15,6
N = 17

15,4
22,6
24,5

N =

15,2
14,4
12,4
N = 30
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Av dessa siffror kan utläsas att standardavvikelserna är stora.

En första observation är emigranternas ökade inkomster

och i

viss mån förmögenheter sista året före utflyttning.

Detta orsakas av att några av emigranterna avyttrat företag,
varvid beskattningsbara

realisationsvinster uppstått

samt

förmögenheten kraftigt ökat.
Spridningen mellan deklarerade inkomster och statligt taxerad
inkomst kan visas nedan för näst sista året före emigrationen
respektive för 1984 för kontrollgruppen.
Tabell 32
Antal
med / från

Emigranter
sth
övr.S Tot

statligt taxerad
inkomst = O
Avdrag > 100 tkr
Avdrag < 100 tkr
Inga avdrag
Summa

Kontrollgrupp
Sth övr.S Tot.

3
1
9

1
4
7

5

2
3

16

5

5

O

5

5

3

7

3
6
11
10

13

17

30

13

17

30

4

1
3

En homogenitetstest, utan hänsyn till skillnader mellan Stockholm och övriga Sverige, visar X2 = 26,0 11,34 = 0,01 signifikans.

Skillnaden kan i huvudsak hänföras till att i kont-

rollgruppen ingår en större andel utan skattemässiga' avdrag.
Ett annat sätt att illustrera spridningen i materialet är att
ställa statligt taxerad inkomst i förhållande till deklarerad
förmögenhet.

Om man uppfattar detta som ett grovt mått på

deklarerad avkastning bortser man från eventuella inkomster
av tjänst, vilka i några fall kan vara betydande.
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Tabell 33
Antal
med / från

Emigranter
sth övr.S

Tot.

Kontrollgrupp
Sth
övr.S

Tot.

Statl.tax.inkomst/
dekl.förmögenhet
O

~
o

0,1
3,1
6,1

-

9,1 %

3

1

4

2

3

~
o

4

2

3

6

~
o

1

5

6
6

2

9

~
o

2

1

3

8

3
11

13

17

30

-

Summa

1
3

3

1

8
2

10
3

5

3

8

13

17

6

30

En, jämfört med kontrollgruppen, något större andel av emigranterna har haft en hög förräntning, inkl. arbetsinkomster.
Detta kan förklaras av att en relativt sett större andel av
emigranterna verkat som företagsledare med därmed följande
arbetsinkomster.
Om emigranterna haft en större andel av sin förmögenhet placerad i fastigheter än kontrollgruppen kan låga taxeringsvärden

i förhållande till verklig förmögenhet också vara en för-

klaring.
Det kan vidare vara av intresse att studera de individuella
förändringarna mellan åren med avseende på taxerad inkomst
respektive förmögenhet.

Kraftiga förändringar kan tyda på

vidtagna skatteplaneringsåtgärder och/eller en aktiv förmögenhetsförvaltning.
Nedan angivna förändringar är oberoende av inflationen eftersom inkomster och förmögenheter omräknats till 1984 års penningvärde.
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Tabell 34
Antal med årlig Emigranter
förändrad statl. Sth Övr.S
tax. inkomst
(medelvärde av
3 år)
O - 20 9ro
20 - 40 %
40 - 60 %
60 % -

Summa

Tot.

Kontrollgrupp
Sth Övr.S Tot.

6
2
1
4

12
1
1
3

18
3
2
7

2
4
3
4

8
1
1
7

10
4
11

13

17

30

13

17

30

6
2
3
2

11
1

13

5

Antal med årlig
förändrad förmögenhet
(medelvärde av
3 år)
O - 20 %
20 - 40 %
40 - 60 9ro
60 % -

Summa

3
2
3

6
3
3

9

5

17
3
3
7

5

5

10

17

30

13

17

30

O

5
6

Här finner man att emigranterna har haft en stabilare utveckling av inkomst och förmögenhet.

Möjligen kan detta del-

vis förklaras av att
en relativt större andel av emigranternas inkomster består av inkomst av tjänst.
en relativt större andel av emigranternas förmögenheter
har varit bundna i aktier i fåmansbolag, värderade med
substansvärde som grund. Börsnoterade aktier ger större
varians i förmögenhetstillväxten.
ytterligare en jämförelse kan göras med emigranternas deklarerade förmögenheter som bas.

Hur stor skillnad föreligger

mellan dessa deklarerade värden och respektive beviljade utförselbelopp?

De beviljade utförselbeloppen kan ju till den

del de verkligen utnyttjats betraktas som det reella förmögenhetsvärdet, detta sedan fasta tillgångar och företag etc. realiserats.

Här föreligger en avsevärd skillnad enligt nedan.

Emigranternas förmögenheter anges i 1984 års penningvärde.
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Deklarerad förmögenhet
året före emigrationen

Beviljat utförseltillstånd

Medelvärde

Standardavv.

Medelvärde

Standardavv.

27,8 Mkr

115,7 Mkr

231,6 Mkr

27,5 Mkr

Dessa siffror skulle kunna tolkas så att deklarerade förmögenhetsvärden endast uppgår till cirka 1/4 av de reella värdena.
Detta på grund av låg värdering av fåmansbolag, fastigheter
mm.
Att så varit fallet har vid intervjuerna framkommit i
flera fall. Vidare förekommer skatteplanering även med avsikt
att minimera förmögenhetsskatten. Hög belåning av fastigheter
och bostadsrätter med låga taxeringsvärden kan t. ex. användas
för att minska den deklarerade förmögenheten. Att sådana och
liknande åtgärder använts av minst två emigranter är verifierat dels genom intervjuer, dels genom att vederbörande ej
deklarerat förmögenhet men vid emigrationstillfället fått
utföra avsevärda belopp.
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7. Jämförelse mellan emigrantgrupp och kontrollgrupp
7.1

Jämförande analys av intervjusvaren

Intervjuerna klarlade vilka motiv för utflyttning förutom
skatteskäl som fanns.

Dessa motiv kan diskuteras och ana-

lyseras i ekonomisk-psykologiska termer.
De grundläggande personlighetsdragen tycks ha stor betydelse.
Att emigrera innebär att individen tar en risk, för de flesta
en stor risk att man inte kommer att trivas i sitt nya hemland.

Den med optimistisk läggning har naturligtvis lättare

att ta ett sådant beslut.

Optimisten har förväntningar om

en ljus framtid och är benägen att ta risker, eftersom han/hon
tror på positivt utfall av fattade beslut.

Det borde alltså

bland emigranterna finnas en överrepresentation av risktagareoptimister .

Ett sätt att testa detta är att studera om sättet

förmögenheten skapats på har korrelation med emigrationsbeslut, med andra ord är det ägare av vissa typer av förmögenheter som är mer benägna än andra förmögna att emigrera.
Här kan en homogenitetstest görs.

Nollhypotesen är alltså

att grupperna är homogena, dvs. kommer från samma population.
Tabell 35
Emigranter
Antal
Själv skapat förmögenhet genom
- aktieaffärer mm. 2
- fastighetsaffärer 2
Drivit handelsI
eller industriföre- 8
tag
Ärvt förmögenhet
10
Summa
> 3,84)
l

~
o

12

22

2

P(X

0,05

Kontrollgrupp
Antal

2
X
l

~
o

Antal

~
o

10,5
5,3

4
3

10,5

10

14

73,7

24

59,6

19

100,0

41

100,0

9,1
9,1

2
1

36,4

2

45,4
100,0
2,52

I

Summa

5
I

17

1

9,8
7,2
23,4
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Testen ger alltså inte underlag för att förkasta nollhypotesen.
Om motsvarande test görs med jämförelse mellan emigrantgruppen
och ägarna till Sveriges 100 största privatförmögenheter kan
dock nollhypotesen förkastas på nästan exakt O, 05-nivå. Denna
test bör ge ett säkrare resultat eftersom observationerna i
kontrollgruppen ersätts med 100 observationer.

Dock bör ob-

serveras att kontrollgruppen liksom emigrantgruppen innehåller
ett antal relativt sett mindre förmögenheter.
De som själva byggt upp sina förmögenheter är alltså möjligen
överrepresenterade bland emigranterna.

Detta styrker hypo-

tesen att emigranterna är risktagare, de har i större grad
än andra tagit risker vid förmögenhetsuppbyggnaden genom att
starta företag och fortsätter risktagandet genom emigrationsbeslut.
Det är inte axiomatiskt att risken att starta ett företag är
korrelerad med risken att emigrera. Utgångspunkten för delhypotesen är dock att grundläggande personlighetsskillnader kan
ha betydelse för benägenheten att ta olika typer av risker.
En individ med optimistisk läggning bedömer sannolikheten som
större för ett positivt utfall av ett beslut förbundet med
risktagande än en individ med pessimistisk läggning gör och
fattar följaktligen ett större antal sådana beslut.

Riskens

karaktär spelar här alltså mindre roll.
Den tidigare (sid. 5) diskuterade hypotesen att egna företagare har svårare att skilja sig från sin förmögenhet i Sverige, sitt livsverk, än de som ärvt tillgångar får inget stöd
i ovan redovisade siffror, snarare tvärtom.

En viss skevhet

i jämförelsematerialet kan dock föreligga här.

De förmögen-

heter som de emigrerande företagarna fört ut har tidigare i
Sverige redovisats till betydligt lägre belopp dels genom
förmögenhetsskattereglernas utformning med avseende på värdering av ej börsnoterade företag, dels genom att företagen
sålts för belopp som överstigit företagens bokförda substans-
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värden.

Detta innebär att det kanske föreligger en under-

representation av företagare i

kontrollgruppen och i taxe-

ringskalenderns uppgifter över de största förmögenheterna.
vidare har för en av emigranterna ett huvudmotiv för emigration varit önskan om att behålla familjeföretaget inom familjen.

Detta möjliggjordes genom att svenska förmögenhets-

och arvsskatter bortföll efter emigrationen.
Personlighetsdrag av karaktären optimism och självförtroende
(locus of control) är korrelerade.

För att skapa en förmö-

genhet, vare sig detta sker genom högbelåning av aktier och/eller fastigheter eller t.ex. genom industriell verksamhet,
fordras risktagande av i de flesta fall betydande mått.

En-

dast den som är optimist är beredd att ta sådana risker.

När

han lyckas ökar självförtroendet och känslan av att kunna
själv påverka sin situation.
Med detta som bas kan hävdas att de emigranter som själva
skapat sin förmögenhet har en grundläggande optimistisk läggning och i högre grad än andra förmögna fattar emigrationsbeslut mer på basis av förväntningar om framtiden än missnöje
med svenska förhållanden.

Det ringa antalet intervjuade emig-

ranter ger härvidlag ingen ledning om denna hypotes är sann
eller ej.
Ovan har argumenterats för att personer med egenhändigt skapade förmögenheter i högre grad än andra är optimistiskt lagda.

Med samma argument,

om än åtskilligt svagare, skulle

kunna hävdas att de som ärvt en förmögenhet med viss sannolikhet också ärvt det optimistiska personlighetsdrag (släktdrag)

som bidragit till förmögenhetens uppbyggnad en gång.

Detta resonemang försvagas givetvis ju längre tillbaka,

ju

fler släktled tillbaka, som släkten blev förmögen.
Enligt ovanstående har individer med optimistisk läggning
större riskbenägenhet än andra, detta beroende på att de gör
en annan sannolikhetsbedömning av utfallet av beslut som
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innefattar risk. Riskbenägenheten som begrepp innehåller dock
ytterligare en komponent, själva viljan att utsätta sig för
risker.

Denna del av riskbenägenheten kan vara en del aven

individs livsstil.

Det är rimligt att anta att den som ef-

tersträvar ett aktivt och spännande liv är mer beredd att ta
risker än den som föredrar ett tillbakadraget familjeliv.
Det har i
s.

38)

empiriska undersökningar (se P. Davidsson, 1989,

visat sig att småföretagare,

"entreprenörer",

inte

upplever sig som risktagare, detta trots att deras verksamhet
innehållit väsentliga finansiella, sociala och psykologiska
risker.

Förklaringar härtill kan vara.

Man gör en annorlunda riskbedömning beroende på dels en
optimistisk inställning till utfallet, dels erfarenhet
av att man har förmåga att hantera och påverka utfallet
av osäkra beslut.
Man har en annan riskperception än andra, d.v.s. man
upplever inte beslut under osäkerhet förbundna med så
stor risk som andra gör.
"Internals" skapas/förstärks delvis av framgång.

Att detta

gäller för personer som lyckats bygga upp en större förmögenhet torde vara lätt att förstå, men även individer som ärvt,
behållit och vidareutvecklat (om än bara penningvärdeskyddat)
en förmögenhet får ofta ett successivt stärkt självförtroende.
Detta genom

människans benägenhet att tillskriva sig själv

framgång, dvs. man tenderar att "glömma" hur förmögenheten
ursprungligen erhölls.
Skillnaden ovan mellan emigrations- och kontrollgrupperna med
avseende på hur förmögenheterna erhållits skulle då inte motivera den slutsats som dragits, att de som själva skapat sina
förmögenheter också lättare fattar emigrationsbeslut.
I kontrollgruppen ingår fyra kvinnor med ärvda förmögenheter.
En hypotes kan vara att dessa, som låter sina män i stor grad
sköta förmögenheterna,

inte påverkas.

De identifierar sig

alltså inte med den framgång som förmögenhetsavkastningen/
tillväxten kan upplevas som.

Intervjuantalet är givetvis för
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litet för några slutsatser.

Kanske finns det dock i den ge-

neration som de intervjuade kvinnorna tillhör fortfarande en
arbetsfördelning inom äktenskapet som innebär att mannen sköter bankkontakter etc.
Självförtroendet,

i

stort sett här uppfattat som "locus of

control" är ett personlighetsdrag som i högre grad än optimist-pessimistdraget är beroende av feed-back, dvs. den upplevda graden av misslyckande.

Den som lyckas i sin förmögen-

hetsuppbyggnad stärker sitt självförtroende och blir mer och
mer "internal", dvs tillskriver de lyckade investeringsutfallen den egna kompetensen.
Individer med självförtroende skaffar själv information, tar
beslut själv utan samråd med familj etc. i högre grad än andra
och anser sig kunna skapa sin framtid på egen hand.

Samtliga

intervjuade emigranter sade sig ha själva tagit initiativet
till att inhämta kunskaper om utländska skatteförhållanden.
Skillnaden mellan antalet emigranter och antalet individer
i kontrollgruppen med vänner/bekanta som tidigare emigrerat
skulle kunna användas för statistisk independence-test.
Tabell 36
Observerade
data

Emigranter
antal

Kontrollgrupp antal

Summa

Hade vänner som
emigrerat
Hade ej vänner
som emigrerat

9

13

22

13

6

19

Summa

22

19

41

Nollhypotes:

Det föreligger ingen skillnad mellan emigrant-

och kontrollgrupp med avseende på vänner som emigrerat.

Emig-

rationsbeslut är alltså oberoende av om man har vänner som
tidigare emigrerat.
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Tabell 37
Kontrollgrupp ante

Förväntade data

Emigranter

Hade vänner som
emigrerat
Hade ej vänner
som emigrerat

12

10

22

10

9

19

Summa

22

19

41

Summa

2

Nollhypotesen förkastas på D,D5-nivå om X

> 3,84

1

Resultatet ligger relativt nära signifikansnivån, men förvånansvärt nog så att emigranterna relativt sett har färre
vänner som emigrerat än kontrollgruppen.

Någon form av grupp-

påverkan från tidigare emigranter tycks alltså inte ha förelegat.

Snarare kan resultatet tolkas som ett stöd för hypo-

tesen att emigranterna i högre grad än andra fattar beslut
själva utan påverkan, dvs. är "internals" med locus of controll-begrepp.

En annan tolkning skulle vara att kontroll-

gruppens utflyttade vänner avskräckt från efterföljd.
Attityder och värderingar yttrar sig bl.a. i uppfattningen
om det svenska skattesystemet och den politiska situationen
i landet.

Någon skillnad i attityderna mellan emigranter och

kontrollgrupp till utvecklingen i Sverige för förmögna är svår
att uppfatta.

Attityderna till inflationen är också lika

splittrad hos emigranterna som hos kontrollgruppen.

Här går

i stället skiljelinjen mellan förmögenheternas sammansättning
och uppkomst.

De som byggt upp sina förmögenheter genom fas-

tighetsaffärer eller belånade aktier konstaterar inflationens
positiva effekt för egen del men inser även dess negativa
effekt för landet.

Andra som drivit eller driver industri-

företag har enbart upplevt inflationens negativa effekter på
företagets konkurrenskraft etc.
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En väsentlig skillnad i värderingar kommer dock fram i frågan
om arvets betydelse.
Tabell 38
Observerade
data
Anser det viktigt
att efterkommande
ärver förmögenhet
Anser det ej viktigt att efterkommande ärver
förmögenhet
Har ej övervägt
problemet
Summa

Emigranter
antal

Kontrollgrupp antal

Summa

15

4

19

3

15

18

4

°
19

22

Ett förväntat resultat blir:

4

41

(om de som ej kunnat besvara

frågan exkluderas)
Tabell 39
Förväntade
data
Anser det viktigt
att efterkommande
ärver förmögenhet
Anser det ej viktigt att efterkommande ärver
förmögenhet
Summa

Emigranter
antal

Kontrollgrupp antal

Summa

9

10

19

9

9

18

18

19

37

Nollhypotesen är att ingen skillnad mellan emigranter och
övriga förmögna i

Sverige föreligger med avseende på in-

ställningen till arvets betydelse.
2

Nollhypotesen förkastas på O,Ol-nivå om X
1
2

X
1

13,11

> 6,63.
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Nollhypotesen kan alltså förkastas, det finns ett klart samband mellan inställningen till betydelsen av arv och emigrationsbeslut.
Det är här intressant att konstatera att flertalet av dem i
kontrollgruppen som själva ärvt förmögenhet anser det mindre
viktigt att barnen ärver förmögenheten. Detta samtidigt som
flertalet av dem som själva byggt upp sin förmögenhet och
emigrerat anser detta viktigt. Detta kunde tyda på att kunskap om svenska arvsskatter bidrar till emigration. Ändå har
endast en emigrant angett arvsskatternas storlek som viktigt
vid valet avemigrationsland och ingen angett arvsskatterna
som huvudanledning till emigrationen. En tänkbar förklaring
kan vara att valet av land ur arvsskattesynpunkt upplevs som
betydelselöst, eftersom man genom placering av förmögenheten
i tredje land räknar med att undgå arvsskatter i det nya bosättningslandet. Vidare anser man arvs frågan viktig men enbart bidragande till emigrationsbeslut, inte någon huvudanledning.
En annan tanke kan vara att vikten av arvsmöj lighet för barnen
utgör ett enligt emigranternas socio-kulturella värderingar
och normer accepterat motiv för emigration. Det utgör ett
socialt försvar för emigrationen. Beslutet kan i stället ha
djupare motiv och arvsmöjligheterna ha mindre betydelse än
som framgått av svaren.
Om det förhåller sig så att de som själva skapat sin förmögenhet verkligen anser det väsentligare att barnen ärver förmögenhet än andra, som ärvt sina tillgångar, kan detta möjligen förklaras av följande hypotes. De som aktivt arbetat,
bl.a. genom risktagning, för att bygga upp en förmögenhet har
ofta identifierat sig med resultatet. Deras intresse för och
engagemang i förmögenheten är därför stort och högt prioriterat i deras liv. I takt med stigande ålder kommer de att
få ökande tryck från omgivningen att bättre utnyttja förmögenheten för egen vällevnad, mindre arbetsinsats och/eller
välgörenhet. Ett försvar mot detta och för att få fortsätta
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öka förmögenheten, vilket blivit deras största intresse, är
då att man arbetar för att barnen skall få ärva tillgångarna.
Detta är ett försvar som kan uppfattas som rationellt, men
som kan vara mer eller mindre omedvetet konstruerat.
stoltheten över vad man uträttat kan också ta sig det uttrycket att man vill att livsverket, förmögenheten, skall leva
vidare efter ens död.

Att hävda arvets betydelse blir då ett

motiv inte för vad man gör utan för vad man gjort.
Välbefinnandet, i hög grad liktydigt med trivsel, i Sverige
respektive i valt emigrationsland kan i viss mån härledas ur
svaren på frågan om utvecklingen för förmögna respektive situationen i det nya hemlandet.
Kontrollgruppens flertal ansåg visserligen att utvecklingen
ur skattesynpunkt var ofördelaktig för dem i

Sverige, men

detta var för 17 av 19 inget skäl att överväga emigration.
Andra trivselfaktorer vägde tyngre.

Någon anledning eller

möjlighet att här söka djupare motiv finns

knappast.

emigranternas

förhållandena

fall

förklarade

18 av 22 att

I

utomlands motsvarat förväntningarna och ångrade inte sitt
emigrationsbeslut.

Här kan dock finnas anledning att närmare

diskutera dessa svar.

Att svara att man ångrar sig, dvs. att

erkänna ett misslyckat beslut, innebär en svårighet'för människan som vill tillskriva sig själv lyckade resultat och
skyller misslyckanden på andra.

Detta är naturligtvis extra

svårt, när man saknar någonting att skylla på.

Den emigrant

som återvänt till Sverige och de två som planerade att återvända hade samtliga uppfattningen att för flertalet emigranter, åtminstone i England, innebar utflyttningen en stor omställning med sysselsättningsproblem och i många fall vantrivsel.
Uppenbarligen upplever emigranterna utflyttningen som arbetsam
och definitiv.

Det kan här synas något förvånande att ut-

flyttning några år, omplacering av förmögenheten med utnyttjande av svenska dubbelbeskattningsavtal med t.ex. Västtysk-

159

land och USA och därefter hemflyttning igen inte tycks förekomma planerat i någon större omfattning.
emigrant hade tänkt i dessa banor.
av de förmögna i

Endast en Englands-

Troligen känner flertalet

Sverige inte till dessa möjligheter till

framtida skattelindring i Sverige.
Mycket tycks tala för att flera av Englandsimmigranterna trots
att de säger sig trivas bra har fått ett minskat välbefinnande
genom utflyttningen.

Av de 14 intervjuade Englandsimmigran-

terna var en nyskild vid emigrationen och två drabbades av
skilsmässa delvis som en följd av emigrationen.

En i Sverige

ofta hård arbetsbelastning har för flera ersatts med förmögenhetsförvaltning, golf och umgänge med andra svenska emigranter - en omställning som för flera kan vara svår.
De framtidsorienterade variablerna aspirationer, motivation
och förväntningar har delvis redan behandlats.
personlighetsdrag påverkar dessa variabler.

Grundläggande
Ovan har visats

att emigranterna sannolikt är mer optimistiskt lagda och har
större sj älvförtroende än i

Sverige kvarvarande förmögna.

De som kan, delvis på grund av självperception, betraktas som
"internals" får högre ställda aspirationer än andra.
"höjer ribban" i takt med att man lyckas.

Man

En naturlig aspi-

ration blir då att öka förmögenheten mer än vad det svenska
skattesystemet medger.

Detta skapar motivation för emigration

och positiva optimistiska förväntningar om utfallet av emigrationen.
En viss belysning av de intervjuades aspirationer erhålls av
svaren på frågan om de själva gjorde investeringsbedömningar
och skötte förmögenhetsförvaltningen.
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Tabell 40
Emigranter
Svarar själv för
förmögenhets förvaltningen
Låter specialister sköta förmögenhetsförvaltningen
Har förmögenheten
till större delen
i långsiktiga till
gångar

Kontrollgrupp ante

18

5

13

2

7

9

}23

} 14

} 9

Summa

Summa

2

12

14

22

19

41

Nollhypotesen är som tidigare att någon skillnad mellan grupperna inte föreligger.
2

Resul tatet bl ir att X1

2,50 < 3,84, dvs. 0,05 signifikans

nivå nås inte.
Skillnaden mellan grupperna,

som dock alltså inte kan sta-

tistiskt bevisas, har en naturlig förklaring.

vid emigration

tvingas man till omplacering av sina tillgångar, dvs. långsiktiga investeringar i t.ex. familjeföretag måste realiseras.
Emigranterna möter en hel t ny investeringsmarknad som tidigare
genom svensk valutareglering varit stängd för dem.

Ändå har

drygt hälften av emigranterna valt att själva ta investeringsbesluten,

något som belyser emigranternas självförtroende,

optimism, förhoppningar och motivation.
Som ovan diskuterats kan tanken att låta förmögenheten bidra
till att skapa en positiv framtid med ekonomiskt oberoende
för barn och barnbarn utgöra motivation för den som har förmögenhetsmaximering som en del av sina aspirationer.

Det kan

också vara behovet av att lyckas, att hävda sig, som utgör
drivfjädern för dem som prioriterar ekonomiska resultat framför andra livskvaliteter.

Det bör framhållas att det här

handlar om de fall när man medvetet offrar något i

form av
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handlar om de fall när man medvetet offrar något i

form av

t.ex. familjetrivsel för att vinna ökad förmögenhetsavkastning.
vissa psykologer anser att behovet av att hävda sig, att vara
bäst, en tävlingsinstikt, ligger nedärvd i människan särskilt
hos mannen sedan de tider när mannen genom jakt försörjde
familjen.

Förmögenhetsmaximering är sannolikt en väl lämpad

form för aktivering av tävlingslusten.
alltså i

Tävlingslusten kan

sig utgöra motivation och motivet att låta efter-

kommande ärva kan i så fall i viss mån användas för att rättfärdiga sitt handlande.
En naturlig hypotes är att ett emigrationsmotiv skulle kunna
vara viljan att ändra livsstil, t.ex. ha råd att bo i större
bostad, ha tjänstefolk, ha Rolls-Royce med privatchaufför etc.
Dvs. emigranterna skulle tillhöra den värdekategori som enligt
Rokeach eftersträvar ett rikt liv.
Intervjuerna ger här inget generellt stöd för denna hypotes.
Endast en Englandsimmigrant hade i väsentlig grad ändrat sina
och familjens vanor i

denna riktning.

Att emigrationen i

vissa fall gett möjlighet till mer exklusiv hobbyverksamhet,
t.ex. vinodling i Frankrike, än vad som varit möjligt i Sverige,

förefaller mer vara en bieffekt än en bidragande an-

ledning till emigration.
Aspirationer och värderingar av generell karaktär är svåra
att mäta.

En viss skillnad mellan emigranterna och kontroll-

gruppen kan dock spåras även om den inte kan statistiskt bevisas.

Det förefaller som många av emigranterna, enligt Ro-

keachs klassificeringssystem, strävar efter ett spännande liv,
stimulerande och aktivt.

För många i kontrollgruppen är ett

betydelsefullt liv (uppnå respekt och erkännande) möjligen
den värdekategori som ligger närmast till.
Med något undantag gav emigranterna och de som ingick i kontrollgruppen intryck av att leva ett i förhållande till sina
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tillgångar sparsamt liv.

Detta tycks bekräfta Katonas obser-

vation att rika är sparsamma och fortsätter att spara.
Tidigare under punkt 4. 3 diskuterades prospectteorin och dess
relevans för kapitalemigration.

Här drogs den hypotetiska

slutsatsen att det snarare är ändrade svenska skatteregler
än befintliga skatteskillnader mellan länderna som orsakar
emigration.

Kanske den betydelsefullaste faktorn är själva

förändringen av individens situation, en förändring som initierar nya tankebanor.

Crocket (1974) påpekade ju t.ex. att

det behövs oväntade förändringar av inkomster för att konsumtions-sparande-mönstret skall förändras.

Sju av de in-

tervjuade emigranterna angav skatteskillnader som huvudanledning till emigrationen och 6 angav möjligheter till utveckling av affärsverksamhet utomlands.

Bakom dessa motiv

kan också dölja sig oväntade förändringar av annan karaktär.
Emigranternas intervjusvar kan då grupperas på följande sätt:
Oväntade förändringar av

Bidragande orsak till emigration
Antal emigranter

- skattesystemet
- skattepliktig förmögenhet
(t. ex. försäljning av företag)
- Personlig familjesituation
(t. ex. skilsmässa)

3
6
1

8 av de intervjuade hade i Sverige drivit egna företag.

Av

dessa hade 6 fått uppköpserbjudanden som varit så förmånliga
att de accepterat.

När företagen sålts ökade deras skatte-

pliktiga förmögenhet och därmed förmögenhetsskatt drastiskt,
vilket i viss mån också styrks av deklarationsuppgifterna.
(Vissa har planerat utflyttningen samtidigt med företags försäljningen och kunnat undvika viss beskattning.)

För dessa

är alltså skatteskillnaderna mellan länderna enbart ett sekundärt skäl för emigration.

En initierande händelse har

varit det uppköpserbjudande som de fått.

Det har alltså inte

för flertalet varit någon planerad eller förväntad försäljning.
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För knappt hälften av de intervjuade emigranterna kan alltså
emigrationsbeslutet sägas ha tagits efter oväntade förändringar av deras situation i Sverige.

7.2

Sammanfattande slutsatser

Intervjuerna visade att skatteincitamentet varit viktigt för
de flesta emigranternas emigrationsbeslut. Intervjuundersökningen har vidare bidragit till att den ursprungliga föreställningsramen, där skatteincitamentet för emigration fokuserades, i viss mån ändrats.

Intervjuerna har gett insikt

om att beslut är individberoende.
Intervju- och i viss mån deklarationsmaterialet kan, med stöd
av ekonomisk psykologisk teori, utgöra underlag för följande
hypotetiska slutsatser beträffande vad som är utmärkande för
förmögna emigranter och den beslutsprocess som föregår emigrationen.
1)

De är optimister, risktagare, "internals". Dessa grundläggande personlighetsdrag har skapats genom arv, uppfostran (t. ex. protestantisk arbetsmoral), uppväxt, utbildning etc.
Deras behov av att hävda sig har också
påverkats av dessa faktorer och bidragit till att skapa
ambitioner, motivation, aspirationer och förväntningar.

2)

De har i högre grad än andra förmögna, som entreprenörer,
byggt upp företag. De har en grundläggande förmåga att
uppleva stolthet över de skapade tillgångarna.
Delvis
genom självperception och anpassning (adaption) har de
kommit att definiera framgång som ekonomisk framgång,
dvs. de har kapitalmaximering som grundmotivation. Pengar utgör ett statusobjekt i sig, inte en nödvändighet
för att uppnå en viss levnadsstandard.
Deras val av
emigrationsland styrs av skatteskäl och i viss mån språkkunskaper.

3)

Deras stolthet över skapade tillgångar medverkar till
att de anser det väsentligt att det de skapat genom arv
övergår till kommande generationer.

4)

Emigrationsbeslut påverkas i mycket liten omfattning av
gruppbeteende, dvs. av vänner och bekantas utflyttning.
Som "internals" med stort sj älvförtroende fattar de
självständiga beslut.
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5)

Oväntade förändringar initierar ofta utflyttningen. För
ett beslut som väsentligt förändrar en individs livsvillkor fordras uppenbarligen ofta en kraftig stimulans.
Det är enligt Katona lättast att undvika att fatta beslut.

6)

Emigrationen blir oftast definitiv. Man har svårt att
erkänna ett eventuellt felaktigt beslut och anpassar sig
istället till nya förhållanden (adaption, preference
shift). Successivt kommer man också att ändra livsstil,
vilket ytterligare försvårar eventuella tankar på återflyttning till Sverige.

7)

Slutligen understryks den fundamentala skillnaden mellan
individers förutsättningar och beteenden. Det finns inga
identiska människor och skillnader i tankesätt och beteenden är större än man inledningsvis haft anledning
anta när förutsättningar (förmögenhet) och beteende
( emigration respektive ej emigration) delvis överensstämt
för en viss grupp individer. Detta är även vad den s.k.
"contingency theory" säger.

7.3

Modell

Ovanstående slutsatser kan åskådliggöras på följande sätt.
Sannolikhet
för emigration

~~

Ek.psyk.
variabler
och individspecifika
förutsättningar

,,'"

Oväntad förändring
(t. ex. försaljning
av f~retag)

Optimistj"internal"
Företagare
Föredrar spännande
liv

./
./
-'

/

/

Föredrar familjeliv
(alt. strävar/efter
respekt och/erkännande)
Mindre viktigt att
barnen ärver förmögen.lleten
/

~

"
Negativ förändring
av skattesystemet
Arvsskatteproblem
vid generationsskifte

....
.......

Skillnad i beskattning
vid bosättning i
Sverige respektive
emigrationsland
Sannolikheten för emigration ökar
på grund av upplevd skillnad i beskattning mellan Sverige
och tänkbart emigrationsland. Ju större skillnad desto
större sannolikhet för emigration
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om individen är optimist/"internal" etc.
En oväntad
förändring, t.ex. försäljning av ett företag, uppmärksammar individen på skatteskillnader samtidigt som den
ger anledning till omplanering av återstående livstid.
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8. Statsfinansiella aspekter
8.1

Inledning

Nedanstående kortfattade teorigenomgång har i

princip be-

gränsats till att omfatta teori och empiri med anknytning till
kapitalflykt och kapitalemigration.

Detta kan motiveras av

att en sådan sammanställning tidigare inte gjorts.
vidare presenteras statistiskt material som i viss mån kan
utgöra:
Kontroll av tidigare redovisade empiriska data angående
förmögenheter och betald skatt i Sverige.
Underlag för försök till kalkyl av kapitalemigrationens
statsfinansiella effekter i Sverige.
Teorigenomgången omfattar inte nationalekonomiska makroaspekter .
inte.

Kapitalemigrationens dynamiska effekter behandlas t. ex.
Denna begränsning har vidtagits då ämnet är så stort

att det inte ryms inom ramen för denna avhandling.

8.2

Teorigenomgång

J.T. Cuddington (1986) har i en Princeton studies in International Finance behandlat "Capital flight".

Han koncentrerar

sig dock på kortfristig spekulativ kapitalflykt och behandlar
endast marginellt emigration.

Han sammanfattar den på detta

sätt, därmed definierande kapitalflyktens negativa konsekvenser.
Kapital flykt destabil iserar räntor, växelkurser och minskar penningmarknadskontrollen.
Kapitalflykt reflekterar diskrepanser mellan privat och
social förräntning.
Kapitalflykt bidrar till underminering av den nationella
skattebasen.
Kapitalflykt minskar investeringar på hemmamarknaden.
Kapitalflykt driver upp marginalkostnaden för lån.
Kapitalflykt underminerar legitimiteten iblandekonomiska
system.
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Cuddington diskuterar termen kapitalflykt och definierar den
som kortsiktigt spekulativt kapitalutflöde.

Han inbegriper

"hot money" som reagerar på politisk eller finansiell kris,
skatteskärpningar,

förväntad

förväntad devalvering.

skärpt valutareglering eller

Hans uppfattning att kortsiktig spe-

kulation verkar destabiliserande är inte allmänt accepterad
bland nationalekonomer.
Cuddington refererar också till andra författare som definierar kapitalflykt med en bredare ansats och härvid inkluderar all kapitalexport. Vissa inkluderar t.o.m. humankapital
i form av emigration av högutbildade.
Lindencrona ger en form av definition av kapitalflykt redan
i undertiteln till sin avhandling "Skatter och kapitalflykt"
(1972).

"Beskattningens inverkan på det finansiella kapita-

lets och dess ägares rörlighet över Sveriges gränser mot bakgrund av den pågående ekonomiska integrationen i Västeuropa" .
I avhandlingen behandlas kapitalflykt som internationell skattefykt och Lindencrona sammanfattar detta begrepp sålunda (s.
153) :

"Ur högskatteländernas synvinkel brukar olika åtgärder,
vare sig de är legala eller illegala, som syftar till
överflyttningar av den objektiva eller den subjektiva
skattskyldigheten till ett lågskatteiand betecknas som
internationell skatteflykt.
Detta uttryck är så vedertaget i internationell debatt att man knappast kan
avvara det, trots den biton av moraliserande och ensidig
nationalism, som häftar vid det."
En bred översikt över internationell skatteflykt görs i
holländsk studie

(1979)

en

utförd av Rotterdam Institute for

Fiscal Studies vid Erasmus University i Rotterdam.

Här de-

finierar man "tax haven" som en plats där man kan ha tillgångar och inkomster utan lokal skatt eller till skattesatser
som avsevärt understiger vad som gäller i större industrialiserade länder.
kategorier.

Med denna utgångspunkt särskiljer man tre
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1)

Länder utan beskattning av fysiska personer, Bahamas,
Bermuda, Cayman Islands, Nauru, Nya Hebriderna, Turks
och Caicos. I princip kan även Grönland, Färöarna, Nya
Kaledonien, st. pierre och Miquelon och Somalia räknas
hit.

2)

Länder med lokal skatt men speciella skattefördelar för
utländska inkomster, Anquilla, Antigua, Bahrein, Barbados, Brittiska Jungfruöarna, Campione, Cypern, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jamaica, Jersey,
Libanon, Liechtenstein, Macao, Monaco, Mont Serrat,
Nederländska Antillerna, st. Helena, st. Vincent, Sark,
Singapore, Spetsbergen och Schweiz.

3)

Länder med normal beskattning men med speciella skattefördelar, Kanada, Grekland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Filippinerna och Storbritannien.

Som synes är merparten av de s.k. "tax havens" mindre, inte
alltid helt självständiga, territorier.

Vissa har tillkommit

med hjälp av eller i varje fall kraftigt stötts av, internationella företag och affärsmän.

Många av dessa mindre stater

konkurrerar med skatteförmåner och sekretess etc. om investeringar.

De väljer "skatteprofil" för att locka segment av

kapitalmarknadsaffärer.

Det finns t.ex. länder som specia-

liserar sig på att locka till sig kapital från illegal verksamhet.
Flertalet av nämnda platser och stater lämpar sig mest som
hemvist för juridiska personer.

Som bosättningsland för en

svensk emigrant är några dessutom svåra att erhålla immigrationstillstånd i, t.ex. Monaco och Schweiz.

Något som uppen-

barligen under senare år observerats är de fördelar Storbritannien erbjuder en kapitalemigrant.
Att politik och ekonomisk instabilitet i kombination med beskattning förorsakat kapitalflykt av gigantisk omfattning
visas i en analys av framför allt de latinamerikanska skuldländernas situation

(World Financial Markets,

J.P.

Morgan

1987, New York).
De rika i skuldländerna har sedan slutet av 1970-talet fört
ut minst 300 miljarder dollar, varav 240 miljarder från de
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latinamerikanska

länderna.

Pengarna har

investerats via

diverse skatteparadis i främst fastigheter och aktier. Flyktkapitalet motsvarar cirka 60 % av skuldländernas totala utlandsskulder.
I Grundy's Tax Havens: A World Survey (1983) görs en motsvarande genomgång av i princip de "skatteparadis" som ingick
i grupperna 1 och 2 ovan.

En illustration till det ökande

problem för den industrialiserade världen som utnyttjandet
av "skatteparadis" innebär ges redan i

inledningen.

Varje

arbetsdag bildas 120 nya bolag i Panama.
Feldstein

(1983)

behandlar olika effekter av beskattning.

Han undersöker om individer i skilda inkomstklasser gör olika
finansiella portfölj investeringar.

Han finner här att in-

komstskatter har kraftig effekt på investeringsbeteendet .
Höginkomsttagare har t.ex. större andel av sin förmögenhet
placerad så att avkastningen till stor del kan erhållas som
skattefria vinster, t. ex. vissa typer av realisationsvinster.
Feldstein (1983) behandlar också beskattningens effekter i
kombination med inflation.

Han konstaterar bl.a. att de som

under 1970-talet oroat sig över de stigande realräntorna i
USA ignorerat skatternas effekter.

Eftersom låneräntor i

princip kan dras av vid beräkning av beskattningsbar inkomst
är räntan efter skatt mycket lägre än den nominella räntan.
I själva verket har den reala räntan efter skatt, eftersom
den nominella låneräntan dras av, varierat inverterat med den
nominella räntan enligt Feldstein.

Det som tycks som en

stigande räntenivå under 25 år har för låntagare och långivare inneburit en kraftigt fallande realränta efter skatt.
Detta gäller hushåll och investeringar i realobjekt.

Oför-

mågan att inse beskattningens roll har förhindrat myndigheterna att förstå hur expansiv penningpolitiken varit.
Wahlund (1988) har sökt mäta om de justerade skatteskalorna
1983-1985 upplevts som en skattelindring.

Detta mot bakgrund

av vad Weber och senare Fechner sökt visa nämligen att det
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dels krävs en skillnad i stimulans aven viss konstant fraktion av stimulansens styrka för att skillnader skall upplevas.
Dels ökar denna känsla av skillnad
intensitet i stimulansen.

avtagande med stigande

Wahlund finner att för människor

i vanliga inkomstlägen upplevs marginalskattesatsen inte som
mer acceptabel 1984 än 1982.

Tydligen har man genom "adap-

tion" och "preference drift" anpassat sig och sänkt de marginalskattenivåer som man anser acceptabla.
K. Andersson

och E. Norrman (1987) har studerat svensk kapi-

talbeskattning.

De har byggt en teoretisk modell och genom-

fört simuleringar som bl.a. visar att, med deras starka antaganden som grund, såväl BNP som det industriella kapitalet
skulle växa om beskattning av kapitalinkomster (inkl. rätten
att dra av räntor) för fysiska personer eliminerades.

Studien

genomförs bl. a. som j ämförelse av nuvarande inkomstbeskattning
med en tänkt utgiftsbeskattning.

Man konstaterar dock att

en övergång till en mer neutral beskattningsform medför enorma
kapitalvinster och kapital förluster som i sig utgör ett hinder
för en sådan förändring.
Svensk statistik som belyser arvs- och förmögenhetsskatternas
storlek, fördelning etc. är bristfällig.

Detta belyses bl.a.

av att riksdagens revisorer i en skrivelse till riksdagen hösten 1987 uttrycker missnöje över Lristande

möjligh~ter

att

få en helhetsbild av skatteinkomsterna och effekterna av beskattningen.

Man föreslår en genomgripande översyn av sta-

tistiken för att förbättra skatteinformationen.
R. Spånt har i SOU 1979: 9 sökt kartlägga den svenska förmögenhetsfördelningens utveckling.

Här beräknas hushållens för-

mögenheter 1975 uppgå till ca. 350 miljarder kr., detta till
marknadsvärde och inkl. odeklarerade bankmedel och varaktiga
konsumtionsvaror. Härav förmögenhetsbeskattades86miljarder
kr.

Drygt hälften av det totala förmögenhetsvärdet innehades

av de hushåll som inte hade taxeringsbar förmögenhet 1975
(200.000 kr.).

Ovanstående siffror visar att taxeringsupp-

gifter är mindre användbara för studier av svenska hushålls
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förmögenhetsutveckling och förmögenhetssammansättning . Spånt
har därför gjort en separat undersökning baserad på drygt
8.000 hushåll.
1975 hade 7.881 hushåll deklarerad förmögenhet överstigande
1 Mkr.

Dessa förmögenheter uppgick sammanlagt till 19.941

Mkr, 10,1 % av totalt deklarerade förmögenheter.

Om fastig-

heter värderas till marknadspriser etc. beräknar Spånt att
23.100 hushåll 1975 hade förmögenheter överstigande 1 Mkr,
vilket svarar för 13,7 % av det samlade förmögenhetsvärdet
358.700 Mkr.

Spånt beräknar att de förmögnaste har en re-

lativt sett mindre andel av förmögenheterna till marknadspris
än till taxeringsvärden.
De

1975 taxerade

förmögenheterna överstigande

1 Mkr hade

tillgångarna fördelade på följande sätt (skulder ej fråndragna) .
Tabell 41

Mkr
Fastigheter
9.070
Bank
2.561
Aktier
6.286
Fordringar
4.295
Obligationer
864
Bil och båt
113
Andra inventarier
340
Lager + lagerreserv 852
övriga tillgångar
856
Summa

25.327

% av s:a

Totalt
Mkr

~
o av totala förmögenheten

35,8
10,5
24,8
17,0
3,4
0,4
1,3
3,4
3,4

177.880
69.068
27.673
17.706
7.156
18.140
9.769
9.495
11.655

51,0
19,8
7,9
5,1
2,1
5,2
2,8
2,7
3,4

100,0

348.542

100,0

Att många tillgångar felaktigt inte tas upp till förmögenhetsbeskattning framgår av att den utelöpande premieobligationsstocken

1975 var 8.175 Mkr, varav bara 3.555 Mkr, dvs.

%, deklarerades.

43
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Kjell Jansson och sten Johansson, SCB (1988), har analyserat
bl.a. förmögenhetsfördelningen i Sverige 1975-1987.

Hushål-

lens förmögenheter har här uppräknats till marknadsvärde med
avdrag för skulder och fördelar sig enligt nedan

(lösöre,

pensionstillgångar och latent skatteskuld ej beaktade)

de-

cember 1985.
Tabell 42
Andelen rikaste hushållen
Antal
%

Andel av förmögenhet
Mdr kr
%

0,01
0,1
1,0
10,0
20,0
100

2,4
6,5
16,5
53,0
75,0
100

437
4.376
43.760
437.600
875.200
4.376.000

20
53
134
432
611
815

De gör också en beräkning av fördelningen av de stora förmögenheterna i Sverige och finner följande utveckling.

Tabell 43
Fördelning av de 1 % och 5 % rikaste hushållen 1978
och 1985
Andelar i %
Topp 1 ~o
1978
1985
storstad
övr.tätorter
Landsbygd

23,4
27,9
48,7

31,3
29,8
38,9

Topp 5 %
1978
1985
26,1
37,1
36,8

31,1
30,4
38,5

utvecklingen förklaras delvis av att marknadsvärdena på olika
slag av tillgångar utvecklats ojämnt.

Jordbruksfastigheter

har realt sett sjunkit i värde medan aktier stigit.

Att för-

mögenheterna i storstäderna och i landsorten har olika sammansättning illustreras av denna utveckling.
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Man gör också en beräkning av hushållens skuldsättning och
finner bl.a. följande.
Tabell 44
Deklarerade skulder 1985 bland de rikaste hushållen
Andel som Andel av
har värde totalsumman
>

Andel rikast
hushållen
Topp

"
"
"
"

"

°100

0,01 %
0,1 %
1,0 9-:-o
2,0 9-:-o
5,0 9-:-o
10,0 9-:-o

Samtliga

Medelvärde i 1.000 kr
alla
värde >

99
96
95
93
89

1,0
5,1
8,1
9,6
14,1
20,6

10.450
5.975
939
557
328
240

10.473
6.016
977
585
353
271

65

100,0

117

180

°

Detta visar att innehavare av stora förmögenheter också har
stora skulder.

Eftersom belåning av fastigheter och vissa

slag av aktier varit ett sätt att minska deklarerad förmögenhet och därmed förmögenhetsskatten kan en form av skatteplanering här föreligga.

Jansson och Johansson visar också

att skulderna i förhållande till tillgångarna ökat under perioden och att fastigheter var högre belånade 1985 än 1975
i förhållande till fastigheternas marknadsvärden.
Jansson och Johanssons marknadsvärdering av tillgångarna innebär för 1984 att enligt taxeringsstatistik deklarerade förmögenheter på totalt 501 Mdr kr marknadsvärderats till 732
Mdr kr,

dvs.

inte alls med samma relativa differens mellan

taxeringsvärden och reala värden som förelåg för emigrantgruppen (s. 149).
Jansson och Johansson har observeratkapitalemigrationen och
diskuterar i vad mån den påverkar deras undersökningsresul tat
beträffande förmögenhetsfördelningen i Sverige.
sats lyder:

Deras slut-

174
"att emigration av rika hushåll knappast förändrar bilden
av utvecklingen om man inte antar att minst 100 hushåll
med minst 50 milj. kr i genomsnittlig förmögenhet som
genererats i den svenska ekonomin lämnat landet sedan
1975. I så fall förstärks kraftigt huvudslutsatsen att
utvecklingen lett till bildandet av ett antal mycket
stora förmögenheter."
Som framgått av denna avhandlings tabell 17 har mer än 5 Mdr
i 1984 års penningvärde förts ut som emigrationsvaluta, dock
av fler än 100 hushåll, dvs. med lägre genomsnittlig förmögenhet än 50 Mkr.

Avvikelsen från antagandet är inte stor, de

20 största utförseltillstånden har en genomsnittsstorlek på
100 Mkr i 1985 års penningvärde och 260 personer har beviljats
10 Mkr eller mer i utförsel tillstånd.

Man kan all tså märkbart

förstärka Jansson och Johanssons huvudslutsats att utvecklingen 1975-1985 lett till bildandet av ett antal mycket stora
förmögenheter.

Emigrationen leder till att spännvidden i

uppmätta förmögenheter i sverige minskar.
Jansson

och Johanssons

(1988)

analys

av

förmögenhetsför-

delningen i Sverige ger upphov till ytterligare en observation.

Genomsnittligt beviljade utförseltillstånd 1983-1986

uppgår till ca.

1.900 Mkr,

dvs.

knappt 10 %/år av de 437

rikaste hushållens samlade förmögenheter.
I England har visats att någon förändring av andelen "selfmade men" bland de förmögna inte skett från 1920-talet fram
till

1960-talet.

förmögenheter.

Knappt

60

% av

de

till

livsmedels-

hade

ärvt

Det förelåg också statistiska skillnader med

avseende på förmögenheternas karaktär.
bestod

förmögna

större
och

textilindustri.

andel

av

tobaksindustri,

Ärvda förmögenheter

investeringar
handel

och

i

jordbruk,

i

viss

mån

De som skapat förmögenheter hade i större

utsträckning än andra förmögna investerat i verkstadsindustri,
byggnadsverksamhet och i viss mån bl.a. i finansverksamhet.
(JE Stiglitz i
inequality) .

AB Atkinson ed.

(1980)

Wealth,

income and
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Konsekvenser av emigration

statsfinansiella konsekvenser av kapitalemigration är givetvis
ett skattebortfall bestående av
Minskade inkomstskatteintäkter genom att kapitalinkomsten
från utförd förmögenhet undgår svensk beskattning.
Minskade förmögenhetsskatteintäkter på grund av utförda
förmögenheter.
Minskade arvsskatter på utförda förmögenheter.
statens kostnader för framtida sjukvård etc. för emigranterna
bortfaller även.

Eftersom kostnaderna mot bakgrund av det

relativt sett ringa antalet emigranter,

i

förhållande till

skattebortfallet, kan betraktas som försumbara bortses fortsättningsvis från dessa kostnader.
En beräkning av skattebortfallet måste baseras på ett antal
antaganden, baserade på genomförd intervjuundersökning, de klarationsgenomgång och analys.
Olika metoder kan väljas för denna beräkning.

En metod är

att beräkna skattebortfallet förorsakat av intervjugruppens
emigration och med detta som bas söka generalisera skattebortfallet.
Om man emellertid vill jämföra det beräknade skattebortfallet
med statens skatteintäkter kan det vara mer åskådligt att
j ämföra skattebortfallet med skatteintäkter för ett normalår .
Värdet aven kalkyl är givetvis större ju aktuellare den är
och det är därför naturligt att utgå från 1980-talets stora
(i förhållande till tidigare) kapitalemigration vid beräkning
av normalårsvärden.

Emigrationsbeslut fattas med uppfatt-

ningar om framtida och befintliga skatteskillnader som grund.
En jämförelse med utnyttjande av det tidigare redovisade empiriska materialet (1975-1984) kan därför ha 1984 års skattesystem och skatteintäkter som bas.
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Av intresse kan vara att mäta det diskonterade värdet av det
samlade skattebortfallet orsakat av ett normalårs kapitalemigration .
. Som framgår, bl.a. nedan av gjorda antaganden, får en normalårskalkyl karaktären av räkneexempel.
Avsikten med beräkningen är att söka ange storleksordningen av skattebortfallet förorsakat av kapitalemigration, inte att ange exakta
värden.
För ett normalår under 1980-talet kan antas ca. 2.000 Mkr
bevilj as som utförseltillstånd för ca. 50 förmögna emigranter.
Med stöd av tabell 20 kan antas att drygt 25 % av dessa för
ut 1-2,5 Mkr (i 1984 års penningvärde), 55 % 2,5-10 Mkr och
knappt 20 % över 10 Mkr vardera.
utförda belopp understiger beviljade utförseltillstånd (se
tabell 17). Under perioden 1975-1984 var relationen 68,1 %.
En del av denna skillnad kan förklaras av eftersläpningar.
Förmögenheten förs till stor del ut året efter det tillstånd
beviljats. Mot bakgrund av särskilt 1984 års stora beviljade
utförseltillstånd är det rimligt att anta en högre procentuell
andel utnyttjade utförseltillstånd, i nedanstående kalkyl 80
%. Med undantag för kupongskatter bortfaller även i princip
svensk beskattning av den del av förmögenheterna som emigranterna lämnat kvar i depå i Sverige.
Jansson och Johansson beräknade marknadsvärdet av samtliga
hushålls förmögenheter till ungefär 150 % av taxerade förmögenheter. vid analysen av emigranternas och kontrollgruppens
deklarationsuppgifter framkom att för dessa kunde antas att
de deklarerade förmögenheterna endast uppgick till ca. 25 %
av det reella värdet av förmögenheterna. Detta bl. a. på grund
av att en del av förmögenheterna bestått av familjeföretag
samt belånade fastigheter. Det kan alltså antas att normalårets utförda 1. 600 Mkr haft ett deklarerat förmögenhetsvärde
av 400 Mkr.
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Ovanstående ger underlag för följande tabell.
Tabell 45
Mkr i 1984 års penningvärde
Beviljat
~ bevilj. utnyttAntal utförsel- Antaget utförsel- jade utemig- tillmedel- tillförselranter stånd
stånd
tillstånd
värde

Skattemässigt
förmögen- Medelhetsvärde värde

13
28
9

1- 2,5
1,4
2,5-10
6,5
200
10 -

50

18
182
1.800

14,4
145,6
1.440

3,6
36,4
360

2.000

1.600

400

0,28
1,3
40

Genomsnittligt statlig taxerad inkomst (i 1984 års penningvärde) var året före emigrationen för emigrantgruppen i deklarationsgenomgången 1.124 Mkr.

Med användande av detta medel-

värde blir samhällets årliga skattebortfall för de antagna
50 emigranterna följande.

Deklarerade inkomster och förmögenheter är givetvis beroende
av individernas individuella förmögenhetsstruktur, deras uppfattning om kommande skatteregler samt indirekta anpassning
till dessa.
Inkomstskatt 9

1,124 Mkr' 76,1 % . 50 st

FörmögenhetsskattlO .

1,3

=

42,8 Mkr

Mkr' 28 st

0,5 Mkr

9 st

0,2 Mkr

FörmögenhetsskattlO . 40 Mkr

43,5Mkr

Kommunalskatt har inkluderats i inkomstskatten.

Avsikten är

att mäta de statsfinansiella effekterna av kapitalemigration,
men det kan hävdas att även ett minskat kommunalt skatteunderlag indirekt påverkar statens finanser, via behov av statliga bidrag till kommunerna etc.

9 Grundbelopp, tilläggsbelopp och 30 % kommunalskatt
10 Med hänsyn tagen till begränsningsregeln

178

Samhällets skattebortfall/år kan alltså uppskattas till 43,5
Mkr.

Det diskonterade värdet, nuvärdet, aven årlig intäkt

på 43,5 Mkr är med användande aven ränta på 3 % 1.450 Mkr.
Ett implicit antagande är att normalåret är en del aven process som fortgår under evig tid.
Detta antagande är givetvis en grov förenkling.
tjänst är t.ex. inte evig.

Inkomst av

Här kan dock hävdas att huvuddelen

av inkomsten är beroende av förmögenheten.
Vidare bortses från beskattningens inverkan på möjligheten
att bibehålla inkomst och förmögenhet i reala termer.
dellresul taten i

kapitel

Mo-

3 visade att detta kan vara ett

orealistiskt antagande.
Skattebortfallet är inte definitivt i samtliga fall.
fall

återvänder emigranter till

övergår

förmögenheten

arvingar.

till

Sverige och i

emigrantens

i

I vissa

andra fall

Sverige bosatta

Den genomförda intervjuundersökningen kan ge visst

underlag för en beräkning.
Hur stor är sannolikheten att med emigranterna utförda förmögenheter genom arv återkommer till Sverige,

dvs.

kommer

barnen att vara bosatta i Sverige efter föräldrarnas bortgång?
En betydelsefull faktor måste här vara barnens ålder vid emigration.

Är de i skolåldern, yngre eller t.o.m. ofödda måste

sannolikheten vara stor att de förblir bosatta i emigrationslandet.
ranterna.

Följande fördelning gällde för de intervjuade emig-
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Tabell 46

Emigrationsland
Storbritannien
Frankrike
Schweiz
Summa

Emigranter
med barn i
skolåldern

utan barn i
skolåldern
6
4

8

1
1

2

10

12

Av de 8 Englandsimmigranterna med barn i skolåldern övervägde
alt. planerade 2 hemflyttningar till Sverige.

För övriga med

barn i skolåldern måste sannolikheten bedömas som mycket stor
att förmögenheterna inte återkommer till Sverige genom arv.
Av de 12 emigranterna utan barn i skolåldern hade 4 vuxna barn
som valt att också emigrera.
Med några grova antaganden skulle kommande arvsskiften för
de 22 emigranterna kunna illustreras på följande sätt.
Ater till
Sverige

Arv utomlands

2 st.

~10

8 st

st.
ed barn i
skolåldern

Sverige - - - - - - 22 st.

/

utan barn i
skolåldern
14 st.
4 st.

8 st.

Vuxna barn (alt.
andra släktingar
i Sverige

10 av 22 förmögenheter kan alltså genom arv återgå till Sverige.

Det är dock sannolikt att flera av emigranterna pla-

cerat sin förmögenhet på så sätt att de i Sverige kvarvarande
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ske genom att, som tidigare berörts, t. ex. fastigheter i Västtyskland enligt dubbelbeskattningsavtal inte förmögenhetsbeskattas i Sverige.
Om hänsyn tas till att en del av utförda förmögenheter genom
arv eller hemflyttning återkommer till Sverige kan kalkylen
ovan modifieras på följande sätt.
Tabell 47
Antagen
fördelning

Nuvärde (3 ~o kapitaliserings faktor) av skattebortfall

Utförs
definitivt

75

~
o

1.088 Mkr

Återkommer
till Sverige
efter i genomsnitt
25 år

25

~
o

189 Mkr

100

~
o

1.277 Mkr

Summa

Intervjuerna av emigranterna gav visst stöd för att de svenska
skatterna, särskilt arvs-, men även förmögenhetsskatten, bidrar till emigration.

Det kan därför vara av intresse att

j ämföra ovanstående belopp med statens beräknade samlade förmögenhetsskatteintäkt budgetåret 1983/84 924 Mkr respektive
arvsskatteintäkter för samma år 757 Mkr (Riksrevisionsverket
Statens

Finanser 1984).

Härvid måste

även kommande

års

emigration och skattebortfallet härav beaktas samtidigt som
jämförelsen måste göras mot det diskonterade nuvärdet av de
totala arvs- och förmögenhetsskatterna.

Från det av emigra-

tionen förorsakade skattebortfallet har kalkylerad förmögenhetsskatt

dragits av i nedanstående kalkyl.
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Tabell 48
Nuvärde vid 3 % ränta av inkomstskattebortfall Mkr

50 emigr. år N
N+1
N+2
N+3

År
N

N+1

N+2

N+3

42,8

41,6
41,6

40,3
40,3
40,3

39,2
39,2
39,2
39,2

1427
1384
1342
1302

156,8

47745

··

...

L

.

·

42,8
83,2
Avgår för förmögenheter
som återkommer efter i gnsn. 25 år
L

120,9

-5600
42145

L

Nuvärde vid 3 % ränta av total arvs- och förmögenhetsskatt Mkr

Arvsskatt
Förmögenhetsskatt
L

År
N

N+1

N+2

N+3

757
924

735
897

714
871

693
846

25231
30797

1681

1632

1585

1539

56028

...

L

En sådan jämförelse innebär givetvis en förenkling.
Man bortser från inkomstskattens inverkan på kapitalemigrationens omfattning.
Man bortser från alla inflationseffekter , t. ex. stigande
arvs- och förmögenhetsskatteintäkter vid inflation och
fasta nominella skatteskalor.
Man bortser från att kapitalemigration i många fall har
andra orsaker än förväntade skatteskillnader.
Man bortser, som tidigare påpekats, från att tjänsteinkomster inte är eviga samt att beskattningen försvårar
bibehållande av förmögenhetens storlek.
Man bortser från arvs- och förmögenhetsskattens inverkan
på arbetsvilja, investeringsvilja och riskbenägenhet.
Jämförelsen kan också uttryckas så att det beräknade skattebortfallet motsvarar hela svenska arvs- och förmögenhetsskatteintäkten om antalet emigranter (med förmögenhet) ökar från
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normalårets 50 till 66, eller utförda belopp ökar från 2000
Mkr till 2659 Mkr.
Kapitalemigrationens hypotetiska samband med arvs- och förmögenhetsskatternas höjd,
också åskådliggöras i

enligt ovanstående kalkyler, kan

en Laffer-kurva

(Laffer och Seymor,

1979) .
T

statens inkomster
genom beskattning
av förmögenheter

Andel av stora
förmögenheter
(N) som lämnar
landet

t
Arvs- och förmögenhetsskatt %
Sambandet kan skrivas som
t

. N(t)W

=

T(t)

där statens maximala skatteintäkter nås när
dT

dN(t)
N(t)W + t

dt

W

+
O

dt
d 2T

Max. om

N
W

dt 2

< O

Antal förmögna
Genomsnittsförmögenhet (Förenkling då W(t))

Med givna förutsättningar nås maximum 1984 i Sverige om antalet emigranter ökar från 50 till 66.

vid denna punkt på

emigrationskurvan motsvarar värdet av skattebortfallet förorsakat av emigrationen hela värdet av arvs- och förmögenhetsskatterna , alltså även inkl. arvs- och förmögenhetsskatter
uttagna av mindre förmögenheter.
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Om man som i ovanstående kalkyler relaterar skattebortfallet
förorsakat av kapitalemigration till arvs- och förmögenhetsskatternas storlek och därigenom implicit antyder ett kausalsamband måste också i en fullständig kalkyl den emigration
av humankapital som är förorsakad av arvs- och/eller förmögenhetsskatt inbegripas i beräkningarna.
"Human captital" är ett gammalt begrepp men ett relativt nytt
forskningsområde inom ekonomin.
Den centrala iden är att
utbildning och erfarenhet för människan är en form av investering som genererar framtida avkastning i form av hög lön,
möj lighet till utnyttj ande av affärsideer etc. Investeringen
blir successivt automatiskt avskriven genom människans stigande ålder, försämrade hälsa och åldrande kunskaper.
I beräkningarna ovan har använts 3 % som kapitaliseringsfaktor, en tänkt långsiktig realränta. Man bör emellertid även
beakta att bland emigranterna finns en överrepresentation av
företagare/entreprenörer, dvs. människor som skapat förmögenheter genom innovationer och investeringar med avkastning
väsentligen överstigande realräntan. Denna "merförränt:ning"
skulle förmodligen bibehållas om kapitalet stannade i Sverige.
Skattebortfallet kan alltså bli större på grund härav. Detta
är en effekt av s. k. "brain drain" eller emigration av humankapital. Det är många initiativrika begåvade människor som
emigrerar med sin förmögenhet.
Framgångsrika idrottsmän, artister och uppfinnare har i många
fall valt att emigrera. Här kan motivet i första hand antas
vara att undvika svensk inkomstskatt på några få års höga
inkomster. Många ackumulerar stora förmögenheter och kan då
antas beakta svensk förmögenhetsskatt vid ett eventuell t övervägande att återvända till Sverige. Orsaken till en del av
denna typ av emigration kan vara att man sedan begränsning
av avdragsrätt för pensionsförsäkringspremier infördes saknar
möjlighet att skattemässigt slå ut några få års höga inkomster
på resterande livstid.
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En annan betydelsefull företeelse som inte ingått i

ovan-

stående beräkning är emigrationen av svenskar med stor förmögenhet, där man inte för ut förmögenheten.
tionen,

som den definierades i

Kapitalemigra-

inledningen till denna av-

handling, innefattar inte denna typ av emigration. Huvudägare
till Nobel- och Lundbergs-koncernerna har t.ex. valt att emigrera men inte fört ut huvuddelen av sin förmögenhet.

Genom

dubbelbeskattningsavtalens utformning undgår man svensk arvsoch förmögenhetsskatt.

Effekterna av denna typ av emigration,

som dock ej studerats här, bör innefattas i en fullständig
kalkyl med avsikt att belysa arvs- och förmögenhetsskatternas
effekter.
Det bör påpekas att ovanstående kalkyl av karaktären räkneexempel inte beaktar några makroeffekter, s.k. dynamiska effekter.

Kalkylen baseras på ceteris paribus.

Makroeffekterna torde dock öka kapitalemigrationens skattebortfall, t.ex. genom emigration av sysselsättningsskapande
individer och genom bortfall av indirekta skatter.

8.4

Arvs- och förmögenhetsskattens betydelse

Arvs- och förmögenhetsbeskattningen är i högre grad än inkomstbeskattningen instrument för omfördelning av tillgångarna
i samhället, ett sätt att jämna ut levnadsstandarden i riket.
Inkomstbeskattningen är visserligen progressiv, men en förutsättning

för hög progressiv skatt är pög nettoinkomst.

Förmögenhetsskatt utgår utan hänsyn till om ägaren tillgodogjort sig någon aVkastning och arvsskatten (och gåvoskatten)
minskar den förmögenhet som överförs från föräldrar till barn.
Utformningen av skattesystemet grundar sig på en politisk
uppfattning av vad som är "rättvist".

Detta begrepp har dis-

kuterats under senare år inom politisk filosofi,
böcker av J. Rawls (1971) och R. Nozick (1974).

t.ex.

i

Den sist-

nämnde baserar sina tankegångar på människans okränkbara rättigheter.

Han kan tolkas så att förmögenhets-,

gåvo- och
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rättvisa innebär att samhället är berättigat till beskattning,
även av förmögenheter etc., detta som medel för att alla medborgare skall få tillgång till grundläggande fri- och rättigheter, inkl. rättighet till ekonomiska basresurser.
Den äldre skolan utilitarismen kan tolkas så att beskattning
är rättvis och motiverad så länge summan av medborgarnas nytta
ökar.

Hur detta skall mätas torde utgöra ett stort problem

för den som vill omsätta utilitarismens tankegångar i praktiskt skattesystem.

Prospectteorin kan här kanske ge vissa

nya rön att beakta.
Samtliga dessa riktningar behandlar huvudsakligen rättvisebegreppet som ett fördelningsproblem. Att ge tidsperspektivet
en större vikt i tankemodellerna borde göra teorierna intressantare ur ekonomiskt perspektiv.

Hur skall man diskontera

framtida nytta i en modell där man söker uppnå maximal rättvisa?
Skattesystemets nuvarande utformning i

Sverige bidrar till

en j ämnare fördelning av förmögenheter genom att ett relativt
stort antal med stora förmögenheter lämnar landet, en effekt
som sannolikt inte eftersträvats.
Det empiriska materialet i denna avhandling visar att skattesystemets utformning är en bidragande orsak till emigration.
Möjligen skulle kapitalemigrationen ungefärligen halveras om
man

fortsätter

sänka marginalskattesatserna ,

kompletterar

begränsningsregeln för uttag av inkomst- och förmögenhetsskatt, kanske undantar arbetande kapital i familjeföretag från
förmögenhetsbeskattning och mildrar arvsbeskattningen när barn
ärver föräldrar.

Ovanstående beräkningar visar att detta

förmodligen skulle kunna genomföras vad avser förmögenhetsoch arvsskatterna utan större skattebortfall.
Arvs- och förmögenhetsskatten vilar på ett rättviseargument
där jämlikhet och likartade förutsättningar för alla medborgare eftersträvas.

Om denna känsla av rättvisa upplevs
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som väsentlig hos flertalet av medborgarna kan dessa skatter
försvaras, även om de inte skulle tillföra staten långsiktiga
nettoskatteintäkter.

Arvs- och förmögenhetsskatterna har då

inte statsfinansiell utan jämlikhetsskapande karaktär, dock
av negativt slag.

Man reducerar de förmögnas materiella väl-

färd utan att övriga medborgares materiella välfärd ökas.
Den ökade fria rörligheten av såväl varor som produktionsfaktorer i västvärlden under senare år, delvis påskyndad av EG:s
integration, påverkar indirekt staternas skattesuveränitet.
Risker för att den fria rörligheten skall influeras av skattefaktorer måste, med bibehållande av fri rörlighet, mötas med
skatteharmonisering (se Lindencrona, 1972, s. 66). Skatternas
storlek och utformning är ett konkurrensmedel staterna emellan.

Sverige är ett i hög grad utrikeshandelsberoende land

och kommer med största sannolikhet att tvingas successivt
anpassa beskattningsutformningen till EG. Det internationella
problemet med skatteparadis, små länder som med hjälp av mycket låga eller obefintliga skatter i kombination med extrem
banksekretess söker locka till sig kapital,

kan dock inte

avhjälpas med harmonisering utan kan komma att bli ett växande
problem i en värld med fri rörlighet och multinationella företag.
I skrivande stund tycks en större skatteomläggning
genomföras i Sverige 1991.

ko~ma

att

Bakgrunden till denna är säker-

ligen bl.a. en växande medvetenhet i Finansdepartementet och
hos politikerna om nödvändigheten av harmonisering gentemot
EG.

Problemen med kapitalemigrationen utgör ett av flera

argument för detta.
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9. Framtida forskning
En forskningsprocess innebär successivt förbättrad kunskap.
Det är naturligt att man med erhållna resultat som grund
ställer sig kompletterande och fördjupande frågor.
Härvid
kan konstateras att denna avhandlings resultat skulle kunna
ha blivit bättre med t.ex. delvis andra intervjufrågor. Med
"facit i handen" är det lätt att se att vissa av frågorna inte
gett relevanta svar. Således har det visat sig att graderingar av olika faktorers betydelse för emigrationsbeslut var
svåra att göra för respondenterna. Fruktbarare hade möj l igen
varit att ändå mer detaljerat söka kartlägga själva emigrationsbeslutet (t. ex. vilka argument anfördes av släkt, vänner
etc. med vilka beslutet diskuterades?). En framtida forskningsuppgift kan vara att så detaljerat som möjligt studera
hur (och inte varför) emigrationsbeslut fattas. Kunskap om
beslutsfattande med ekonomiska konsekvenser har ett stort
generellt värde.
En i USA mycket utbredd metod vid urval och bedömning i samband med chefsrekrytering är systematisk personbedömning, en
metod vars resultat beträffande predicerbarhet av chefsframgång är mycket löftesrik (Tollgerdt-Andersson, 1989). Metoden
innehåller bl. a. för respektive befattning relevanta övningar
av simuleringskaraktär.
Kanske kan tekniker från systematisk personbedömning användas
i intervjuer av den karaktär som gjorts i denna avhandling.
Väl planerade och strukturerade intervjuer med någon övning
ingående som del kan ge underlag för en säkrare och mer detaljerad kartläggning etc., d.v.s. av de ekonomisk-psykologiska variabler som behandlats i kapitel 4 ovan. Härigenom
skulle en bättre integration av objektiva data och subjektiva
faktorer kunna uppnås.
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Den teoretiska genomgången av ekonomisk psykologiska begrepp
samt den på dessa begrepp baserade modellen ger anledning till
en grundläggande fråga: Hur påverkar människans individuella
tidsuppfattning och tidsperspektiv beteendet? Vissa variabler
- aspirationer, förväntningar och motivation - är framtidsorienterade, medan vissa andra t.ex. attityder och värderingar
är grundade på erfarenheter.
(t. ex.

Allen,

1970)

är

Enligt vissa undersökningar

"externaIs"

mer nutidsorienterade

(eller otåliga i Böhm-Bawerks och Fishers termer) än "internals".

De senares beteenden styrs i högre grad av planering

för framtiden.
Åldern borde ha en stor betydelse för tidsperspektivet.

I

yngre år har man självfallet en längre livstid att planera
för än när man närmar sig pensionsåldern.

Det är dock inte

säkert att detta innebär att framtidsorienteringen successivt
avtar med stigande ålder (se van Praag, 1985).
tänkas

att aspirationer och

förväntningar

Det kan också

överflyttas på

kommande generationer.
Ekonomisk teori har svårt att hantera skillnader i tidspreferenser mellan individer.

Förändringar i

tidspreferenser

"otålighet", över tiden kan inte heller hanteras, när de inte
följer ett rent exponentiellt förlopp (Wärneryd, 1988).
Sparande på bank och tecknande av pensionsförsäkringar är
former av framtidsorienterat beteende, nödvändigt att förstå
i ekonomisk teori.

Det framstår därför som viktigt att bättre

kartlägga människans tidsperspektiv, dessas betydelse för de
ekonomisk psykologiska variablernas relativa styrka i olika
åldrar och levnadsförhållanden.
En huvudhypotes i denna avhandling har varit att skillnader
i

skattenivåer mellan länderna orsakat emigration.

Den i

Sverige kommande skattereformen samt troliga förändringar av
bosättningsregler i Storbritannien kan komma att innebära en
inte oväsentlig utjämning av skillnaderna.

En uppföljning

av kapitalemigrationen från Sverige under kommande år ger
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därför ett förbättrat underlag för bedömning av skatteskillnadernas betydelse för emigrationsbeslut i relation till andra
faktorer.
Redovisade undersökningar som behandlar "tax havens"

och

skatteflykt pekar på samhällsproblem av stor internationell
betydelse.

De understryker också behovet av internationell

harmonisering av skatteregler.

Det synes väsentligt att

förbättra kunskapen om de internationella kapitalströmmar som
enbart syftar till skatteflykt och om metoder att i framtiden
bättre kontrollera dessa.
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APPENDIX 1

Intervjufrågor emigranter
1.

övervägde Ni emigration under en längre tid?

2.

Hade Ni vänner eller bekanta som emigrerat före Er?

3.

Hur fick Ni information om utflyttningsregler och utländska skatteregler?
- Av vem?
- Tog Ni initiativet?

4.

Hur valde Ni emigrationsland? Tog Ni hänsyn till
- politisk situation i landet
- klimat
- ev. regler om valutareglering
- språkkunskaper

5.

övervägde Ni att emigrera till något annat land?

6.

Gradera följande faktorers betydelse för Ert beslut om
emigration:
- lägre inkomstskatt i emigrationslandet
lägre förmögenhetsskatt i emigrationslandet
lägre arvsskatt i emigrationslandet
farhågor om kommande skatteändringar i Sverige
internationell miljö (bostad, skolmöj ligheter för barn
etc. )
möj lighet till utveckling av affärsverksamhet utomlands
möjlighet att utnyttja fler investeringsalternativ

7.

Har Ni någon gång före emigrationen köpt switchvaluta?
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8.

Hur såg Er skattesituation ut före respektive efter
emigrationen?
- betald skatt samt deklarerad förmögenhet de tre sista
åren före emigrationen
- förmögenhetens sammansättning
- betald skatt i emigrationslandet
(Vad bestod Er förmögenhet i sverige av och

~Vi

hur har

den uppstått?)
9.

Hade

beslutade

eller

förväntade

förändringäf'

av

de

svenska skattereglerna någon inverkan på Ert emigrationsbeslut

(t. ex.

generalklausulen eller avdragsbegräns-

ningen)?
10.

Hade förväntningar om inflation - växelkurs förändringar
någon inverkan på Ert beslut att emigrera och i så fall
på vilket sätt?
- Upplevde Ni inflationen i Sverige som positiv eller
negativ för Er ekonomi?

11.

Hur stor förmögenhet har Ni fört ut?
Vad beror skillnaden mellan utfört belopp och beviljat
utförseltillstånd på?

12.

Hur har Ni investerat utförda medel?
- i svenska eller utländska tillgångar?
- med hjälp av svenskägd eller utländsk bank eller
finansinstitut?

13.

Gör Ni själv Era investeringsbedömningar,

anlitar Ni

rådgivare eller låter Ni professionella kapital förval tare
sköta Er förmögenhet?
14.

Tycker Ni att situationen för Er och för personer med
förmögenhet i sverige blivit värre med åren?
på vilket sätt?

I så fall

Har Ni upplevt situationen i Ert nya

hemland så positivt som Ni förväntade Er?

192

15.

Om skatteskillnaden haft betydelse för emigrationen
- vilken skattesats på inkomst, förmögenhet respektive
arv anser Ni rättvis?
- hur stor skattesats skulle Ni ha accepterat för att
stanna i Sverige?

16.

Tycker Ni det är viktigt att bevara förmögenheten inom
familjen, dvs. har Ni någon eller några arvingar som Ni
vill skall ärva Era tillgångar?

APmIDIX 2

Jämförelse nell.an årlig lCpurle _

Aro
Alt. I
30 Mkr

10

5
30
+3
33
-0,94
32,06

34,27
+3,43
37,70
-1,07
36,63

32,06
+3,21
35,27
-1,00
34,27

39,15
+3,92
43,06
-1,22
41,84

36,63
+3,66
40,29
-1,14
39,15

44,71
+4,47
49,18
-1.39
47,79

41,84
+4,18
46,02
-1,31
44,71

51,08
+5,11
56,19
-1,59
54.60

47,79
+4,78
52,57
-1,49
51,08

Iå aktier.

vart tn:rlje år av _

c:x::h _

20

15
58,36
+5,84
64,19
-1,82
62,37

54,60
+5,46
60,06
-1,70
58,36

66,66
+6,67
73,33
-2,08
71,25

62,57
+6,24
68,61
-1,95
66,66

76,15
+7,61
83,76
-2,37
81,39

71,25
+7,12
78,31
-2,22
76,15

86,98
+8,70
95,68
-2,71
92,97

81,39
+8,13
89,52
-2,54
86,98

99,36
+9,94
109,30
-3,10
106,20

92,97
+9,29
102,26
-2,90
99,36

25
113,51
+11,35
124,86
-3,54
121,32

106,20
+10,62
116,82
-3,31
113,51

148,12
+14,81
162,93
-4,61
158,31

129,66
+12,97
142,63
-4,05
138,58

121,32
+12,13
133,45
-3,79
129,66

138,58
+13,86
152,44
-4,32
148,12

)I

tO
tO
t%j

Z

o
:><

H

~

~

\O
eN
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Alt. II

a) 1/3 10 Mkr 10

+1

11,76
12,83

11
-0,31
10,69
b) 1/3 10 Mkr 11

14,44

14,23
-1,10
13,13

26,73
32,81
40,29
49,46
21,77
17,73
36,10
44,32
23,94
29,40
54,41
15,88
19,50
59,85
32,34
48,75
26,34
39,71
17,48
22,45
-4,64,
-3,08
-2.51
-2,04
-3,77
-1,35
-1,66
36,63
24,30
29,83
44,98
55,,2Ji
19,79
16,12

34,61
42,49
28,19
52,15
58,22
22,96
15,23
18,79
12,10
-2,69
-3,30
-4,05
-3,15
-2,19
-0,66
-1,45
-1,78
-1,18
39;,.19
31,92
26,00
48,11
55,07
21,18
14,05
17,25
11,44
35,12
28,96
23,30
43,11
52,92
18,98
12,59
15,45·
38',63
31,46
20,81
47,42
13,85
17,00
2S"63
1

c)]/3 10 Mkr 11

SLmra

12,10
13,51
14,86
13,31
-1,03
16,34
-1,27
12,28
15,07

16,00
18,24
20,06
-1,56
18,50

20,35
22,39
24,63
-1,91
22,72

24,99
27,49
30,24
-2,35
27,89

30,68
33,75
37,13
-2,88
34,25

37,67
41,44
45,58
-3,54
42,04

46,25
50,87
55,96
61,56
-6,09

55,47

t-J

\O
~

Tillc;p:b;Jjard

~

a) IS

VäIdeam.

0,33

0,41

0,50

0.,62

0,69
0,03 0,00

0,86
0,04 0,09

1,05
0,05 0,11

1,29
0,06 0,13

0,31

b) IS

pi lata1t skatteskuld (IS)

0,36

0,44
0,75

0,54
0,92

·0,76

0,93

1,59
0,08 0,16

0,66
1,13

1,14
1,96
2,,4.0
0,09 0,20 0.,11 0,24

0,81
1,70

1,39

11"4'0
.2.,95
0.,14 0.,30=1,.90

1,22
2,57

1,00
2,09

1,50

Vätdeäcn.

=1,73

0,31

e) IS

0,38
0,66

0,47
0,80

VäIdeam.

1,21

fJ ,;fr]

1,49

1,07
1,83

1,31
.2,,24

2.,75 4,34

=2.20

smra

vame alt.
vame alt.

'0,71

0,'58

0,99

5,,83
I år 25

= 158.31

II år 25

a) 55,21
b) 55,07
e) 55.47

(VäIdeam. IS 5.83

159,92)

....

10
VI

= 165,75
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APPENDIX 3
Exempel
Lånefinansiering av fastigheter
Förmögenhet år O

=

100 Mkr

Inflation 10 %
Köp av fastigheter 400 Mkr
Lån

300 Mkr (= tax. värde)

Beskattningsbar förmögenhet
Direktavkastning 3 %
-låneränta

14 %

Beskattas
Inkomstskatt
Värdestegring 10 %

O

=

12 Mkr
-42 Mkr
-30 Mkr
O

40

(varav belånas 30 för täckande av nominell förlust)
Fastighetsvärde efter 1 år

440 Mkr

Belåning

330 Mkr

Nettovärde

110 Mkr

D.v.s. att ursprungs förmögenheten värdesäkrats.
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SUMMARY
Introduction

1.

This study has been initiated by the big outflow of capital
in connection with emigration from Sweden during the first
years of the passed decade.
The basic hypothesis is that the system of high personal taxes
in Sweden,

compared with taxes in other countries,

is one

important reason for emigration of wealthy Swedish citizens.
The purpose of the report is three-fold.
To measure tax incentives for emigration from Sweden
regarding income tax, wealth tax and inheritace tax.
To study the importance of tax incentives in relation
to other factors affecting the disposition to emigrate.
To illustrate in figures the financial consequences for
the state of outflow of income and fortunes.
2.

Methods

To meet the above purposes the following methods have been
used.
In shape of a model show tax costs of wealthy people in
Sweden and in some potential emigration countries. This
is done in chapter 3.
In shape of a model show which economic psychological
variables that can affect a capital owner's eventual
decision to emigrate. This is done in chapter 4.
To report empirical data regarding Swedish capital emigration. This is done in chapter 5.
By interviews with emigrants and a control group of
wealthy people still living in Sweden try to find support
for the hypotheses raised by economic psychological
theory. This is done in chapter 6 and 7.
Based on the empirical data of the study and official
economic statistical data try to calculate the magnitude
of tax losses for the Swedish state caused by capital
emigration. This is done in chapter 8.
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The

empir~cal

data have been collected in the following way.
'rl:1e ~egister of emigrants (consisting of 30.000 register
eards.) of Bank of Sweden was examined.

with the information from the register of emigrants as
pase 30 emigrants were chosen for interviews. These 30
Were emigrants who had emigrated 1975-1984 and had
emi9rated to France, Switzerland or Great Britain. 15
of them were those who had got the biggest permissions
for capital outflow during the period and 15 were chosen
at random among all emigrants to these three countries,
witn emigration permissions for 2,5 Mkr (counted in 1984
ye~~ value) or more.
Available for interviews were 22 of these 30 emigrants.
The controI group was designed to resemble the emigrant
group in all relevant aspects except the fact that the
people of the controI group had chosen to stay in Sweden.
Tl:1ul:; 30 individuals were chosen, 15 of those with a
dec~ared (for taxation) fortune of at least 20 Mkr, 15
with a declared fortune of 2-20 Mkr. These people were
by random chosen from "Taxerings- och Förmögenhetskalendern 1985". They were also chosen in such away that
they came from the same regions in Sweden as the individuals of the emigrant group.
Available for interviews were 19 of 30 individuals of
the controI group.
The interview results have been compared and some independence
and homogene ity tests (x 2 -tests) have been made to see if any
statistical significant differences between the emigrallts and
the controI group could be discovered.
3.
Theory and models
Basic references regarding tax comparisons are G. Lindenerona
(1972) and S-E. Johansson (1963) and (1970).

In this report a model for comparing personal taxes in different countries is developed. The following assumptions have
been made.
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The fortune in Sweden
is diveded in

Mkr

stocks
Bonds and bank savings
Real estate
Family enterprise

30
20
30
20

For

the

fortune

in

the

emigration

Yield

I

Value
increasej
year

~
o

3
13
3

10

-

10
13

-

countries

the

family

enterprise part has been added to the stock part.
Comparisons between fortunes in Sweden, France, switzerland
and Great Britain have been made with initial fortunes of 100
Mkr and of 10 Mkr.
possible tax planning measures have been left out of consideration in the calculations.
Differences in inflation level in the four countries have been
included.
The comparisons are based on tax rules known 1984.
When emigrating to Great Britain capital gain tax has to be
paid in Sweden for sold shares.

This tax has been considered

as a transaction cost for the emigration to Great Britain.
Two alternatives have been calculated for Great Britain.
1.

with normal British taxes.

2.

with no British taxes, which can be achieved if the
immigrant in Britain is considered as "resident" but not
"domiciled" and if the immigrant has his fortune outside
Britain.

possible remaining life time is presumed to be 25 years.
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The model shows the fortune inherited after 25 years by the
heirs for the different countries.

The calculations are made

in real value.
Tabel 12
Present value of initial fortune 100 Mkr.
Residence

Sweden
France
switzerland
Great Britain
(British tax alt. )
Great Britain
(no tax alt.)

Before
inher. tax
Mkr

After
inher. tax
Mkr

Real yieldjyear
after inher.tax

73.1
67.1
146.2

18.8
40.4
146.2

-7.11
-3.71
+1.78

97.5

39.1

-3.53

173.0

173.0

+3.00

~
o

The calculations are modified with respect to inflation level
and to the distribution and size of the fortune.
It is shown that
A wealthy Swedish citizen can by emigration to France,
switzerland or Great Britain essentially increase the
fortune left to the next generation.
By using liberal British rules for people not "domiciled"
no taxes have to be paid.
High inflation will increase the differences between the
countries.
The differences are essentially independent of the size
of fortunes 10-100 Mkr.
Economic psychological theory is used to discuss other factors
than tax differences that can affect the disposition for
emigration among Swedish wealthy people.
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The following concepts are discussed and used.
Cognitive psychology
Prospect theory
Perception
Personality
Locus of controI
Attitudes
sociocultural values
Well-being
Expectations
Aspiration
Motivation
Life style
The discussion is summed up in the following model.
The model is used to generate some relevant hypotheses.

The

emigrants are supposed to, more than others, be "internals".
That means that they believe that they have a considerable
influence on their own situation.

They have self-confidence.

They are optimists and they are prepared to take risks.

Age, sex, health
etc. variables
E.g.
inflation,
group behaviour

t

~perception ~personality

I

Present
time
oriented
Future
time
oriented

(optimist/pessimist)
Locus of control
(internal/external)

~Intention

,..

Use of
time
~

~Behaviour as ~Behaviour

onsumer
Saver
Tax payer
Employee/
Employer

Attitudes
sociocultural
values
Well-being

1

Expectations
Aspirations
Motivation

Self
perception

Feedback, e.g. the degree of successesjfailures

pattr

Life style

l\J

o

l\J
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4.

Some empirical findings and some conclusions

The investigation of the emigrant register of Bank of Sweden
showed that
Given permissions for outflow of emigration capital have
considerably increased at the end of the period 19751984.
The number of emigrants with emigration capital of nominallMkr or more has varied between 43 to 63 per year
during the period 1974-1983.
There is a considerable time difference between emigration and capital outflow.
During the period 1965-1984 .1.347 individuals have got
permission to take out from Sweden nominal 1 Mkr or more.
65.5 % of these have emigrated to switzerland, Great
Britain, France and Spain. Average age is highest for
those who emigrated to Spain and Switzerland, lowest for
those who emigrated to Great Britain.
From 1975 the emigration to Spain and switzerland has
dropped and the emigration to Great Britain has increased.
The inclination to emigrate has been bigger in stockholm,
Gothenburg and Malmö than in the rest of Sweden.
The tax declarations are to a certain extent official.

The

available data for the last three years before emigration,
respectively the last three years of the period, were compared
for the emigrant group and the control group, all in 1984 year
value.

From this could be seen that

The standard deviations were big.
The emigrants had as an average higher income and increased fortune the last year.
This can be explained
by sales of companies before emigration with capital
gains and increased fortune.
A significant difference between emigrants and those
remaining in Sweden is that there are more in the latter
group who have tax deductions.
A considerable difference was found for the emigrants
between declared fortunes and given permissions to export
capital.
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Declared fortune
the year before emigration
Mean
27.5 Mkr

standard deviation
27.8 Mkr

Given permission for capital
outflow
Mean
115.7 Mkr

standard deviation
231.6 Mkr

According to these figures declared values of the fortunes
are just 1/4 of real values.

That can be explained by low

taxation values for real estate and family companies.

High

pledging of real estate is a form of tax planning, also verified by the interviews.
The analysis of the interview results showed the following,
partiyas tentative hypotheses.
The tax incentive was important for most of the emigration decisions.
The emigrants are optimists, .. internals" and risktakers •
The emigrants have more frequently than other wealthy
people as entrepreneurs created companies.
They have
capital maximation as basic motivation.
Their choice
of emigration country is based on taxes and to a certain
extent knowledge of language.
Their pride in created fortune contributes to an opinion
that it is important that what they have created will
be inherited by next generation.
Decisions to emigrate are to a very little extent affected by the emigration of friends.
Unexpected changes often initiate an emigration decision.
The emigration will in most cases be definite. People
have difficulties to accept that they have made wrong
decisions and will gradually adapt to new circomstances.
The fundamental differences of qualifications and behaviour between individuals are underlined.
Finallya calculation is made to give an approximation of lost
tax income for the Swedish state caused by emigration.
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On the assumptions that
50 individuals will emigrate per year with total 2,000
Mkr per year as capital emigration permission.
The amount of 1,600 Mkr is yearly leaving Seden in connection with emigration.
These 1,600 Mkr have a tax declaration value of 400 Mkr.
The fortunes are distributed between the emigrants as
for the interviewed emigrant group.
In 25 % of the emigrations the capital will be inherited
by heirs living in Sweden.
A capitalization factor of 3 % is used for calculating
present value.
Then the calculation shows a present value of lost taxes of
1,277 Mkr.
A rough comparison is done between this above amount and the
total of Swedish wealth tax and inheritance tax,
expected to be 1,681 Mkr.

1983/84
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