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Abstract 
Skattesmitning är och har varit ett problem i Grekland sedan 1970-talet. Staten sågs som en 

fiende och skattesmitning blev en tyst motståndsrörelse. Syftet med arbetet var att undersöka 

om det fanns något samband mellan hur den grekiska befolkningen uppfattade att landet styrdes 

och förekomsten av skattesmitning. Genom ett flertal regressioner av materialet från ESS 

(European Social Survey) framkom det att det medgivna skattesmitandet mellan åren 1997-

2002 i Grekland kunde uppmätas till 22,6% och faktorn som bidrog till detta var framför allt 

synen på skattefusk. Vidare fanns inget stöd för att variabler som förtroende till politiker, 

uppfattningen av rättssystemet samt uppfattad laglydighet påverkar frekvensen av 

skattesmitning. Detta tyder sammantaget på att det som Manski kallar endogena interaktioner, 

däribland socialisation som bygger upp individens normer och värderingar påverkar risken för 

att begå skattebrottsliga handlingar och i förlängningen även skattesmitning.  
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Only stupid people pay tax 

/Ögonkirurg till grekisk radio, 2012 

 

We wouldn’t have a world economic crisis now if we hadn’t had tax evasion.[…] In other 

words, if tax evasion in these countries had been taken seriously and been tackled in these 

countries we would not have a Euro crisis today. That’s how important tax evasion is. 

/Richard Murphy, Financial Task Force, 2012



Inledning 
Grekland står på randen till total ekonomisk kollaps. Situationen som uppkommit har ett flertal 

förklaringar varav en är det omfattande skattefusk som varit så påtagligt att företeelsen har 

kallats Greklands tidsfördriv (www.forbes.com, Kashmir Hill, 10/06-11). I 40 år har grekiska 

regeringar försökt stävja skatteundandragandet och i 40 år har de misslyckats. 

Skattesmitning definieras som en handling där målet är att minska sin skatteskyldighet eller 

fördröja skattebetalningen, och där medlet för att nå målet är olagliga handlingar och 

utelämnande av relevanta fakta (Agapitos & Mavraganis, 1995). Skattefusket i Grekland har 

under en längre period varit ett stort problem. Historiskt sett har skatter uttaxerats av 

makthavare som ansetts vara diktatorer och tyranner, vilket bidragit till att skattefusk eller 

skattsmitande blivit en form av motståndsrörelse. Den grekiske filosofen Platon betraktade 

skattebetalning som en företeelse som inte var kompatibel med den fria medborgaren (Agapitos 

& Mavraganis, 1995). 

Idag föranleds skattefusk visserligen inte av exakt samma förhållanden men beteendet och 

reaktionen på skattebetalning brukar ta sig uttryck genom ett antal sätt varav en är 

skatteundandragning, vilket denna uppsats behandlar.  

Följande uppsats undersöker ett antal olika aspekter kring skattesmitning. Det allmänna 

rättsmedvetandet är den normativa rättsuppfattning som de flesta individer har internaliserat 

och inom det allmänna rättsmedvetandet ingår även vetskapen om de sanktioner som kan 

drabba individen som bryter mot den normen. Utöver detta innehåller rättsmedvetandet våra 

uppfattningar om lag och rätt, om vad som är fel och avvikande. Skattesmitning kan antas 

klassas som en brottslig och avvikande handling i det allmänna rättsmedvetandet, men om ingen 

tillämpar normen, i det här fallet skattemoralen, undergrävs den och blir meningslös. Det som 

då sker är tankesättet som ögonkirurgen påtalade och när en stor del av befolkningen har den 

uppfattningen uppstår en prekär finansiell situation, vilket har skett i Grekland. Det är därför av 

intresse att finna och förklara bakomliggande faktorer till skattesmitning samt dess utbredning 

i samhället, i det här fallet det grekiska samhället. 

Ur sociologisk och samhällsvetenskaplig synpunkt är denna problematik intressant eftersom 

individen och staten ingår i ett samhällskontrakt där skattebetalning är en central aspekt för att 

offentliga sektorn som sjukhus och skola ska kunna fungera på ett lämpligt sätt. Eftersom 

skatter ska vara till hjälp för alla samhällsmedlemmar är det intressant att ta reda på vad det är 

http://www.forbes.com/


som driver en individ till att frångå kontraktet och skattesmita från de indirekta skattena 

däribland moms. 

Teorier och tidigare forskning på området tyder på ett antal faktorer som påverkar i vilken 

utsträckning människor skattesmiter. Dessa har jag valt att dela in i två kategorier där den ena 

rör det allmänna rättsmedvetandet. Denna kategori består av två variabler från ESS (European 

Social Survey) nämligen Man bör alltid följa lagen och Man bör inte fuska med skatten. Den 

andra kategorin rör hur den grekiska befolkningen uppfattar det grekiska samhället/statsskicket 

- hur demokratin i Grekland hanteras (Tillfredsställd med hur demokratin i landet fungerar?), 

om man anser att myndighetspersonal behandlar alla medborgare likvärdigt (Litar på att 

myndighetspersonal agerar korrekt) samt hur stor tillit man har till politiker. Dessa oberoende 

variabler ställs mot en beroende variabel som mäter i vilken utsträckning man begått skattefusk 

mellan åren 1997-2002. 

  

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om graden av misstroende mot staten leder till en lägre 

grad av rättsmedvetande som tar sig i uttryck genom ökad skattebrottslighet. 

Frågeställningar 
 

 Varierar det medgivna skattesmitandet efter individuella faktorer såsom ålder, kön och 

utbildning? 

 Ökar/minskar skattesmitandet i variation med organisatoriska faktorer såsom 

yrkesgrupp (tjänstemän, arbetare, egenföretagare)? 

 Finns det kopplingar mellan hur tillfredsställda den grekiska befolkningen är med hur 

landet styrs och frekvensen av skattesmitningar? 

 

 

 

 



Definitioner 
 

Rättsmedvetande 

Rättsmedvetandet som fenomen förekommer i alla samhällen och följande definitioner antas 

därför kunna appliceras på den mänskliga befolkningen i allmänhet.  

Rättsmedvetande som företeelse är ytterst dynamiskt och förändras över tid i takt med att 

människors uppfattningar om sin omvärld förändras. Det är ett evigt utvecklande fenomen och 

påverkas av rättsliga organ men man bygger som individ upp sitt rättsliga medvetande till följd 

av rättsliga intryck samt socialisationen som är tätt kopplat till rättsmedvetandet (Fritsvold, 

2009). 

Begreppet rättsmedvetande har historiskt sett uppfattats som något som bör vara förenligt med 

det som befolkningen anser vara rätt (Axberger, 1996). En del menar att det allmänna 

rättsmedvetandet är ett rättfärdigande eller orättfärdigande av det som är rätt, det vill säga inget 

är rätt eller fel förrän befolkningen har bestämt att det vara det ena eller andra. 

Maktrelationer genomsyrar alla delar av samhället och rättssystemet är inget undantag. 

Historiskt sett har forskning inom rättssociologi visat att lagens innebörd och tillämpning 

påverkats av regionala kulturer och nätverk. Lagen ska dessutom ha bevarat historiskt rådande 

maktstrukturer och sociala skillnader, vilket lett till att de bemedlade klarat sig bättre vid 

rättsliga konflikter (Silbey, 2005). Eftersom lagen som företeelse är en av människan skapad 

social konstruktion, reflekterar den också åsikterna hos dem som ingår i samhället (Silbey, 

2005). Det bör även noteras att medvetande-delen av rättsmedvetandet inte syftar till individen 

utan till ett kollektivt och allmänt medvetande som byggs upp och delas av ett samhälle (Silbey, 

2005). Eftersom denna uppsats behandlar det grekiska folkets rättsmedvetande då man jämför 

med skattebrottslighetens utbredning, kommer jag att huvudsakligen att rikta in mig på det 

allmänna rättsmedvetandet.  

Enligt Ewick och Silbey finns tre olika former av rättsmedvetande sett till förhållandet till lagen. 

Dessa är Before the law, With the law och Against the law. Before the Law innebär att lagen 

uppfattas som ett objektivt, hierarkiskt och rationellt system där individen uppfattar lagen som 

totalt neutral inför alla oavsett bakgrund, man är lika inför lagen. 



With the Law innebär att individen uppfattar lagen som ett taktiskt spel där nyttomaximering är 

målet. Man manipulerar rättsliga regler som bedöms vara ofördelaktiga, till förmån för egna 

intressen. Individens rättsliga förmåga påverkas av den egna målmedvetenheten.  

Against the Law betyder att man uppfattar lagen som subjektiv, långsam och otillgänglig för 

befolkningen i stort. Vanliga människor anses bli bedömda orättvist i förhållande till 

välbeställda och maktfulla personer, vilket leder till en aversion gentemot lagen som ger sig i 

uttryck genom olika former av civil olydnad (Fritsvold, 2009). 

Ett övergripande sätt att beskriva rättsmedvetandets innebörd är ”den allmänna 

rättsuppfattningen bland människor i samhället” (Axberger, 1996). Det allmänna 

rättsmedvetandet är mestadels använt inom rätts- och kriminalpolitik. Enligt Axberger finns det 

två huvudsakliga argument till varför det allmänna rättsmedvetandet bör tas i beaktning. Det 

första avser demokratin – eftersom den myndiga delen av befolkningen har rösträtt och har 

röstat fram den makthavande regeringen, bör även lagen reflektera befolkningens 

rättsmedvetandet, det vill säga lagen ska passa in i den, av befolkningen, konstruerade normen. 

Finns inte detta tenderar lagstiftningen att inte accepteras och stöts därmed bort av 

samhällsmedborgarna. Detta argument kallar Axberger ”konceptionsargumentet” (Axberger, 

1996). 

Ekonomisk brottslighet 

Det finns två huvudsakliga definitioner av vad ekonomisk brottslighet är och innebär. Dessa 

definitioner grundades av kriminologen Edwin Sutherland på 1940-talet respektive Herbert 

Edelhertz på 1970-talet (O’Brien & Yar, 2008). Sutherland menade att ekonomisk brottslighet 

kunde skiljas från andra former av brottslighet genom att se till förövarens högre sociala status. 

Tidigare hade epitetet ”brottsling” tilldelats personer med låg eller mycket låg social status och 

i den definitionen saknades begrepp som inkluderade personer på begått brott av ekonomisk 

karaktär men med Sutherlands myntande av begreppet ”white-collar crime” blev det tydligt att 

brott begås av personer inom alla samhällsklasser. Utöver detta ville Sutherland framhålla att 

den här typen av brottslighet hade lika stor och i vissa fall större påverkan på samhället än andra 

typer av brottslighet. Stöld eller rån påverkar en enskild person eller företag en gång medan ett 

brott som exempelvis skattesmitning påverkar ett helt samhälle på längre sikt då staten går miste 

om intäkter som skulle ha gått till skola, sjukhus och andra delar av välfärden (O’Brien & Yar, 

2008).  



Edelhertz (Hagan, 2009) delar in sin definition av ekonomisk brottslighet i fyra kategorier. 

Dessa är: 

- Brott som inte kräver någon större planering och som utförs av en enskild individ i syfte 

att erhålla mer pengar. Exempel på detta är skattebrottslighet, kreditkortsbedrägeri, 

försäkringsbedrägeri etc. 

- Brott som utförs av personer som arbetar inom den organisation de stjäl ifrån, det kan 

handla om företag, myndigheter etc. Exempelvis förskingring och stöld/snatteri. 

- Brott som utförs inom eller kring en organisation i syfte att främja organisationens 

position. Exempelvis mutor. 

- Affärsverksamheter vars huvudsyfte är att begå olika former av ekonomisk brottslighet. 

Exempelvis falska tävlingar, brott rörande förhandsbetalningar etc. 

 

 

 



Teori/Tidigare forskning 

Inom rättsmedvetande och skattefusk finns det ett flertal teorier som på olika sätt försöker 

förklara människors beteenden och handlingar. Dessa syftar till att förklara varför människor 

väljer att begå en handling de vet är fel, vad det är som gör att människor avhåller sig från 

kriminella aktiviteter osv. 

Enligt Alalehto och Larsson (2012) är den typiske ekonomiska brottslingen är en medelålders 

man som är egenföretagare, gift, tillhör till landets etniska majoritet och har en regelbunden 

inkomst. Vidare påvisar författarna att andelen svenska respondenter som svarat att de någon 

gång mellan 1997-2002 har skattefuskat uppgår till ungefär 30 %. 

Forskning och teorier gjorda för att klarlägga bakomliggande faktorer till skattebetalning och 

undvikande av skatt har kommit fram till att de intressanta inställningarna som bör studeras 

bland andra är vad man uppfattar som rättvisa, vilka möjligheter som finns till skattesmitning, 

kunskap om skattebetalande, sociala normer och värderingar och vilken motivation man känner 

till skattebetalning (Kirchler, 2007). Vidare anses skattemoral verka på kollektivet. 

För att förstå bakgrunden till skattebetalande/skatteundandragande bör man ha en förståelse för 

den subjektiva uppfattningen människor har om skatter. Människor som har en relativt god 

inställning till skatt kommer också att i högre grad betala korrekt skatt, då de samhälleliga 

vinsterna överträffar de egna intressena (Cullis & Lewis, 1997). Att som demokrati använda sig 

av hårda metoder för att stävja skattefusk kan slå tillbaka och leda till ytterligare skattesmitande, 

det är således av största vikt att medborgarna känner någon form av frivillighet gentemot 

skattebetalning.  

Skattemoral är en form av social norm som bör internaliseras hos allmänheten för att 

skattebetalarna frivilligt ska medverka och bidra till statskassan (Traxler, 2006). Positiva 

sanktioner för självuppfattningen blir resultatet för den som i enlighet med skattemoralen 

betalar. Den som undviker skatteplikten och istället väljer att skatteundandra blir föremål för 

negativa sanktioner, vilket förtydligas när man läser citatet av Agnar Sandmo ”people refrain 

from tax evasion […] not only from their estimates of the expected penalty, but for reasons that 

have to do with social and morale considerations” (citerat i Traxler, 2006,  s.1). Att bryta mot 

dessa ska därmed resultera i känslor som skam, skuld och ånger (Traxler, 2006). Vidare tenderar 

skattebetalare att basera valet att skatteundandra eller betala på omgivningens handlingar. 

Personer vars umgängeskrets skattesmiter och uppfattar att människor i allmänhet skattesmiter 

kommer i högre utsträckning själv skattesmita som en reaktion på detta, vilket i sin tur leder till 



fler skattesmitare. Skattefusket ”kostar” mindre i social mening, eftersom skattemoralen 

försvagas ju fler som bryter mot den, då skatteundandragandet rättfärdigas och därmed blir 

lättare att begå (Traxler, 2006; Cullis & Lewis, 1997; Mehlkop & Graeff, 2010). 

Även sättet på vilket skattebetalare föreställer sig att skattmasar är och tvärtom bidrar till att 

konstruera verkligheten. Exempelvis om skattmasar uppfattar skattebetalare som giriga, 

själviska och extremt nyttomaximerande kommer skattebetalarna till slut att bete sig som om 

detta vore sant (Cullis & Lewis, 1997).  

 

Den första teorin som jag har valt att använda mig av är rational choice/rationaliering. Teorin 

handlar i huvudsak om att en individ handlar och agerar utifrån bedömningar kring förhållandet 

mellan fördelar och nackdelar. Den rationella människan begår brott för att uppnå maximal 

belöning och samtidigt undvika risker (Sarnecki, 2009). Kostnaderna i det här fallet (ekonomisk 

brottslighet/skattesmitning) är inte enbart rättsliga som exempelvis böter eller fängelse utan 

även sociala såsom risken att förlora släkt och/eller vänner för att de inte vill associera sig med 

en brottsling, men även risken att förlora egen självrespekt (BRÅ, 2001). 

Enligt Brå:s sammanfattning av Colemans (1998) studier kring ekonomisk brottslighet finns 

det fyra former av rationaliseringar som den ekonomiske brottslingen använder sig av: 

- Ingen fysisk person drabbas av brottet (och drabbas ingen person är det inte ett lagbrott) 

- För att överleva eller för att nå en viss ekonomisk status måste brottet genomföras 

- Alla människor i omgivningen gör det 

- Jag förtjänar detta (självkompensering med illegala medel för att man inte fått en 

löneförhöjning, befordran eller liknande) (BRÅ, 2001). 

Den andra teorin eller modellen jag använder mig av rör interaktioner. Manski har tidigare 

konstaterat att både ”endogena interaktioner” såsom individens socialisering och social 

konformitet och ”exogena interaktioner” som exempelvis gruppens uppfattning av hur rättvisa 

offentliga institutioner är, påverkar risken för skattesmitning. Vidare kan det i vissa fall vara så 

att en så kallad ”korreleringseffekt” uppstår till följd av att ett flertal personer handlar på 

liknande sätt på grund av att de utsätts för likartade yttre faktorer (Fortin m.fl., 2007; Manski, 

1993).  

Modellen används för att förklara varför individer som befinner sig i samma grupp ofta beter 

sig på liknande sätt. Enligt Manski (1993) handlar det om tre olika effekter – endogena 



interaktioner, exogena interaktioner samt korreleringseffekter. För att förtydliga mekanismerna 

bakom modellen används ett exempel rörande high school-elevers (motsvarande 

gymnasieelevers) skolresultat/betyg. Betygen visar på endogena interaktioner om individuella 

skolresultat korrelerar till det genomsnittliga resultatet bland elever av samma etniska 

bakgrund, årskull eller liknande. Exogena interaktioner kan istället vara då skolresultaten 

varierar beroende på vilken socio-ekonomisk situation gruppen befinner sig i och korrelerade 

effekter sker då elever som exempelvis har haft samma lärare uppvisar samma eller liknande 

resultat (Manski, 1993). Skillnaden mellan dessa ligger i hur de påverkas av förändringar. 

Exempelvis för endogena interaktioner gäller att om vissa elever får privatlärare (tutors) och 

dessa elevers resultat förbättras kommer genomsnittet för hela skolan att höjas vilket gynnar 

alla elever på längre sikt eftersom skolan kommer att använda sig av privatlärare för att på så 

sätt höja elevernas skolresultat. Den här typen av social överföring, att det individuella 

sammantaget påverkar gruppen, sker inte när det handlar om exogena interaktioner eller 

korrelerade effekter (Manski, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Data/Metod 
Jag har valt att använda mig av kvantitativ metod där jag använder linjära och logistiska 

regressioner i syfte att försöka hitta samband mellan den beroende variabeln skattesmitning och 

de oberoende variablerna som rör attityder till hur landet styrs. Vidare använder jag mig av 

datamaterialet European Social Survey (ESS), år 2004 som jag analyserar i SPSS. Jag valde att 

använda 2004 års material för att det var den enda omgången som innehöll en direkt 

frågeställning rörande skattesmitning.  

Jag använder mig av en sekundäranalys på grund av de fördelar det innebär i förhållande till 

alternativet primäranalys i det här fallet. Tiden och resurserna räcker inte till för att hinna 

utforma, översätta, skicka ut och samla in enkäter från Grekland. Trots att det är en 

sekundäranalys är resultaten tillförlitliga eftersom urvalsprocessen för ESS är grundligt 

genomförd och medför en representativ grupp av respondenter. Dessutom används vedertagna 

metoder för att analysera och fullfölja eventuella bortfall (Bryman, 2011). 

Hela originalmaterialet bestod år 2004 av 23 europeiska länder och 44 325 respondenter. För 

Greklands del uppmättes svarsfrekvensen till 78,8 % då 2406 personer av de 3055 som funnits 

i Greklands första urval svarade (Alalehto & Larsson, 2012). 

Fördelen med att använda ESS – materialet är att man kan använda det för att utröna ny 

information är vad som tänktes från början. Korrelationen mellan variabler som inte jämförts 

tidigare kan leda till att analyser och nya teorier utvecklas vilket kan utmana tidigare 

föreställningar och uppfattningar kring ett fenomen. Vidare kan incitament för obeprövade 

analyser uppstå genom nya teoretiska idéer (Bryman, 2011).  

Variabler 

De variabler jag har valt att inkludera i resultatavsnittet grundar sig i tidigare forskning som 

tyder på att faktorer som möjligheter och skattemyndigheter, tandlösa skattelagar och ett 

odemokratiskt regeringsstyre ökar sannolikheten för skattesmitning (Agapitos & Mavraganis, 

1995). Dessutom har jag valt att innefatta variabler som kan ge en uppfattning om grekernas 

skattemoral samt rättsmedvetande. 

Det jag vill veta är om grekers attityder till hur Grekland styrs påverkar i vilken utsträckning 

greker skattesmiter. Eftersom det inte finns ett antal direkta mått på detta behöver jag använda 

mig indikatorer och indirekta indikatorer i synnerhet. Indikatorer används för att synliggöra och 

göra det lättare att mäta fenomen som inte nödvändigtvis har klara mått, de används istället som 



ett indirekt mått på ett, från början, icke-kvantifierbart fenomen, däribland attityder (Bryman, 

2011).  

För att kunna testa Manskis teori/modell valde jag att mäta rör hur nöjda grekerna är med hur 

landet styrs och de indikatorer som jag använder mig av inkluderar variablerna tilliten till 

politiker, om man anser att demokratin i landet hanteras på ett lämpligt sätt och bra sätt 

(Tillfredsställd med hur demokratin i landet fungerar?), samt om man uppfattar att 

myndighetspersonal behandlar medborgarna på ett korrekt sätt (Litar på att 

myndighetspersonal agerar korrekt). Hypotesen är att de som svarar instämmande till 

påståendena kan tänkas skattesmita i lägre utsträckning eftersom de troligen vill bidra till att 

samhället bibehålls bland annat genom att betala skatt och därigenom undvika skattefusk.  

Jag valde dessa tre variabler för att de sammanfattar en medborgares interaktion med 

styrelseskicket. Politiker är framröstade av medborgarna, myndighetspersonal hanterar 

medborgarnas dagliga problem och hur rättvist man anser att dessa två kategorier (politiker och 

myndighetspersonal) agerar påverkar även hur man ser på demokratin i landet. 

Den andra gruppen av indikatorer rör det allmänna rättsmedvetandet och skattemoralen. Dessa 

frågor innefattar variablerna Man bör alltid följa lagen samt Man bör inte fuska med skatten. 

Hypotesen är här att instämmande svar på dessa påstående/frågor kan tänkas indikera att man 

skattesmiter i mindre utsträckning än de som inte håller med om påståendena.  

Den beroende variabeln rör huruvida man skattefuskat någon gång under tidsperioden 1997-

2002 (Skattesmitit en/flera gånger de senaste fem åren (1997-2002)).  

Utöver dessa har jag även valt att undersöka vilka individuella faktorer som kan påverka i vilken 

utsträckning man skattesmiter. De kontrollvariabler jag valt att använda mig av är kön, ålder, 

utbildning, anställningssituation och om man är född i Grekland eller om är invandrare. Dessa 

variabler kommer att kopplas till teorin om rationalisering. 

Utförande 

I ett tidigare skede valde jag att göra en korrelationsmatris i syfte att se om det fanns samband 

mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Den visade att variablerna tillit 

till myndighetspersoner samt tillit till politiker hade ett svagt negativt samband till frekvensen 

av skattesmitande, vilket innebär att stor tillit till dessa skulle resultera i mindre utsträckning av 

skattesmitning. Vidare visade matrisen att ju lägre uppfattning av laglydighet samt ju mindre 



man instämmer i påståendet att medborgare inte bör skattesmita desto större sannolikhet är det 

att man har skattesmitit mellan åren 1997-2002. Dock ska det noteras att detta är en enklare 

form av sambandsanalys, men det ger stöd åt utförandet av ytterligare tester. 

Utöver korrelationsmatrisen och regressionsanalysen har jag använt mig av logistisk 

regressionsanalys för att försöka finna vilka variabler på individ- samt ”mellannivå” som kan 

påverka skattesmitningens utbredning i Grekland. Dessa variabler innefattar som tidigare 

nämnts kön, ålder, utbildning, anställningssituation och om man är född i Grekland eller om är 

invandrare. 

 Data som används i resultatavsnittet av denna uppsats kommer från European Social Survey 

round 2 eftersom den variabel som var av störst intresse för mig (Skattesmitit en/flera gånger 

de senaste fem åren (1997-2002)) endast fanns i omgången från 2004.  

Eftersom uppsatsen avser klarlägga hur de grekiska respondenterna uppfattar olika aspekter av 

skatteundandragande är det endast materialet för Grekland som behandlas. Variablerna studeras 

först separat för att klart och tydligt påvisa respondenternas uppfattningar till varje 

frågeställning eller påstående. Därefter görs multipla regressioner på materialet från år 2004, 

för att finna eventuella korrelationer mellan de enskilda oberoende variablerna och den 

beroende variabeln Skattesmitit en/flera gånger de senaste fem åren (1997-2002).  

Svarsalternativen för de valda variablerna har i de flesta fall 5 steg vanligtvis Instämmer starkt, 

Instämmer, Varken eller, Instämmer inte och Instämmer inte alls. Vikten av diskrepansen 

mellan det första och andra svarsalternativet och fjärde och femte alternativet kan i det här fallet 

försummas och av den anledningen har jag slagit samman Instämmer starkt och Instämmer; 

Instämmer inte och Instämmer inte alls. Varken eller har blivit en egen kategori. 

 

 

 

 

 



Bakgrund 
I Grekland klassas en ekonomisk handling enligt Agapitos och Mavraganis(1995) som 

skattesmitning om den uppfyller någon av följande kriterier: 

• Ingen deklarering skickats in eller om de inskickade handlingarna visar felaktiga uppgifter. 

• Ingen skattedeklaration har gjorts förutsatt att skatteskulden överstiger 300 000 Drs 

motsvarande 880 euro. 

• Inga skatteuppgifter, exempelvis kvitton, som krävs enligt grekisk lag har skickats in. 

• De ovanstående skatteuppgifterna skickas in men är felaktiga, förutsatt att diskrepansen 

mellan den deklarerade summan och det faktiska värdet på tillgångarna överstiger 10 %. 

• Räkenskapsböcker för företag visar inkorrekta uppgifter och diskrepansen mellan den faktiska 

inkomsten och den deklarerade överstiger 20 %, dessutom får värdet inte understiga 1 miljon 

DRS motsvarande 2 934 euro. 

• Den enskilde skattebetalaren uppfyller inte sin skyldighet att ha räkenskapsböcker och 

skatteuppgifter i säkert förvar, vilket begärs av ”Books and Records Code”. 

• Skattebetalare deklarerar falska eller påhittade fakturor. 

Den ekonomiska situationen i Grekland 1995 

I Grekland år 1995 översteg den svarta ekonomin 40 % av BNP, inkomstskatten låg på 45 %, 

av den arbetsföra befolkningen var över 55 % egenföretagare eller kvalificerade arbetare, 

straffen för skattebrott var ytterst milda och den offentliga sektorn var dubbelt så stor som den 

privata. Utöver detta hade ett återkommande problem varit rättvisa mellan olika 

samhällsgrupper, detta då flertalet sociala grupper fått en form av skattedispens av den grekiska 

staten. Det innebar att skattebetalare som hade lika hög inkomst och i övrigt överensstämmande 

förutsättningar, inte betalade lika mycket i skatt för att vissa sociala grupper lyckats erhålla 

skattelättnader från staten. Skattelättnader som dessa blev dessutom grund för legitimerandet 

av skattefusk. År 1995 kostade skattefriheten 1000 mdr Drs motsvarande 2,9 mdr euro. Således 

använde människor som inte erhållit skattelättnader och tidigare varit ärliga, 

skatteundandragande som ett medel för att nå det de ansåg vara rättvis beskattning. Det grekiska 

skattesystemet är i grunden ett instabilt system, vilket beror på att de frångått traditionellt 

accepterade och använda principer inom beskattning. Till följd av detta får den grekiska staten 



inte in de skatter som behövs och förväntas i ett land med så höga skattenivåer. Den låga 

skattebördan tros vara en anledning till att Grekland har problem med skatter på ett sätt som 

inte motsvaras av de flesta andra europeiska länder (Agapitos & Mavraganis, 1995). 

 Skattesmitningen i Grekland 1995 

Fördröjda skatteinbetalningar motsvarande 240 miljoner Drs eller 704 328 euro (10,8% av den 

direkta skatteinsamlingen), blev resultatet av en då förväntad lag om skatteamnesti. Det var 

huvudsakligen företag som ägnade sig åt den typen av skatteundandragande, då lagen innebar 

att exceptionellt sena deklarationer skulle slippa böta eller andra avgifter till följd av den sena 

skatteinbetalningen. Skulle den grekiska staten tagit tillvara på tilläggskostnaderna från sena 

skattebetalningar skulle de fått in ungefär 40 mdr Drs. 

Icke-kvalificerade arbetstagare och pensionärer stod för 70 % av de inbetalda inkomstskatterna, 

trots att de motsvarade endast 60 % av de totala skattebetalarna. Därutöver var skattesmitningen 

hos gruppen icke-kvalificerade arbetstagande skattebetalare nästintill 0 % 1995. Det var i 

övervägande grad egenföretagare/kvalificerade arbetare, byggnadsarbetare och mindre företag 

som undandrog inkomstskatten. Dock bör det noteras att extraknäckande pensionärer och 

statsanställda smet från skattebetalning. Vid en sammanställning av all skattesmitning för år 

1995, uppmättes uteblivna skatteinkomster till staten 700 mdr Drs eller ungefär 40 % av de 

insamlade direkta skatterna (Agapitos & Mavraganis, 1995). 

Skattesmitarna var i de flesta fallen inte icke-kvalificerade arbetstagare, utan höginkomsttagare, 

vilket fördjupade de sociala klyftorna eftersom de rika inte betalade för sig, vilket medförde att 

de mindre välbeställda fick stå för mycket höga kostnader (Agapitos & Mavraganis, 1995). 

1987 infördes moms i Grekland. Detta medförde förhoppningar om att skattesmitningen inom 

kategorin indirekta skatter skulle minska drastiskt eftersom momsen var ett slutgiltigt resultat 

av avskaffade eller hopslagna indirekta skatter. Förhoppningarna om färre skattesmitningar 

infriades dock inte eftersom det monetära tillägget på ett satt pris blev föremål för fusk då både 

den köpande parten, som köper till ett billigare pris, och säljande parten, som slipper betala en 

del av sin vinst, tjänade på att exkludera momsen. Ytterligare indirekta skatter innefattade arvs- 

och gåvoskatten, stämpelavgifter och omsättningsskatter. Uppskattningsvis 40 % av de 

indirekta skatterna förlorades i skattesmitning, vilket motsvarade 1 400 mdr Drs 1995 (Agapitos 

& Mavraganis, 1995). 

 



Fakelaki – en form av skattefusk 

Korruption eller fakelaki är en form av skattefusk som är utbrett i Grekland. Ordet har den 

ungefärliga betydelsen ”det lilla kuvertet”, vilket syftar till det kuvert i vilket man placerar en 

bunt kontanter och ger till en butiksägare, lärare etc för att undvika att betala skatt men även 

för att få bättre service. Detta beror på den uppsjö av lagar som behandlar olika former av 

skattefusk, vilket leder till att böter för att ha brutit någon av dessa aldrig är långt borta. För att 

undvika att bli fälld för detta kan man skicka ett brev med kontanter till en skatteutredare 

(Micha, 2011). Fakelaki används även för att försäkra god vård på statliga sjukhus genom att 

exempelvis betala en kirurg vid en operation. Beroende på vilken sorts operation som ska 

utföras, kan det lilla kuvertet innehålla allt mellan 1 000-20 000 euro. Denna princip används 

även inom statligt ägda gymnasieskolor där elevers föräldrar i princip blir tvingade till att betala 

privatlärare för att förvissa sig om att deras barn får en ordentlig utbildning, något man inte kan 

förvänta sig av den ”vanliga” skolan. Det kan även tilläggas att privatlärarna oftare än inte, är 

samma lärare som ungdomarna har i den statliga skolan. I Grekland är det ett känt faktum att 

man inte kan utgå ifrån att ta sig in på universitet eller annan högre utbildning med enbart de 

kunskaper man erhåller i den statliga skolan. Givetvis är fakelaki en olaglig handling av den 

orsaken att offentlig skola och sjukvård ska vara gratis och lika för alla, detta medför dessutom 

att de icke-välbeställda får lida för att de inte kan betala för det som ska vara gratis (Mischa, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat 
Den beroende variabeln Skattesmitit en/flera gånger de senaste fem åren (1997-2002) visade 

att de grekiska respondenterna som svarat att de någon eller flera gånger har skattefuskat genom 

att betala kontant uppgick till 22,6 %, vilket innebär att ungefär var femte grek någon gång 

under tidsperioden 1997-2002 skattefuskat med kontantbetalning som metod. 

Förtroende för politiker/demokratin 

Fördelningen mellan svarsalternativen på frågan Tillfredsställd med hur demokratin i landet 

fungerar? var år 2004 sådan att en majoritet på 50,3 %, var nöjda med hur demokratin sköttes 

i Grekland. Endast 12 % var uttalat missnöjda med demokratin i landet. På frågan om man hade 

förtroende till politiker visade svaren att endast 15,3 % av intervjupersonerna kände tillit till 

politiker. Fördelningen mellan svarsalternativen till påståendet Litar på att myndighetspersonal 

agerar korrekt var tämligen jämn, där en svag majoritet av greker (36,4%) varken kände tillit 

eller misstro till statliga tjänstemän. 

Grekernas rättsmedvetande/skattemoral  

År 2004 ansåg 74,3 % av de grekiska respondenterna att alla lagar bör följas till punkt och 

pricka, vilket tyder på en uppfattning av relativt hög laglydighet. En betydande majoritet (76,1 

%) ansåg att man inte bör fuska med skatten. Enligt Traxler (2006) är det av stor vikt att 

medborgarna inte bara uppfattar skattefusk som fel, men att de även praktiserar denna 

föreställning genom att betala skatt till staten. Variabeln illustrerar därmed att en majoritet av 

grekerna åtminstone teoretiskt har tagit till sig skattemoralen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Multipel regression- skattesmitning år 1997-2002 

För att se om det fanns statistiskt belägg att påstå att dessa variabler påverkar skattesmitning 

gjordes en multipel regression. 

   Tabell 1 

 B Sig. 

Constant 1,967 ,000 

Man bör alltid följa lagen - ,020 ,642 

Litar på att 

myndighetspersonal agerar 

korrekt 

- ,041 ,250 

Man bör inte fuska med 

skatten 

,088 ,023 

Tillit till politiker - ,017 ,245 

a. Beroende variabel: Skattesmitit en/flera gånger de senaste fem åren (1997-2002) 

 

Tabell 1 visar regressionen där variabeln Skattesmitit en/flera gånger de senaste fem åren är 

den beroende och de oberoende variablerna består av Man bör alltid följa lagen, Litar på att 

myndighetspersonal agerar korrekt, Man bör inte fuska med skatten samt Tillit till politiker.  

Variablerna Man bör alltid följa lagen, Litar på att myndighetspersonal agerar korrekt och 

Tillit till politiker visade sig inte vara statistisk signifikanta på 5 %-nivån och kommer därmed 

inte nämnas ytterligare.  

Variabeln Man bör inte fuska med skatten är den enda statistiskt signifikanta variabeln och visar 

att ju oftare man har skattefuskat desto mindre instämmer man i påståendet att skattebetalare 

inte bör fuska med skatten.  

Logistisk regression – skattesmitning år 1997-2002 

Jag undersökte vilka andra individuella variabler som kunde tänkas påverka skattesmitande, 

genom att göra ett antal logistiska regressioner då min beroende variabel var dikotom, det vill 

säga endast har två värden, antingen har man skattefuskat eller ej. 



I den logistiska regressionen visade att variabeln utbildning hade en överrisk på 15,6 % för 

varje skalsteg. Det vill säga att om man har en högre utbildning är det troligare att man 

skattesmiter. Variabeln kön kunde bortses ifrån då den i det här fallet inte var signifikant. Om 

man var född i ett annat land än Grekland så finns en underrisk på 29,2 %, det vill säga det är 

mindre troligt att man skattefuskar i Grekland om man är född i ett annat land. Det visar därmed 

ett negativt samband till skattesmitning. 

Variabeln ålder visade ett marginellt negativt samband till skattesmitning år 2004. Här låg 

underrisken på 10 % vilket innebär att troligheten för skattesmitning minskar med 10 % för 

varje skalsteg.  

I den andra logistiska regressionen som gjordes inkluderades variabeln anställningssituation 

(om man är egenföretagare, anställd eller om man jobbar med ett familjeföretag). Här fanns en 

underrisk på 34,5 % det vill säga det var mindre troligt att man smet från skattebetalning om 

man jobbade för ett eget familjeföretag än om man var anställd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om attityder till hur landet styrs påverkar i vilken 

utsträckning man skattesmiter. Resultatet visade att variablerna jag valt för att mäta det 

allmänna rättsmedvetandet (Man bör alltid följa lagen) och skattemoralen (Man bör inte fuska 

med skatten) tydde på att grekerna i allmänhet uppfattade lagen som något man bör följa till 

punkt och pricka och skatten som något alla bör betala. Detta tyder på att skattesmitning 

generellt uppfattades som fel, men trots detta skattesmet drygt var femte (22,6%) grek den 

indirekta skatten, minst en gång under denna femårsperiod. Det bör även noteras att variabeln 

som visade hur många greker som medgivit att de skattesmitit (Skattesmitit en/flera gånger de 

senaste fem åren (1997-2002)) endast mäter indirekta skatter såsom moms, alltså inte 

inkomstskattesmitning och andra direkta skatter.  

När en multipel regression gjordes visades ett intressant och oväntat resultat, att den enda 

variabeln som var relevant och signifikant var Man bör inte fuska med skatten, medan de övriga 

variablerna Man bör alltid följa lagen, Litar på att myndighetspersonal agerar korrekt samt 

Tillit till politiker inte var signifikanta.  

Den multipla regressionen visade även att de grekiska medborgarnas subjektiva uppfattning om 

att man inte bör skattefuska hade en mycket tydlig negativ korrelation till skattesmitning.  De 

övriga variablerna som syftade till att mäta uppfattningen av styrelseskicket visade sig vara 

irrelevanta i förhållande till frekvensen av skattesmitande. Detta skulle kunna tyda på att det 

som Manski kallar endogena interaktionerna som till viss del bygger upp normer och 

värderingar hos den enskilde individen, har starkare påverkan än de exogena interaktionerna på 

om man kommer att skattesmita eller ej. Eftersom hypotesen var att instämmande svar skulle 

korrelera till en högre frekvens av skattesmitande och mina valda variabler inte var signifikanta 

blir den delen av hypotesen förkastad.  

Den logistiska regressionen visade att ju äldre man är desto mindre troligt är det att man 

skattesmiter och detta skulle kunna tyda på att högre skattemoral kommer med åldern. Det är 

även möjligt att en äldre individ är mer benägen att respektera och följa lagar och regler än en 

yngre person. Yngre människor kan även tänka betydligt mer kortsiktigt och mer självcentrerat 

än äldre. Äldre individer är också mer beroende av välfärden och för att den ska fungera måste 

skatt betalas. Resultatet stödjer således det som konstaterades i bakgrunden, att det var två 

grupper i samhället som stod för den största delen av skatteintäkterna – äldre och medborgare 

med “lägre” socioekonomisk status. 



Om man relaterar detta resultat till Rational Choice theory hade man kunnat tänka sig att ju 

äldre man blir desto mer troligt är det att man skattesmiter för att man som äldre person kan ha 

perspektivet att man förtjänar mer pengar efter att ha jobbat hela sitt vuxna liv och betalat skatt 

som till viss del har försörjt andra människor i samhället. Eftersom ingen enskild människa 

drabbas direkt kan skattesmitning vara en möjlig metod för extra inkomster. Den här gruppen 

agerar inte i enlighet med rational choice Det är därmed intressant att resultatet visade motsatt 

effekt. 

Ett mycket intressant och överraskande resultat visade sig vara anställningssituation, där jag 

ponerade att egenföretagarna (self-employed) skulle visa en kraftig överrisk istället påvisade 

en kraftig underrisk på 34,5 % det vill säga det är betydligt mer sannolikt att man som anställd 

svarat att man har skattesmitit än om man är egenföretagare. Detta faktum överensstämmer 

dåligt med Alalehto & Larssons (2012) forskning på området som tydligt visade att gruppen 

egenföretagare stod för en stor del av skattebrotten i Europa. Därmed inte sagt att de inte alls 

förekommer som skattesmitare, men det är enligt mitt resultat statistiskt sett mindre troligt. 

Yngre individer, personer som är anställda (det vill säga de som inte är egenföretagare eller har 

ett familjeföretag) samt de med högre utbildning visade sig vara mer benägna att begå 

skattefusk. Dessa tre i kombination med varandra – att vara relativt ung, högutbildad och vara 

anställd men ändå inte ha en rimlig lön skulle kunna vara grund för rationaliseringen “jag 

förtjänar detta”. På så sätt kan skattesmitning vara ett medel för att återfå de pengar man anser 

att man inte har fått genom jobbet på laglig väg. En hög utbildning kan även bidra till en bättre 

förståelse för hur olika samhällsinstitutioner fungerar, vilket kan vara en fördel vid 

skattesmitning. 

I den logistiska regressionen visade variabeln “född i landet” att det var mindre troligt att man 

skattesmet om man var född i Grekland. Det här skulle kunna ha sin grund i att personer som 

är födda i landet förstår hur informella regler som exempelvis skattesmitning i det här fallet, 

fungerar och utnyttjar detta. Det skulle vara jämförbart med att en person som är född i Grekland 

och kan det grekiska språket använder sig av och förstår slanguttryck och termer på ett annat 

sätt än en person som nyligen lärt sig språket. 

Kopplar man Rational Choice-teorin till resultatet rörande variabeln “född i landet” framstår 

resultatet som förvånande eftersom man kan tänka sig att en person som ska börja ett helt nytt 

liv på en ny plats vill bygga upp ett sådant bra liv som möjligt och därmed skulle skattesmitning 

kunna vara ett medel för att uppnå det. Men som tidigare nämnt bör man förstå hur olika 



samhällsapparater däribland skattemyndigheter fungerar innan man använder sig av 

skattesmitning. Den här gruppen agerar alltså inte i enlighet med teorin. 

Den negativa korrelationen mellan att vara född i ett annat land än Grekland och att skattesmita, 

som fanns i den logistiska regressionen sammanfaller väl med Alalehto & Larssons (2012) 

studie som visat att den typiske skattebrottslingen tillhör den etniska majoriteten i landet. Den 

här gruppen kan dessutom i vissa fall vara mer beroende av olika sociala tjänster i samhället 

och därför är de mer benägna att betala korrekt skatt. Det skulle även kunna vara till följd av 

att personer som invandrat till Grekland hamnar i en ”lägre” samhällsklass och därtill inte har 

monetära möjligheter samt tillräckliga kunskaper om det grekiska skattesystemet för att 

skattefuska. Det bör dock noteras att den här gruppen är så heterogen, det vill säga kan bestå av 

allt ifrån oljemiljardärer till flyktingar, att det troligen behövs en till uppsats för att utröna exakt 

varför denna grupp tycks skattesmiter i lägre utsträckning.  

Variabeln kön visade sig inte vara signifikant, vilket var ett mycket oväntat resultat eftersom 

tidigare forskning visat att män var mer benägna än kvinnor att begå skattebrott. Varför mitt 

resultat inte visat liknande resultat kan bero på en av två möjligheter – att Grekland skiljer sig 

från andra länder vad gäller könsfördelningen bland skattesmitare och att kön faktiskt inte har 

en påverkan på skattesmitning eller att det är en felmätning. 

Varför använder människor då skattesmitning och inte “grövre” metoder såsom stöld eller rån 

för att erhålla de pengar man anser sig sakna? Skattesmitning verkar i det här fallet ha vissa 

likheter med fildelning när det gäller vad människor uppfattar som brottsligt och vad som ses 

som acceptabelt, för att det är så utbrett och använt av många. En fysisk stöld av pengar kan 

resultera i exakt lika mycket eller till och med mindre pengar än skattesmitning av moms men 

eftersom man inte ser offret kategoriseras inte handlingen skattesmitning som ett brott hos den 

enskilda individen. Det faktum att offret är staten under en tid när landet inte är finansiellt stabilt 

skulle kunna bidra till viljan att skattesmita som någon form av straff mot staten för att den inte 

tar hand sina medborgare. 

Om skattemoralen hade varit praktiserad i hela befolkningen skulle skattesmitning vanligtvis 

resulterat i känslor av skam och ånger och i förlängningen kanske även högre frekvens av 

skattebetalning. Men då beslutet om att skattesmita delvis grundar sig på omgivningens 

handlingar, blir de negativa sanktionerna försvagade om stora delar av omgivningen 

skatteundandrar (Traxler, 2006). Detta sammantaget rättfärdigar det som egentligen är en 

brottslig handling. 



Det är både en fördel och nackdel att använda självrapportering när det gäller skattesmitning, 

nackdelen ligger i att man aldrig kan få en helt korrekt bild av antalet skattesmitande individer 

av den anledningen att vissa inte anser att de begår ett brott eller inte vill erkänna att deras 

handlingar klassificeras som brottsliga. Fördelen kan dock tänkas överväga nackdelen eftersom 

skattebrott generellt är svårt att uppskatta genom enbart officiell statistik då ekonomiska brott i 

vissa fall, däribland skattesmitning, kan vara svåra att upptäcka för att det oftast inte finns ett 

fysiskt offer som tar direkt och omedelbar skada av den ekonomiska brottsligheten (Sarnecki, 

2009). 

En begränsning med uppsatsen är att den beroende variabeln skattesmitning endast mäter 

indirekta skatter såsom moms och inte direkta skatter som exempelvis inkomstskatt. Detta 

skulle kunna bidra till att det medgivna skattesmitandet inte blev lika påtagligt som jag 

inledningsvis förväntat mig. Det optimala hade varit en variabel som inkluderade både direkta 

och indirekta former av skattesmitning. 

Diskrepansen mellan den intellektuella uppfattningen av skattemoralen och den faktiska 

skattemoralen i landet tyder på en förståelse av att skattesmitning är fel och även olagligt, men 

ingen internalisering verkar ha skett hos en relativt stor del av befolkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slutsatser 
Man kan tänka sig att det finns ett flertal faktorer utöver skatteundandragandet som bidragit till 

att Grekland hamnat i en sådan djup kris. Vid sökandet efter material för min uppsats fick jag 

vissa indikationer på att de grekiska myndigheterna själva inte vet den exakta siffran 

skattesmitare. Visserligen är det en svår uppgift att erhålla då skattesmitning inte är ett lika 

synligt brott som exempelvis stöld eller misshandel där det oftast finns tydliga fysiska offer. 

Det blir dessutom särskilt svårt att uppskatta vilka summor som försvinner till följd av 

skattesmitning eftersom det finns tecken som tyder på att det finns en del korruption inom 

myndigheter som hanterar skattebetalningar.  

För att komma fram till en mer verklighetstrogen bild av skattesmitning i Grekland skulle det 

kunna vara ett bra alternativ att undvika att fråga respondenter eftersom resultaten har en 

tendens att understiga den faktiska andelen och istället använda sig av data från exempelvis 

banker och/eller myndigheter.  

Det är av stor vikt att komma underfund med hur utbredd skattesmitningen i Grekland är, dels 

för att staten förlorar intäkter men även för att förstå vad skattesmitningen beror på. I 

förlängningen bör man komma fram till hur vilka metoder som kan användas för att motverka 

problemet och hur man ska arbeta för att den grekiska befolkningen ska internalisera 

skattemoral. 

Tidigare medförde detta skattesmitningar, men nu när möjligheterna till detta har strypts och 

finansiella åtstramningar införts till följd av den finansiella krisen som Grekland befinner sig i 

kommer missnöjet med all sannolikhet ta sig i utlopp på andra sätt däribland protester. 

Det vi ser idag är ett Grekland som inte är i närheten av att vara skuldfri eller ens stabil som 

nationell ekonomi. Det skulle vara intressant att se hur grekerna förhåller sig till skattesmitning 

och hur landet styrs i årets omgång av European Social Survey, eftersom det fortfarande finns 

tydliga frågetecken kring Greklands fortsatta medverkan i eurosamarbetet. En så kallad Grexit 

(att Grekland lämnar eurosamarbetet) förefaller inte vara långt borta och skulle det bli så att 

landet lämnar euron kommer skattesmitning vara bland de minsta problemen för Grekland. 

Förståelse är första steget till förändring och därför bör mer forskning rörande varför grekiska 

medborgare skattesmiter utföras.  
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