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Abstract  

 
Kan medborgarnas tillit till samhällets institutioner eller till andra människor 
förklara synen på den allmänna skattenivån?  

Vi har valt att göra en kvantitativ studie som tillämpar logistisk regression på 
material från Välfärdsstatsundersökningen 2010. Statsvetarna Bo Rothstein och 
Staffan Kumlin har i en annan undersökning konstaterat att människor som har 
kontakt med ”selektiva, behovsprövade välfärdsinstitutioner tenderar att minska 
tilliten till andra människor.” Vi har valt att mäta tillit som uppfattningar om man 
tror att andra medborgare felaktigt utnyttjar bostadsbidrag och försörjningsstöd 
och därefter analyserat attityden till den allmänna skattenivån. 

Slutsatsen är att det finns samband mellan hur människor uppfattar att 
bostadsbidrag och försörjningsstöd utnyttjas av andra medborgare och deras 
åsikter om den allmänna skattenivån. Detta samband är dock svagt. Vi har även 
kontrollerat sambandet för variabler som utbildningsnivå, ålder, klasstillhörighet 
och anställningssektor. 

 
Nyckelord: skatter, tillit, institutioner, välfärd 
Antal ord: 7192 
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1 Inledning 

I början av 1960-talet expanderade offentlig sektor kraftigt i Sverige och som en 
följd även skattenivån. Tidigare hade den totala skattenivån varit kring 30 procent 
av BNP, i nivå med t.ex. USA (Bergh, 2009, s.44). Skattenivån fortsatte 
successivt att öka i Sverige fram till 1990. Skattenivån låg då på 56 procent av 
BNP(Hansson et al, 1996, s.21). Nivån har därefter sjunkit under de senaste tjugo 
åren, men Sverige utmärker sig fortfarande som ett av de länder i världen med 
högst skatter. Bland OECD-länder1 är Sverige efter Danmark det land med högst 
skattenivå 2010, motsvarande 46 procent. Den genomsnittliga skattenivån inom 
OECD var betydligt lägre, 34 procent.   
 
Diagram 1. Skattenivån som andel av BNP 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anm. Länder med asterisk avser år 2009. Källa OECD 

Skattepolitiken är – enligt vårt sätt att se – det mest intressanta politikområdet 
eftersom den möjliggör vilka satsningar politikerna kan göra på offentlig 
verksamhet i medborgarnas tjänst. Sverige blir då extra intressant som exempel på 
ett land med en hög skattenivå.   

 

                                                                                                                                                   
 

1 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) inkluderar västeuropeiska länder 
samt Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland och USA.  
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1.1 Tillit och skatt 

En intressant aspekt vid diskussion om skattenivån är medborgarnas tillit 
sinsemellan eller gentemot staten. Frågor såsom: Hur har Sverige lyckats nå 
framgång med skattehöjningar utan stora protester från befolkningen? Hur förmår 
staten få medborgarna att vilja betala skatt? Kan det handla om människors tillit 
till andra människor? Eller till samhället? Och i så fall: hur skapas sådan tillit? 
Kan tillit förklara inställningen till skattenivån? Utifrån dessa frågeställningar är 
Sverige ett intressant land att studera. Hög skattenivå borde innebära att fler 
människor inte vill betala skatt.  

Enligt Wilkinson och Pickett fostrar jämlikhet tillit till andra människor. 
Sverige har en av de högsta skattenivåerna i världen och är en avancerad 
välfärdsstat, detta påverkar förtroendet för andra människor. Wilkinson och 
Pickett menar att kvinnors jämlika representativitet i politiken också påverkar tillit 
(Wilkinson et al 2009, s. 183). 

Kan tillit till samhällets institutioner eller andra människor förklara synen på 
skattesystemet? Tillit är ett område som studerats inom flera olika akademiska 
discipliner. Exempelvis menar Zack och Knack (2001) att hög grad av tillit är 
tillväxtfrämjande. Därför menar Bergh (2009, s.45) att det är möjligt att jämlikhet, 
tillit och tillväxt är faktorer som förstärker varandra, även om han samtidigt är 
försiktig med att påstå att det finns klara samband.  

När Sverige under senare delen av 1900-talet expanderat offentlig sektor så 
ökade arbetsgivaravgifterna kraftigt, samtidigt som progressiviteten i 
skattesystemet ökade (Bergh, 2009, s. 49). Detta fick nationalekonomen, tillika 
socialdemokraten Gunnar Myrdal, att i ett klassiskt citat fråga om svenskarna har 
blivit ”ett folk av fifflare” (1978). Frågor om svenskarnas tillit till de växande 
institutionerna och inställningen till hur höga skatterna bör vara påverkas av denna 
historiska utveckling.  

1.2  Frågeställning 

Inledningsvis målades en bred bild över skattepolitikens utveckling och varför det 
är intressant i en svensk kontext. Det finns därför anledning att begränsa vår 
frågeställning.  I rapporten vill vi undersöka om det finns ett samband mellan 
åsikter om skatternas allmänna nivå kan förklaras av tillit till andra människor? 
Detta operationaliseras som ”Kan uppfattningen vad människor tror att bidrag 
utnyttjas kopplas till åsikten om skatternas allmänna nivå?” 

Hur kan variationen i åsikter om skatter förklaras av människors förtroende? 
Bidrag finansieras av skatt. Att uppleva att skatt går till en god sak påverkas av 
förtroendet till andra människor. Om man har mindre tillit till människor är man 
förmodligen mindre villig att betala skatt.  
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Vi har valt en empirisk frågeställning eftersom vi är intresserade av att få svar 
utifrån hur verkligheten är, i stället för hur den bör vara. Huruvida bidragsfusk kan 
rättfärdigas eller inte, samt hur högt det generella skattetrycket bör vara, lämnar vi 
åt andra studier.  

Tillit, ett förhållande att man litar på,  
hyser förtroende eller tilltro till någon2 

 
Ett centralt begrepp i den inledande diskussionen är tillit, det vill säga det 
upplevda förtroendet för något, till exempel andra människor eller institutioner. 
Statsvetarna Bo Rothstein och Staffan Kumlin har skrivit rapporten ”Demokrati, 
socialt kapital och förtroende” där de undersöker institutionernas betydelse för 
människors tillit. Resultatet handlar om att människor som har kontakt med 
”selektiva, behovsprövade välfärdsinstitutioner tenderar att minska tilliten till 
andra människor” (Rothstein och Kumlin, 2005, s.56). Selektiva behovsprövande 
välfärdsinstitutioner betyder bidrag som måste ansökas och inte bidrag som 
exempelvis barnbidrag som är ett generellt bidrag som alla har rätt till. 

1.2.1 Syfte  

Vi vill med denna rapport gå vidare och förstå mer kring människors subjektiva 
uppfattningar om bidrag. Utgångspunkten för denna frågeställning är att testa med 
hjälp av den så kallade Välfärdsstatsundersökningen 2010 (Svallfors et al, 2010) 
som genomförts av Sociologiska institutionen vid Umeå Universitet. Vi utgår från 
undersökningens frågor om tillit, men vill utveckla den ett steg längre. I materialet 
från Välfärdstatsundersökningen 2010 finns svar på människors uppfattning om 
hur vanligt det är att sociala välfärdstransfereringar utnyttjas av människor som 
egentligen inte behöver det. Frågan är om dessa uppfattningar påverkar 
svenskarnas åsikter om skatternas allmänna nivå.   

Denna fråga är intressant eftersom Rothstein och Kumlin (2005, s. 58-59) fått 
ett visst empiriskt stöd för att människors egna erfarenheter av selektiva, 
behovsprövade välfärdsinstitutioner reducerar tilliten till andra människor. Vi tror 
att svenskar har hög tillit till andra människor (på grund av våra politiska 
institutioner) vilket ökar acceptansen för den höga skattenivån. Politiska 
institutioners påverkan har länge varit en central fråga inom många olika 
forskningsområden; frågan blir därför inte bara relevant ur en statsvetenskaplig 
synvinkel utan också för ekonomisk och sociologisk forskning.  

 
 
 
 

                                                                                                                                                   
 
2 Svenska Akademins ordbok(se referensförteckning) 
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Syftet med vår studie är att besvara följande fråga:  
- Kan uppfattningen vad människor tror att bidrag utnyttjas kopplas till åsikten 

om skatternas allmänna nivå? 
 
 
 
 
 
Vår studie ämnar undersöka förtroende eller i vårt fall om hur människor uppfattar 
att bidrag utnyttjas. Om Rothstein och Kumlins forskningsresultat stämmer, borde 
tillit synas i åsikter om skattetrycket 

 
Utnyttjandet av bidrag 

 

 
Åsikter om skatt 
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2 Teoretisk utgångspunkt och 
definition av centrala begrepp 

Det är inget nytt att studera tillit i samhället. Robert D. Putnam menar i boken 
Making Democracy work (1993) att deltagande i organisationer skapar ett socialt 
kapital som innebär att medborgarna får förtroende för andra människor i 
samhället. I frivilliga organisationer uppstår starka normer och beteenden som 
bygger på tillit till andra människor. Dessa menade Putnam var det viktigaste 
sättet för att skapa en bra demokrati och ekonomisk tillväxt.  

2.1 Det sociala kapitalet 

I Bo Rothsteins undersökning från 2000 finner han ett positivt samband mellan 
graden av förtroende för t.ex. polis och domstolar, samt graden av förtroende för 
andra människor. Detta samband finns även om man kontrollerar 
bakgrundsvariabler såsom ålder, utbildning och socioekonomisk bakgrund 
(Rothstein 2000). Tillit till andra människor och skattemoral tycks ha en koppling. 
Rothstein konstaterar följande i sin bok Social Capital and Institutional 
Legitimacy från år 2000 (Rothstein et al, 2005, s.55): 

1. Om offentliga tjänstemän i ett samhälle är kända för att vara 
korrumperade, kommer medborgaren att dra slutsatsen att 
även personer som enligt lag skall agera i allmänhetens tjänst 
inte är att lita på, och därför kan man inte lita på ’de flesta 
människor’.  

2. Vidare kommer medborgaren att dra slutsatsen att de flesta 
människor som finns i ett sådant samhälle med korrupta 
tjänstemän, för att erhålla vad de anser rättmätigt, måste 
engagera sig i bestickning, mutor och olika former av 
nepotism. Således är därmed ’de flesta andra människor’ inte 
att lita på.  

3. För att själv kunna verka i ett sådant samhälle måste 
medborgaren, trots att hon eller han moraliskt kan tycka det är 
fel, också börjar syssla med mutor, bestickning och nepotism. 
Och eftersom man då själv inte ’är att lita på’, varför skall då 
andra vara att lita på? 
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2.1.1 Tillit och tidigare forskning 

Välfärdsstatsundersökningen har sedan 1996 ställt frågor om människors tillit till 
andra medborgare och ger en förvånansvärt stabil bild av graden av förtroende 
mellan människor bosatta i Sverige. Det är dessa som Rothstein och Kumlin 
(2005) bygger sin teori på, som delvis motbevisar Putnams teori som beskrivits 
ovan. Rothstein och Kumlin menar att det finns annat som påverkar tilliten till 
andra människor än människors organisering i frivilliga organisationer, nämligen 
människors uppfattning om politiska institutioner. Här görs en åtskillnad mellan 
politikens representativa och implementerande sida, det vill säga politiker och 
myndigheter som genomför politikernas beslut. Det är ointressant menar 
författarna, att mäta förtroendet för politiker eftersom de automatiskt är partiska. 
Det förklaras med att det inte är särskilt konstigt att en moderat sympatisör i en 
socialdemokratiskt styrd kommun skulle vara misstänksam mot dessa politiker 
och vice versa. Däremot är den implementerande sidan av politiken, 
myndigheterna, opartisk vilket tydligt fastslås i svenska regeringsformen.  

Rothstein och Kumlins undersökning bygger sin teori på omfattande forskning 
som visar att selektiva välfärdsinstitutioner är mer utsatta för misstankar om 
missbruk än generella välfärdsprogram. Även om författarna hävdar att man ska 
vara försiktig med att tolka data på aggregerad nivå, eftersom det säger väldigt lite 
om hur individer resonerat, så vill de ändå slå fast en preliminär slutsats att 
Sverige är ett land med hög mellanmänsklig tillit. Då skiljer författarna, åter igen, 
på skillnaden mellan politikens representativa sida, samt genomförandesidan. 
Förtroendet är, menar Rothstein och Kumlin, lågt för politiker medan förtroendet 
är högt för myndigheter på genomförandesidan.  

2.1.2 Slutsatser av tidigare forskning 

Rothstein och Kumlin menar att kontakter med selektiva och behovsprövande 
välfärdsinstitutioner tendera att minska tilliten till andra människor. Förklaringen 
är att kontakter med dessa institutioner framkallar negativa mentala bilder som 
sedan blir allmängiltiga för andra människor. För att visa detta använder 
författarna SOM-institutets mätningar som ger information om de svarandes 
kontakter med olika välfärdsinstitutioner samt hur detta påverkar tilliten till andra 
människor. De svarandes genomsnittliga tillit, bland den majoritet som inte varit i 
kontakt med dessa selektiva behovsprövande institutioner är 6,7 på en tiogradig 
skala. Tilliten sjunker till 6,0 i den grupp som har erfarenhet av någon av de 
selektiva institutioner som ingår i materialet, samt 5,7 bland de som varit i kontakt 
med minst två av dessa institutioner. Det finns alltså ett samband, även om 
Rothstein och Kumlin är tydliga med att det finns annat som påverkar 
mellanmänsklig tillit, exempelvis klasstillhörighet, attityder och uppfattningar om 
politik. Dessutom kan det finnas skillnader mellan de olika kategorierna av 
välfärdsinstitutioner.  
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Därför fanns det anledning att med en multipel regressionsanalys isolera 
effekterna av kontakter med selektiva välfärdsinstitutioner till förmån för andra 
variabler, exempelvis vänster-högerplacering, politiskt intresse och engagemang, 
anställningssektor, utbildningsnivå etc. Resultatet visar att kontakter med 
selektiva institutioner samvarierar med lägre mellanmänsklig tillit. Rothstein och 
Kumlin menar att om detta samband är riktigt kan det vara en av förklaringarna 
till att Sverige är ett land med hög grad av mellanmänsklig tillit, eftersom det 
svenska skattesystemet är inriktat på generell välfärd och service – inte selektiva 
bidragssystem. Om Rothstein och Kumlin har rätt i detta: vad blir då 
konsekvenserna för policy som skatternas allmänna nivå?  

2.1.3 Koppling till vår forskningsfråga 

Vad får detta resultat för konsekvenser på den tidigare forskningen om tillit till 
andra människor? Om Rothstein och Kumlins forskning stämmer blir Putnams 
teori, som även influerat den svenska debatten, exempelvis 
Demokratiutredningen3, mindre angelägen. För att skapa ett samhälle med hög 
medmänsklig tillit handlar det, om man får tro Rothstein och Kumlin, om att öka 
kvaliteten i politiska institutioner. Särskilt de som handlar om fördelning av 
offentliga medel. Författarna menar även att satsningar på att ge stöd till ideella 
organisationer för att skapa ett större socialt kapital kan få motsatt effekt, om de 
samtidigt bidrar till att öka misstron och korruption utifrån de tre kriterier som 
visats tidigare från Rothsteins bok Social Capital and institutional Legitimacy.  

Rothstein och Kumlin hävdar avslutningsvis att Putnams teori, denna kritik till 
trots, står stark rent teoretiskt bland annat på grund av att tillit sägs skapa en 
effektiv demokrati och ekonomisk tillväxt. Vi utgår alltjämt från Rothstein och 
Kumlins teori för att se vilka effekter deras resultat får på åsikter om skatternas 
allmänna nivå.  

I Välfärdsstatsundersökningen 2010 av Stefan Svallfors, Jonas Edlund och 
Ingemar Johansson Sevä, från Sociologiska institutionen, vid Umeå Universitet, 
kan man notera att nästan en fjärdedel av de tillfrågade anser att bostadsbidraget 
borde minska. Samma fråga, men för försörjningsstöd (socialbidrag), är det 
omvända siffror där 22 procent vill att bidraget borde öka. Förvisso vill 
merparten, 55 procent, att båda dessa bidrag bör hållas oförändrade. I frågan om 
inställning till skattefusk anser hela 82 procent att man inte bör fuska med skatten. 
Det är utifrån materialet i denna undersökning vi vill gå vidare från Rothstein och 
Kumlins forskning för att testa hur tilliten till andra människor påverkar 
människors åsikter om det generella skattetrycket.        

                                                                                                                                                   
 

3 Demokratiutredningen genomfördes på uppdrag av regeringen för att belysa förutsättningar, möjligheter 
och problem för folkstyret i Sverige möter inför 2000-talet 
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Tillit till andra människor kan operationaliseras som människors uppfattning 
om hur vanligt det är med bidragsfusk och felaktigt utnyttjande av 
välfärdslösningar. Även om detta inte är helt optimal operationalisering så är det 
den bästa vi har kunnat finna.  
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3 Metod 

I detta avsnitt redogör vi för vår ansats och metod att besvara vår frågeställning. 
Vi har valt att utgå från resultat från en tidigare undersökning genomförd av 
Sociologiska institutionen vid Umeå universitet, den så kallade 
Välfärdsstatsundersökningen 2010. Materialet är beställt från Svensk Nationell 
Datatjänst (SND) och har bearbetats med hjälp av programmet IBM SPSS 
Statistics, version 20. 

3.1 Välfärdsstatsundersökningen  

Välfärdsstatsundersökningen har hittills genomförts fem gånger (1986, 1992, 
1997, 2002 samt 2010). Undersökningen syftar främst till att studera attityder till 
olika aspekter av välfärdspolitiken. Frågorna berör resursfördelning, hur 
välfärdspolitiken ska finansieras och förekomsten av missbruk inom välfärden.  
Senaste undersökningen genomfördes 2010, vilket är den vi utgår från. I den 
undersökningen ingick 3 842 individer mellan åldrarna 18-79 år. Dessa valdes 
med hjälp av ett obundet slumpmässigt urval4 från Registret över 
totalbefolkningen (RTB).  
 Frågorna i enkäten har flera svarsalternativ. De frågor som är relevanta för den 
här uppsatsen är av subjektiv karaktär med flera svarsalternativ. Svarsalternativen 
följer dessutom efter en ordinalskala, där alternativen är rangordnade och det går 
inte att bedöma skillnader dem emellan. Vi har valt att specifikt använda tre frågor 
från undersökningen.  

(16) Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land. Vad anser Du om 
skatternas allmänna nivå i Sverige? Är den …   
Alldeles för hög/Något för hög/Lagom hög/Något för låg/Alldeles för låg/Vet inte  

(5) Hur vanligt tror Du det är att sociala bidrag och tjänster utnyttjas av sådana som 
egentligen inte behöver dem? 
 c. Många av dem som får försörjningsstöd (socialbidrag) är egentligen inte fattiga: 
          Instämmer helt/Instämmer delvis/Tar delvis avstånd/Tar helt avstånd 
 d. Många av dem som får bostadsbidrag borde flytta till mindre och billigare  
      bostäder: 
          Instämmer helt/Instämmer delvis/Tar delvis avstånd/Tar helt avstånd 

                                                                                                                                                   
 

4 Ett obundet slumpmässigt urval (OSU) innebär att alla individer har lika stor sannolikhet att komma 
med i urvalet. 
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Fråga 16 i undersökningen, se ovan, berör hur personen uppfattar skattenivån i 
Sverige. Fråga 5 som berör felaktigt utnyttjandet av sociala bidrag och tjänster är 
uppdelad i flera delfrågor. Vi har i denna studie valt att koncentrera oss på två av 
dessa. Det är delfrågorna som berör försörjningsstöd (socialbidrag) och 
bostadsbidrag. Det värt att notera att delfrågan som berör bostadsbidrag är något 
tvetydig vilket kan försvåra tolkningen av resultatet. Som framgår av huvudfrågan 
syftar den till att få fram personens uppfattning om ”sociala bidrag och tjänster 
utnyttjas av sådana som egentligen inte behöver dem”. Men i delfrågan är 
problematiken formulerad enligt ”dem som får bostadsbidrag borde flytta till 
mindre och billigare bostäder”. Hur uppgiftslämnare har uppfattat frågan är svårt 
för oss att avgöra. Vi kan bara konstatera att frågan kan tolkas på lite olika sätt, 
och resultatet bör därmed behandlas med detta i åtanke.  
 I vår statistiska analys kommer vi använda frågan om personens uppfattning av 
”skatternas allmänna nivå i Sverige” (fråga 16) som den beroende variabeln i våra 
modeller. För att möjliggöra detta måste svarsalternativen bearbetas eller 
grupperas på något sätt. En beskrivning och diskussion om hur detta genomförs 
finns i kommande avsnitt. Som oberoende (förklarande) variablerna i våra 
modeller har vi valt att använda frågorna om försörjningsstöd och bostadsbidrag 
(fråga 5) samt fyra bakgrundsvariabler. De bakgrundsvariabler som kommer 
studeras närmare är ålder, utbildningsnivå, anställningssektor samt upplevd 
samhällsklass.    

3.2 Valet av metod 

Att försöka se samband är att försöka se mönster i så väl naturvetenskaplig som 
samhällsvetenskaplig forskning. Målet skulle kunna vara att hitta mönster för 
enbart detta fall – ett så kallat idiografiskt betraktelsesätt. Många gånger är det 
dock generella mönster av verkligheten som man söker efter genom forskning, det 
nomotetiska betraktelsesättet (Lundquist 2008, s.71). 

Ambitionen är att finna samhällslagar som kan likställas med naturlagar eller 
samhällsfenomen som förekommer i olika tid och rum (Lundquist 2008, s.71-72). 
Lundquist, diskuterar i boken ”Det vetenskapliga studiet av politik” att 
samhällslagar antagligen inte går att finna även om samhällsvetenskaplig 
forskning alltid haft en ambition att hitta mönster (Lundquist, 2008, s. 73).  

Målen med kvantitativ respektive kvalitativ metod visar på att vår studie faller i 
gränslandet mellan de olika tillämpningssätten. Vi hanterar ett datamaterial som 
har många undersökningsenheter. Vi försöker att hitta samband för att kunna 
beskriva och förklara, dessa kriterier faller under kvantitativ metod. I en kvalitativ 
metod intresserar man sig för sammanhang och strukturer, att beskriva och förstå 
(Lundquist 2008, s.104). Vår studie är framförallt en kvantitativ studie.  

Regressionsanalys är för många den mest kraftfulla och mångsidiga 
analysverktyget i statistiska undersökningar(Esaiasson et al, 2012, s. 381).   
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För att testa ett samband kan man göra på många olika sätt. Vår hypotes är att 
X har en påverkan på Y; i detta fall om människor tror att bidrag utnyttjas har en 
påverkan på deras åsikter om skatters allmänna nivå. Vi har till en början använt 
oss av korstabeller för att det ger en överskådlig syn på svarsfrekvensen. Man kan 
enkelt se vilket svar som störst andel av populationen har angett.  

Regressionsanalys är ofta ett utmärkt instrument för att undersöker variabler 
som är på en kontinuerlig intervallskala. Vårt material är däremot data på 
ordinalskalenivå och vi bör därför använda en annan analysmetod. 

För att avgöra om vår oberoende variabel påverkar de beroende variablerna gör 
vi en statistisk analys för att få ett sambandsmått. Vi gör detta för att mäta styrkan 
och riktningen i sambanden, för att se om de samvarierar. Ju starkare samvariation 
desto lättare är det att förutsäga värdet på åsikter om skatter. Det går dock 
ifrågasätta detta tillvägagångssätt med två subjektiva variabler, då det är svårt att 
fastslå i vilken riktning som orsakspilen verkar. Är det åsikterna om skatternas 
allmänna nivå som påverkar människors inställning till hur ofta 
välfärdstransfereringar utnyttjas till felaktigt av andra? Eller tvärt om?   

3.2.1 Logistisk regression 

Vi har valt att utföra en logistisk regression. I en logistisk regression kan man 
använda sig av kvalitativa data om både dem oberoende och den beroende 
variablerna är binära/dikotoma – alltså kodad i två alternativ. Logistisk regression 
mäts i sannolikhet, ett mått som har ett värde mellan 0 och 1. Inom logistisk 
regression kan man därefter göra ett signifikanstest. Vi har valt att göra är 
liklihood ratio test. Inom detta test kan man undersöka om det finns ett samband 
(signifikansen) på tre olika nivåer; för individuella variabler, när man tillsätter en 
ny variabel till modellen och för hela modellen. Liklihood menas med att göra ett 
sannolikhetstest – att man kan förutse värdet på den beroende variabeln genom att 
titta på den oberoende (Bjerling et al 2010). 
 För att en logistisk regression ska vara möjlig behövs variablerna kodas om till 
en dikotom variabel, det vill säga en variabel som endast kan anta två olika 
värden. Svarsalternativen till den beroende variabel, åsikten om ”skatternas 
allmänna nivå” (fråga 16), har kodats om så att svaren Alldeles för högt och Något 
för hög får värdet ”1”. Övriga svarsalternativ Lagom hög, …, Alldeles för låg får 
värdet ”0”. Svarsalternativet Vet inte tolkar vi som om ett svar saknas och har 
exkluderas från modellen. Svarsalternativen för frågorna om bostadsbidrag och 
försörjningsstöd (fråga 5) har också kodats om till dikotoma variabler. 
Svarsalternativ Instämmer helt och Instämmer delvis har omkodats till ”1” och 
alternativen Tar delvis avstånd och Tar helt avstånd har omkodats till ”0”. 

När man läser ut resultatet från en logistisk regressionsanalys finns det flera 
mått för att bedöma om modellen är bra. Vi har framförallt valt att använda Cox 
and Snell R Square, Nagelkerke R Square samt signifikansnivån. Både Cox and 
Snell R Square och Nagelkerke R Square är så kallade pseudo-R2, vilket innebär 
att deras funktion är liknande det R2- värde (förklaringsgrad) som ofta används 
vid t.ex. en enkel linjär regression. Måttens egenskaper har dock anpassats för den 
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logistiska regressionen. Precis som den mer standardiserade R2-värdet antar båda 
måtten värden mellan 0 och 1. Ju högre och närmare 1 värdet är, desto bättre kan 
de oberoende variablerna estimera utfallet av den beroende variabeln.    

De oberoende variablernas koefficient, ofta kallad B-koefficienten, visar vilken 
påverkan variablerna har på den beroende variabeln. B- koefficienten kan både 
vara negativ och positiv och mäter den naturliga logaritmen av odds. En naturlig 
logaritm är ett tal som ska upphöja den matematiska konstanten e till för att få 
fram ursprungsvärdet. Vi har valt att inte gå in djupare på tolkningen av 
modellens B-koefficienter eftersom det är svårt att tolka och blir ofta abstrakt. B-
koefficienten i en logistisk modell är inte lika lätt att förstå som vid en enkel linjär 
regression. Istället har vi valt att koncentrerat oss på att kontrollera om 
koefficienterna är signifikanta samt dess påverkan på den beroende variabeln i 
modellen.  Med påverkan syftas om tecknet framför koefficienten är minus eller 
plus och inte vilken effekt eller hur stor effekt koefficienten påverkar.  

3.2.2 Valet av bakgrundsvariabler 

Precis som studien genomförd av Rothstein och Kumlin väljer vi att kontrollera 
attitydfrågor mot bakgrundsvariablerna anställningssektor och utbildningsnivå.  
 Utöver det har vi även valt att undersöka ålder. Vår arbetshypotes är att 
attityden till skatt och bidragsutnyttjanden förändras med åldern. En 18-åring har 
t.ex. inte samma livserfarenhet av bidragsgivande och betalning av skatt som en 
person i medelåldern, som är etablerad på arbetsmarknaden. Vi har även valt att 
undersöka hur upplevd samhällsklass kan påverka attityden till skattenivån. 
Personer har själv fått klassificera till vilken samhällsklass de tycker sig tillhöra. 
Därmed är det en upplevd eller subjektiv bedömning hos den svarande som avgör 
vilken gruppen blir. Vi tycker dock att variabeln kan vara intressant att studera. 
Under antagandet att det finns ett samband mellan samhällsklass och storleken på 
skatten personen betalar kan det vara intressant att undersöka om attityden till 
skattenivån skiljer sig.  
 Bakgrundsvariablerna i Välfärdsstatsundersökningen 2010 är på olika sätt 
kategoriserade i grupper. Vi har valt att behålla kategoriseringen för samtliga 
förutom variabeln utbildning som vi ansåg var alltför detaljerad. Variabeln 
utbildning omgrupperades till fyra grupper: Ej avslutad grundskola, Grundskola, 
Gymnasieskola och Högskola eller högre.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt redogörs för resultatet från vår empiriska undersökning. 
Inledningsvis beskrivs materialet som används. Därefter redovisas resultatet från 
de statistiska metoder som genomförts.   

4.1 Deskriptiv statistik 

Frågan ”Hur vanligt tror Du det är att sociala bidrag och tjänster utnyttjas av 
sådana som egentligen inte behöver dem?” är uppdelad i delfrågor som berör dels 
bostadsbidrag och dels försörjningsstöd (tidigare kallad socialbidrag). Resultatet 
finns presenterat i diagrammet nedan. Avseende bostadsbidraget instämde 
majoriteten (54 procent) helt eller delvis att systemet utnyttjas felaktigt5. 
Avseende försörjningsstöd instämde en något mindre andel (44 procent) att detta 
stöd utnyttjas felaktigt.6    

Diagram 4.1 Hur vanligt att sociala bidrag och tjänster utnyttjas felaktigt?  

 
Källa: Välfärdstatsundersökningen 2010 – diagrammet är framtaget av författarna  

På frågan ”Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land. Vad anser du om 
skatternas allmänna nivå? ” anser 54 procent av de svarande att skattenivån ligger 
på en alldeles för hög eller något för hög nivå. Resterande (46 procent) tycker att 
skatternas allmänna nivå är lagom eller på en något eller alldeles för låg nivå. Den 

                                                                                                                                                   
 

5 Som påpekades i avsnitt 3.2 kan frågan om bostadsbidrag ha tolkats på olika sätt av uppgiftslämnaren. 
Ett visst mått av försiktighet borde övervägas.   
6 Svarsbortfallet för frågan om bostadsbidrag var 48 stycken och för försörjningsstöd 50 stycken 
av totalt 3842 svarande.  
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största gruppen anser att skatterna är något för höga men efterföljs av gruppen 
som tycker att skatterna ligger på en lagom nivå.7 

Diagram 4.2 Åsikter om skatternas allmänna nivå  

 

Källa: Välfärdstatsundersökningen 2010 – diagrammet är framtaget av författarna 

Åsikterna om skatter skiljer sig beroende på personens utbildningsnivå. Av de 
personer som inte har avslutat grundskolan tycker 60 procent att skatterna är för 
höga. Detsamma gäller för personer med högst grundskoleutbildning. Däremot är 
andelen lägre för både personer med gymnasie- respektive högskoleutbildning. I 
diagrammet nedan har svarsalternativen grupperats i Hög (alldeles för hög och 
något för hög) samt Lagom/Låg (lagom hög, något för låg, alldeles för låg).  

Diagram 4.3 Åsikter om skatternas allmänna nivå fördelat på utbildningsnivå 

 

Källa: Välfärdstatsundersökningen 2010 – diagrammet är framtaget av författarna 

Inställningen till skatters allmänna nivå skiljer sig inte speciellt i förhållande till 
ålder på personen som tillfrågas. Bland de yngre och medelålders anser ungefär 
majoriteten att skatterna är något eller alldeles för höga. Fördelas resultatet efter 
ålderskategori utmärker sig den äldsta åldersgruppen (66-79 år) i jämförelse med 
övriga. Dessa anser i större utsträckning att skattenivån är för hög.  
 
 
 

                                                                                                                                                   
 

7 Svarsbortfallet för frågan om åsikterna om skatternas allmänna nivå var 43 stycken av totalt 3842 
svarande.  
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 Diagram 4.4  Åsikter över skatternas allmänna nivå fördelat på ålder 

 

Källa: Välfärdstatsundersökningen 2010 – diagram gjorda av författarna 

Intressant är också att inställningen till skatters allmänna nivå skiljer sig något 
mellan personer som arbetar inom offentlig respektive privat sektor. I offentlig 
sektor anser 53 procent att skatten är något eller alldeles för hög. Motsvarande 
andel inom privat sektor är 58 procent.  

Diagram 4.5 Åsikter om skatters allmänna nivå fördelat på anställningssektor 

 

Källa: Välfärdstatsundersökningen 2010 – diagrammet är framtaget av författarna 

Uppgiftslämnaren fick även besvara frågan till vilken samhällsklass de ansåg sig 
tillhöra: under-, arbetar-, medel-, övre medel- samt överklass.  I samtliga 
klasskategorier anser majoriteten att skatterna är något eller alldeles för höga. 
Andelen är märkbart större inom klasskategorin överklass, där 85 procent anser att 
skatterna är höga. Inom arbetar- och medelklassen är det jämnare i 
åsiktsfördelningen även om majoriteten fortfarande anser att skatterna är för höga. 
Något som kan tänkas vara intressant är att de personer som anser sig själva vara 
underklass tycker att skatterna är för höga.  
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Diagram 4.6 Åsikten om skatters allmänna nivå fördelat på klasstillhörighet 

 

Källa: Välfärdstatsundersökningen 2010 – diagrammet är framtaget av författarna 

4.1.1 Sambandet mellan synen på skattenivån och sociala bidrag  

För att kunna avgöra om det finns något samband mellan synen på skattenivån 
och synen kring felaktiga utbetalningar av sociala bidrag och tjänster kan man 
åskådliggöra resultaten med korstabeller.  

I korstabellen nedan går det att utläsa i vilken utsträckning synen på felaktiga 
utbetalningar av försörjningsstöd är kopplat till synen av skatters allmänna nivå. 
Märkbart är att de personer som instämmer helt i att bidraget utnyttjas felaktigt 
också har störst andel som anser att skatternas allmänna nivå är hög, 75 procent. 
Tendensen är att ju mer personen anser att bidrag utnyttjas felaktigt desto mer 
anser man att skatterna är höga. Därmed följer även att motsatsen gäller: att 
inställningen till skattenivån är desto mer positiv bland de som inte anser att 
försörjningsstödet utnyttjas felaktigt.  

Tabell 4.1. Andelen som anser att försörjningsstöd utnyttjas kopplat till åsikten om 
att skatternas allmänna nivå  

  
Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

Hög 75 64 53 39 
Lagom/Låg 25 37 47 61 

Totalt  100 100 100 100 

Källa: Välfärdstatsundersökningen 2010 – tabellen är framtagen av författarna baserat på resultat av SPSS 

Åsikten om hur bostadsbidraget utnyttjas och synen på skatters allmänna nivå 
följer ett liknande mönster, som synen kring försörjningsstödet. I följande 
korstabell syns en tydlig tendens att de som anser att bostadsbidraget utnyttjas 
anser också att skatterna är höga. Inom den grupp som instämmer helt med att 
bostadsbidraget utnyttjas felaktigt anser 72 procent att skatternas allmänna nivå är 
hög. Andelen är betydligt mindre bland grupperna som delvis eller helt tar 
avstånd, enbart 45-46 procent av de svarande.   
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Tabell 4.2 Andel som anser att bostadsbidraget utnyttjas kopplat till åsikten om 
skatters allmänna nivå  

  
Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

Hög 72 62 46 45 
Lagom/Låg 28 39 54 55 

Totalt 100 100 100 100 

Källa: Välfärdstatsundersökningen 2010 – tabellen är framtagen av författarna baserat på reslutat av SPSS 

4.2 Logistisk regression 

För att testa och bedöma sambandet mellan synen på skattenivån och synen på 
utnyttjandet av sociala bidrag och tjänster genomförs en logistisk regression. För 
att detta ska vara möjligt krävs att svarsalternativen är dikotoma8. Därför har 
svarsalternativen kodats om från de fyra svarsalternativen till två möjliga 
alternativ: Instämmer och Tar avstånd. Med hjälp av den logistiska modellen har 
vi därefter testat sambandet mellan synen på skattenivån (beroende variabel) och 
synen på felaktigt utnyttjande av dels bostadsbidrag och dels försörjningsstöd 
(oberoende variabler).    

4.2.1 Styrkan hos modellerna  

Åsikten om utnyttjandet av försörjningsstöd kan testas av en logistisk 
regressionsmodell. I modellen skattas den beroende variabeln utifrån den 
oberoende variabeln, i det här fallet försörjningsstöd. Hur väl modellen fungerar 
kan testas med hjälp måtten: Cox and Snell R Square samt Negelkerke R Square. 
För båda dessa mått, som antar värden mellan 0 och 1, innebär ett högre värde 
indikerar på en bättre styrka hos modellen.  

Den logistiska modellen där enbart försörjningsstöd är oberoende variabel 
erhålls mycket låga värden för både Cox and Snell R Square och Negelkerke R 
Square, 0,033 respektive 0,044. Det vill säga synen på felaktigt utnyttjande av 
försörjningsstöd kan enskilt inte förklara synen på skattenivån särskilt väl. 
Modellen estimerar åsikten om skatt genom att endast studera vad de tillfrågade 
har svarat på åsikten om utnyttjande av försörjningsstöd. I de fall där modellen 
skattade hur många som ansåg att skatterna är höga i jämförelse med de som 
faktiskt ansåg detta, hade modellen rätt i 52 procent av fallen. 
Sammanfattningsvis lyckades modellen skatta rätt på 58 procent av 
observationerna.   

                                                                                                                                                   
 

8 Att värdena är dikotoma innebär att de enbart kan anta två värden, t.ex. JA/NEJ eller 0/1.  
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Tabell 4.3 Estimerad åsikt om skattenivå utifrån försörjningsstöd 

 Observerad   Estimerad 
    Hög Lagom/Låg 

Procent rätt 

Hög 1053 960 52,3 
Lagom/Låg 543 1048 65,9 Skattenivån 

Totalt   58,3 

Källa: Välfärdsstatsundersökningen 2010 - Tabell är framtagen av författarna baserat på resultat från SPSS   

Modellen där enbart variabeln om synen på bostadsbidrag används som oberoende 
variabel ger ett liknande resultat som ovan. För båda måtten Cox & Snell R Square 
och Negelkerke R Square erhålls låga värde: 0,036 respektive 0,049. Det är 
visserligen bättre än tidigare men fortfarande mycket lågt.  

4.2.2 B-koefficienten hos modellerna   

Genom att studera B-koefficienten i modellen går det att se vilket samband som 
finns mellan den beroende och oberoende variabeln. För modellen där enbart 
försörjningsstöd ingår är B-koefficienten positiv.   

Tabell 4.4 B-koefficienten för försörjningsstöd (socialbidrag) 
  B S.E Wald Df Sig. Exp(B) 

Modell med försörjnings-stöd 
(Instämmer=1 och Tar avstånd=0) 0,75 0,069 117,5 1 0,000 2,117 

Källa: Välfärdsstatsundersökningen 2010 - Tabell är framtagen av författarna baserat på resultat från SPSS   

Vår oberoende variabel utnyttjandet av försörjningsstöd med svar ”Instämmer/Tar 
avstånd” med värde ”1-0”; detta innebär att när en svarandes åsikt går från tar 
avstånd till instämmer så skiftar åsikten från ”lagom/låg” till ”hög” när det gäller 
skatt. B-koefficienten har värdet 0,75 det betyder att när den oberoende variabeln 
ökar ett steg så ökar den naturliga logaritmen av odds med 0,75 att de svarande 
tycker att skatterna är höga.  

Sammanfattningsvis så stödjer testet av tecken ovan vår arbetshypotes om att 
ju mer personer tror att bostadsbidrag betalas ut felaktigt, desto mer tycker man att 
skatterna är höga. Sambandet är signifikant även om sambandet inte är starkt.  
Testet genomförs även för bostadsbidrag som oberoende variabel. B- 
koefficienten för denna modell blev 0,78, vilket betyder att sambandet även här är 
positivt. Synen på bostadsbidrag påverkar därmed på liknande sätt åsikter om 
skatt såsom försörjningsstöd beskrivet ovan. Detta samband är också signifikant. 

När modellen utökas och båda variablerna för bostadsbidrag och 
försörjningsstöd inkluderas i en logistisk regression förbättras modellen något. 
Cox & Snell R Square och Negelkerke R Square erhåller dock fortfarande låga 
värden: 0,049 respektive 0,066. Tillsammans visar modellens B-koefficient 
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fortfarande i en positiv riktning om än något lägre än då variablerna testades 
separat. Sambandet är dock fortfarande signifikant.  

4.2.3 Test för modell med samtliga variabler   

Inledningsvis skapades en modell för synen på skattenivån (Hög=1, 
Lagom/Låg=0) som innefattar försörjningsstöd samt bakgrundsvariabler som 
förklarande variabler.  

Tabell 4.5 – Skatt beror på försörjningsstöd och bakgrundsvariabler  
Variabler B S.E Wald Df Sig Exp(B) 
Försörjningsstöd 0,72 0,08 89,1 1 0 2,06 
Utbildningsnivå -0,16 0,06 8,5 1 0,004 0,85 
Ålder 0,14 0,03 26,8 1 0 1,15 
Klass 0,27 0,59 20,6 1 0 1,31 
Anställningssektor 0,31 0,08 15,7 1 0 1,36 
Konstant -1,39 0,29 26,2 1 0 0,25 

Källa: Välfärdsstatsundersökningen 2010 - Tabell är framtagen av författarna baserat på resultat från SPSS   

Samtliga variabler är signifikanta i modellen ovan. B-koefficienten är positiv för 
alla variabler förutom utbildningsnivå.  

I modellen med bostadsbidrag samt bakgrundsvariabler som oberoende 
variabler blir även då samtliga variabler signifikanta. Precis som fallet i 
föregående modell är B-koefficienten positiva för alla variabler förutom 
utbildningsnivå.  

Tabell 4.6 – Skatt beror på bostadsbidrag och bakgrundsvariabler 
Variabler B S.E Wald Df Sig Exp(B) 
Bostadsbidrag 0,75 0,08 98,6 1 0 2,12 
Utbildningsnivå -0,17 0,06 9,8 1 0,002 0,84 
Ålder 0,14 0,03 25,9 1 0 1,15 
Klass 0,25 0,59 17,3 1 0 1,28 
Anställningssektor 0,27 0,08 12,1 1 0,001 1,31 
Konstant -1,32 0,29 21,1 1 0 0,27 

Källa: Välfärdsstatsundersökningen 2010 – Tabell är framtagen av författarna baserat på resultat från SPSS   

Avslutningsvis estimeras modellen där både försörjningsstöd och bostadsbidrag 
samt bakgrundsvariablerna finns med som oberoende variabler.   

Tabell 4.7– Test för hela modellen oberoende- och bakgrundsvariabler 
Variabler B S.E Wald Df Sig Exp(B) 
Försörjningsstöd 0,51 0,08 38,0 1 0 1,67 
Bostadsbidrag 0,56 0,08 47,1 1 0 1,75 
Utbildningsnivå -0,13 0,06 5,3 1 0,022 0,88 
Ålder 0,14 0,03 27,0 1 0 1,15 
Klass 0,23 0,59 115,1 1 0 1,26 
Anställningssektor 0,28 0,08 12,9 1 0 1,32 
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Konstant -1,57 0,29 28,6 1 0 0,21 

Källa: Välfärdsstatsundersökningen 2010 – Tabellen är framtagen av författarna baserat på resultat från SPSS   

Alla variabler i modellen är signifikanta. Skattningen av den beroende variabeln 
har ökat samt värdet på Cox and Snell R Square och Negelkerke R Square, 0,076 
och 0,102, detta betyder att variablerna hjälper modellen att skatta bättre. 

Både synen på försörjningsstöd och bostadsbidrag påverkar även personens syn 
på skattenivån. Testerna ovan visar att det finns ett samband, om än svagt, mellan 
personers åsikter om felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd och bostadsbidrag 
och deras syn på skattenivån. Personer som tror att försörjningsstöd och 
bostadsbidrag utnyttjas felaktigt, tycker även att skattenivån är hög.   

Det går även att påvisa att vissa bakgrundsvariabler bidrar till att förklara synen 
på skattenivån. B-koefficienten för dessa variabler indikerar på sambandet.  
 
Modellen indikerar att sannolikheten att personen anser att skattenivån är hög...  

(1) ... minskar med en högre utbildning.  
 Det syntes även tydligt grafiskt i diagrammet 4.3. 

(2) ... ökar ju äldre personen blir.  
Största andelen som ansåg skatten var hög fanns i den äldsta      
ålderskategorin, 66-79 år.  

(3) ... ökar efter ju högre samhällsklass personen anser sig tillhöra.  
(4) ... ökar om personen arbetar i privatsektor i relation till offentlig sektor.  

En större majoritet inom privat anställningssektor anser att skatterna 
är höga. 

4.3 Resultat diskussion 

Vi har tidigare i det här avsnittet visat på ett samband mellan synen på skattenivån 
och synen på bostadsbidrag respektive försörjningsstöd. Sambandet är dock svagt. 
Hur skulle detta kunna förklaras? I Utbildningsdepartementet underlagsrapport till 
Globaliseringsrådets skattegrupp 20089 definieras skatters legitimitet enligt 
följande:  

 
Även om synen på legitimitet kan tänkas variera något brukar man räkna 
följande fyra villkor som avgörande: 

• Skatterna måste upplevas som rättvisa 
• Skattesystemet måste vara enkelt och begripligt 
• Man måste se skatterna som ett mål att nå en gemensam välfärd 

                                                                                                                                                   
 
9 Se källa i referensförteckningen 
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• Man måste uppleva att "alla andra" gör rätt för sig 
 
Dessa villkor spelar säkerligen en viktig roll i att förklara vårt resultat. I vår studie 
har vi undersökt tillit eller förtroende, i vår mening om människor tror att 
försörjningsstödet och bostadsbidraget utnyttjas kan kopplas till åsikter om 
skatternas allmänna nivå. I vår undersökning har vi endast undersökt det fjärde 
villkoret (Man måste uppleva att ”alla andra” gör rätt för sig) om hur skatter kan 
bli legitima. Möjligen beror vårt svaga samband på att åsikter om skatt inte enbart 
beror fjärde villkoret. Förutom de övriga tre villkoren ovan kan det också finnas 
andra orsaker som påverkar människors beteende.   
Det kan finnas många orsaker till att personerna som ingår i undersökningen har 
svarat som de gjort. En orsak kan vara synen på bidragsprocessen, en annan kan 
vara skattesystemets utformning. De svarande kan i allmänhet ha stor tillit till sina 
medmänniskor men ändå anse att skattenivån ska vara låg.  

Robert D. Putnam kom fram till att etablerandet av frivilligorganisationer var 
huvudorsaken till att demokrati fungerade i Italien. Rothstein och Kumlin menar 
att politiska institutioner spelar en viktig roll i människors tillit. 
Bo Rothstein hänvisar till Lennart Lundquist som menar att de offentliga 
institutioner som genomför politiken har stor betydelse för demokratin men 
institutionernas legitimitet är ofta underskattad. Demokratins 
förvaltningsinstitutioner har en direkt påverkan för individen. Rothstein skriver att 
vi anförtror mycket till de offentliga institutioner som barnomsorg, utbildning och 
framförallt välfärdstransfereringar (Rothstein 2004, s. 174-175). Därför rotar sig 
upplevelser om bidragsfusk och åsikter om skatt i många andra orsaker än de vi 
undersökt. Rothstein och Kumlin menar också att man transfererar erfarenheter 
och historier till närstående i en socialiseringsprocess, detta påverkar vilka bilder 
man för vidare till andra och vilka man kan lita på(Rothstein et al 2005, s.60). 

4.3.1 Diskussion kring bakgrundsvariabler 

Resultatet över våra bakgrundsvariabler kan kopplas ihop med villkoren för att 
skatter uppnår villkoren för legitimitet. I studien av bakgrundsvariabler studerar vi 
endast tecknet och inte vilken eller hur stor effekt.10  

Utbildningsnivå, indikerar på en negativ påverkan på åsikter om skatt, hur kan 
detta komma sig? En anledning skulle kunna vara att de som genomgått en 
utbildning är positiva till skatt för att skatt har finansierat deras skolgång. Skatter 
som går till en god sak är legitima, alltså ett mål att nå gemensam välfärd. De som 
genomgått en utbildning anser kanske att andra ska få samma möjlighet och därför 
är man positivt inställd till skatt. Med utbildningsnivå kan kunskaper och 
förståelse för skattesystemet öka, som är ett annat legitimitetsvillkor.  

                                                                                                                                                   
 
10 Vi har valt att inte gå in djupare på tolkningen av modellens B-koefficienter eftersom det är svårt att tolka och 
blir ofta abstrakt 
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Ålder, är en variabel som visar på en positiv påverkan på åsikter om skatt. Att 
tycka att skatterna är höga ökar ju äldre personerna blir. Ju äldre man blir desto 
mer förmögen blir man, man investerar i en bostad, pensionssparar och sparar till 
semestern. Ju fler tillgångar desto mer skatt behöver man betala, skatter kan därför 
betraktas som orättvisa.  Ålderskategorin för de svarande 66-79 år utmärker sig i 
jämförelse med andra ålderskategorier. Dessa människor har antagligen 
pensionssparat hela sitt liv och kanske upplever att de sparande pengarna är 
otillräckliga. I detta fall handlar legitimiteten om rättvisa. De som nått 
pensionsålder och får kanske inte ut så mycket pension de förväntat sig, vilket kan 
upplevas som orättvist. 

Anställningssektor, visar att man tycker att skatterna är för höga om man 
arbetar inom den privata sektorn i jämförelse om man är offentligt anställd. Den 
troliga förklaringen är att offentlig verksamhet finansieras av skatter och därför är 
offentligt anställda mer positiva till skatter. Anställda inom detta område ser 
troligen skatterna som medel för att nå gemensam välfärd.  

Upplevd samhällsklass, indikerar att man tycker att skatterna är höga med ju 
högre samhällsklass personen anser sig tillhöra. En anledning skulle kunna vara 
att i Sverige tillämpas till exempel en progressiv skattemodell för inkomstskatten, 
dvs. att skattesatsen stiger med inkomsten. Dessutom är det troligt att människor 
med större tillgångar upplever det som orättvist att betala mer skatt. Varför är 
andelen i underklassen som anser att skatter är höga en lika stor andel som den i 
övre medelklassen? I detta fall skulle man kunna koppla tillbaka denna 
observation till Rothsteins och Kumlins forskning om att de som har erfarenhet av 
selektiva, behovsprövade välfärdsinstitutioner har större tendens att inte lita på 
människor. Människor i underklassen som kanske har denna erfarenhet kanske 
inte heller anser att skatterna uppnår något av legitimitetskraven.  
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5 Slutsatser 

Vår frågeställning var följande: Kan uppfattningen vad människor tror att bidrag 
utnyttjas kopplas till åsikten om skatternas allmänna nivå? 
 
Vi kan konstatera att det finns ett samband mellan människors tillit till andra 
människor och åsikten om skatternas allmänna nivå. Det är dock en blygsam 
slutsats – både eftersom sambandsmåttet är svagt, men också för att åsikten om 
skatternas allmänna nivå torde bero på andra saker.  

Våra slutsatser kan kopplas tillbaka till Rothstein och Kumlin som menar att 
tillit beror på de politiska institutionerna. Om välfärdens institutioner inte sköter 
sitt arbete i form av kontroller kan detta mycket väl minska tilliten till systemet 
och andra människor. Frågan handlar dels om hur skatter blir legitima och dels om 
andra orsaker som exempelvis bidrags – och skattesystemets utformning. Därför 
kan vår modell inte skatta sambandet väl. Legitimitetsvillkoren kan också kopplas 
till våra bakgrundsvariabler som kan indicerar varför de svarande tycker som de 
tycker.  

Trots att vi tror oss ha kommit en bit på vägen för att avgöra vad som påverkar 
åsikterna om skatternas allmänna nivå, krävs mer forskning inom detta område. 
Rothstein och Kumlin har slagit fast att välfärdssystemens utformning påverkar 
människors tillit till varandra. Vi har lyckats finna ett samband mellan tillit 
(åsikter om förekomsten av bidragsfusk) och skatternas allmänna nivå. Vad är då 
nästa steg? Vi anser att många förklaringar skulle kunna finnas i om man 
studerade välfärdsinstitutionernas direkta påverkan på åsikter om skatternas 
allmänna nivå. Vi utgick från en subjektiv variabel, det vill säga människors 
uppfattning om hur vanligt bidragsfusk förekommer och om dessa personers 
uppfattning om skatternas allmänna nivå. För fortsatt forskning inom detta 
område skulle välfärdsinstitutioners direkta påverkan på åsikter om skatters 
allmänna nivå vara ett intressant ämne att studera.  
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