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Forskning om etterlevelse og unndragelse

Hva sier forskning om etterlevelse og unndragelse? Hvilke 
virkemidler skaper etterlevelse? I denne artikkelen er de 
viktigste funnene fra to komplementære forskningstradisjoner 
oppsummert. Den ene tradisjonen tar utgangspunkt i 
at skattepliktige sin naturlige adferd er å unndra hvis 
fortjenesten overstiger oppdagelsesrisikoen og straffen. Den 
andre tradisjonen hevder at hvordan skattemyndighetene 
behandler de skattepliktige er den viktigste faktoren for 
enten etterlevelse eller unndragelse.

Forskning om hvilke virkemidler som er effektive er viktig av 
flere grunner. For å skape etterlevelse, bruker Skatteetaten et 
rammeverk basert på OECDs Compliance Risk Management 
modell. En sentral del av dette rammeverket er den såkalte 
etterlevelsespyramiden, som deler skattepliktige inn i fire 
segmenter avhengig av deres holdning til etterlevelse og 
vilje til samarbeid. En intern evaluering viser at det finnes 
for lite kunnskap om denne inndelingen og særlig om hvilke 
virkemidler som er effektive ovenfor de ulike segmentene. 
På bakgrunn av evalueringen skrev jeg en rapport som 
oppsummerer hva forskning sier om hvilke virkemidler som 
skaper etterlevelse.

Den klassiske tradisjonen

Den første tradisjonen kommer fra økonomifaget og er 
godt kjent i Skatteetaten. Den ligger blant annet til grunn 
for Finansdepartementets styringsparameter om opplevd 
oppdagelsesrisiko. Tradisjonen tar utgangspunkt i en 
modell om skattepliktiges adferd. Den ble først presentert 
i artikkelen ”Income Tax Evasion: a Theoretical Analysis” 
i 1972, og handler om hvorfor individuelle skattepliktige 
unndrar skatt. Modellen vil her bli referert til som AS-modellen 
etter forfatterne Allingham og Sandmo. Den handler om 
situasjoner hvor skattepliktige kan velge å unndra: 

Modellen ser for seg skattepliktig i øyeblikket han fyller 
inn sin selvangivelse: hvor mye av sin inntekt skal han 
rapportere og hvor mye skal han unndra? (Sandmo, 
2005:646). (Alle sitater er oversatt fra engelsk av 
artikkelforfatteren.)

Dette er et valg tatt under usikkerhet, i og med at den 
skattepliktige ikke vet hvor mye eller lite informasjon 
skattemyndighetene har. For å forstå og modellere dette 
valget, tar AS-modellen utgangspunkt i rasjonell aktørteori. 
AS-modellen ser for seg en skattepliktig som er interessert i 
å maksimere sin egennytte i form av økonomisk gevinst, men 
som samtidig er lite villig til å ta risiko. 

Modellen antar at skattepliktige ønsker å betale minst 
mulig skatt og i utgangspunktet vil unndra. Valget om 
å unndra eller ikke unndra blir da et ”gamble” eller spill. 
Den skattepliktige vil tjene på unndragelse som ikke blir 
oppdaget, men taper på unndragelse som blir oppdaget og 
straffet. Oppsummert betyr det at: 

Hvis og bare hvis den forventet gevinsten av denne 
gamblingen er positiv, vil alle risikoaverse skattepliktige ta 
sjansen på noe unndragelse. Størrelsen på unndragelse 
avhenger av forventet gevinst og skattepliktiges 
risikopreferanser (Slemrod og Yitzhaki 2002: 1430). 

Nivået på skatteunndragelsen bestemmes av denne 
gamblingen, hvor statens evne til å kreve inn skatter og 
håndheve regelverket står opp mot den skattepliktige sitt 
ønske om ikke å betale skatt. Hvor mye den skattepliktige 
unndrar, blir avgjort av den skattepliktiges holdning til risiko, 
opplevd oppdagelsesrisiko, straffenivået og skattenivået. 

Risiko, oppdagelsesrisiko og kontroll 
Forskningen i denne tradisjonen har fokusert på tre temaer. 
Det første temaet er holdning til risiko. Selv om skattepliktige 
kan tjene på unndragelse, så vil risikoen for å bli tatt på et 
tidspunkt bli viktigere. Holdning til risiko gjør at skattenivået 
har en tvetydig effekt på unndragelse i modellen. Selv om 
høyere skatt øker mulig gevinst, vil lavere disponibel inntekt 
gjøre den rasjonelle skattepliktige mindre villig til å ta sjanser. 
En rik person kan ta seg råd til å risikere mulig straff, mens en 
fattig person ikke vil ta sjansen på å unndra fordi kostnaden 
ved å bli oppdaget vil bli for høy. 

Holdning til risiko er forskjellig hos individuelle 
skattepliktige og selskaper. AS-modellen tar eksplisitt 
utgangspunkt i et individs valg om å rapportere eller ikke 
rapportere, men modellen har også blitt brukt til å forklare 
selskapers unndragelse. Selskaper som er så store at 
administrasjon og eierskap er separert er i utgangspunktet 
mer risikonøytrale. 

Opplevd oppdagelsesrisiko er det andre temaet. 
Opplevd oppdagelsesrisiko er noe annet enn faktisk 
oppdagelsesrisiko. Modellen, og Finansdepartementets 
tildelingsbrev, tilsier at skattepliktige vil unndra mindre 
dersom de tror muligheten for kontroll er høy. Empiriske 
studier viser imidlertid blandede og til dels motstridende 
resultater. 

Effekten av kontroll er det tredje temaet. Det er vanskelig 
å gjøre gode effektstudier, og forskere har kommet fram til 
motstridende funn. Kort oppsummert avhenger effekten av 
type kontroll og hvem som blir kontrollert. Noen kontroller 
fungerer godt, mens andre virker mot sin hensikt. Viktige 
faktorer er om kontrollen avdekker all unndragelse og hvordan 
de skattepliktige responderer på opplevd kontrollfrekvens. 

”For lite” unndragelse
Litteraturen er samstemt i at den største svakheten til AS-
modellen er at den predikerer for mye unndragelse (se for 
eksempel Sandmo, 2005: 649). Spørsmålet er egentlig ikke 
hvorfor skattepliktige unndrar, men hvorfor de etterlever. 
Hadde folk vært rasjonelle, skulle de ha unndratt mye mer, 
gitt den lave risikoen for å bli oppdaget. Som Slemrod og 
Yitzhaki (2002:1431) påpeker, ”folk burde unndra mer enn de 
tilsynelatende gjør”.

Den tillitsbaserte tradisjonen

Tillitsbasert etterlevelse er en samlebetegnelse for en 
forskningstradisjon som hevder at etterlevelse skapes i 
møtet mellom myndighet og befolkning. Denne tradisjonen 
legger vekt på at myndighetenes opptreden i dette møtet er 
viktigere for etterlevelsen enn den skattepliktiges adferd og 
motivasjon. Nøkkelen til etterlevelse ligger i evnen til å skape 
tillit ved å finne den rette balansen mellom sanksjoner og 
service.

Forskningstradisjonen springer ut av litteratur innen 
statsvitenskap, sosiologi og kriminologi som omhandler 
statens maktutøvelse. Makt defineres på tradisjonell måte 
som aktør As evne til å få aktør B til å gjøre noe B ellers ikke 
vil ha gjort. Definert på denne måten, er både en kontroll og et 
brev utøvelse av makt, ettersom Skatteetaten ved kontrollen 
eller brevet kan oppnå at den skattepliktige rapporterer inn 
for eksempel all inntekt. 

Litteraturen skiller mellom ulike former for ”hard” og 
”myk” makt. Skillet handler om myndighetene bruker 
tvang og følger et straffespor eller forsøker å appellere til 
systemets legitimitet ved å overtale. Hard makt er assosiert 
med et samarbeidsklima hvor forholdet mellom myndighet 
og skattepliktig er preget av gjensidig skepsis. Tilsvarende 
er myk makt assosiert med et samarbeidsklima karakterisert 
av service og tillit. 

Etterlevelse kan skapes både ved bruk av hard og myk 
makt. Myk makt skaper frivillig etterlevelse, som igjen er et 
resultat av tillit og skattesystemets legitimitet. Hard makt 
sikrer tvungen etterlevelse. I denne situasjonen stemmer 
AS-modellen; straffenivå, opplevd oppdagelsesrisiko og 
holdning til risiko avgjør nivået på tvungen etterlevelse. 

Forskningen hevder at etterlevelse alltid vil være et 
resultat av både frivillig og tvungen etterlevelse. Utfordringen 
handler om å finne riktig balanse mellom harde og myke 
virkemidler. I Hofmanns et als. (2014: 291) formulering: 
”eksisterende forskning indikerer at tvang og legitimitet bør 
blir brukt samtidig for å øke etterlevelsen.” Forskningen har 
fokusert på hvordan skattemyndighetene kan bruke hard og 
myk makt mest hensiktsmessig, og om hvordan feil bruk av 
hard makt reduserer etterlevelsen. 
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Motvilje og tvungen etterlevelse
Forskningstradisjonen understreker viktigheten av at de 
som etterlever og betaler frivillig tror at myndighetene 
oppdager og straffer gratispassasjer. Straffereaksjoner og 
bruk av hard makt er og bør være en del av myndighetenes 
verktøykasse. Som Murphy påpeker: 

Spørsmålet er ikke om skattemyndighetene skal straffe 
unndragelse, men hvordan skattemyndighetene skal 
straffe for å sikre skatteunndragernes langsiktige frivillige 
etterlevelse (2008: 128, utheving i original).

Selv om sanksjoner er nødvendig, påpeker forskerne 
også hvordan straff brukt på feil måte kan virke mot sin 
hensikt. Overdreven maktbruk skaper motvilje. Hofmann et 
al. (2014: 294) oppsummerer synspunktet: 

Oppfatningen er at skattemyndighetene er ”politi”, ivrige 
etter å ta og straffe skatteunndragere. Skattepliktige 
er på sin side ”kjeltringer”, som er uvillige til å betale 
skatt og som forsøker å gjemme seg fra myndighetene. 
Skattemyndighetenes bruk av tvang avler mistillit og 
mistenksomhet. Dette kan resultere i en ond sirkel hvor 
myndighetene øker sin bruk av tvang og skattepliktige 
unndrar og unngår mer. Økt unndragelse fra skattepliktige 
sin side øker bruken av myndighetenes tvang, og sirkelen 
fortsetter.

Forskningen framhever faren for onde sirkler som 
oppstår ved feil bruk av hard makt. Overdreven maktbruk, 
mangel på tillit og tvungen etterlevelse henger sammen 
og styrker hverandre gjensidig. En slik ond sirkel kan for 
eksempel starte ved at skattemyndighetene oppdager en 
feil og antar at den skyldes et bevisst ønske om å unndra. 
Skattepliktig reagerer på å bli mistenkeliggjort, mister tillit 
og vilje til å samarbeide. Faren er at flere melder seg ut av 
systemet, og nekter å forholde seg til regelverket.

Tillit og frivillig etterlevelse
Hard makt virker mot sin hensikt bare hvis den blir brukt på 
feil måte. Når straffesporet er påkrevd, er det derfor viktig at 
skattemyndighetene opptrer med integritet og rettferdighet 
for å bryte den onde sirkelen beskrevet over. En teori om 
hvordan dette kan gjøres er ”reintegrative shaming” (Murphy, 
2008:116-117).

Som navnet antyder, handler teorien om hvordan 
offentlige myndigheter kommuniserer med en som har 
begått et lovbrudd for å reintegrere vedkommende. Sjansen 

for fremtidig frivillig etterlevelse øker hvis kommunikasjonen 
oppleves som respektfull og med en antakelse fra 
myndighetenes side om at den skattepliktige ønsket å 
etterleve. Blir feilen karakterisert som unndragelse eller 
tyveri uten at det finnes bevis for at det var den skattepliktige 
sin intensjon, tilsier empiriske funn høyere gjentagelse. 

Bruken av hard makt skal med andre ord berede grunnen 
for økt bruk av myk makt. Hvordan kan så myk makt utøves 
for å skape frivillig etterlevelse? Forskningen argumenter 
at hensikten med maktutøvelsen er å bygge tillit, som igjen 
skaper etterlevelse. Tillit er et resultat av et godt serviceklima 
og rettferdig behandling. 

Tillit betyr at den skattepliktige anser samarbeid med 
skattemyndighetene for å være i tråd med egne interesser. 
Feld og Frey (2002) forklarer høy etterlevelse som et 
resultat av en samfunnskontrakt hvor myndighetene viser 
tillit til den skattepliktige. Det innebærer en antagelse om 
at den skattepliktige er ærlig, og at myndigheten lar tvilen 
komme den skattepliktige til gode dersom det oppstår feil. 
Argumentet er at det å bli behandlet med tillit og respekt 
øker den skattepliktiges motivasjon til frivillig etterlevelse. 

En skattepliktig som har tillit gir aktiv støtte til 
skattemyndighetene. I Kirchler et als. (2008:212) definisjon 
av tillit, innebærer tillit oppfatningen av skattemyndighetene 
som en representant for et større samfunnsgode: ”den 
generelle meningen til individer og sosiale grupperinger er 
at skattemyndighetene er velvillige og jobber for samfunnets 
interesser.” Tillit tar lang tid å bygge, og er lett å miste. 
Dersom tillit til skattemyndigheten reduseres, vil alle tiltak 
lett bli oppfattet som mindre legitime.

God service er en av ”tjenestene” skattemyndighetene 
kan tilby skattepliktige for å bygge tillit. De viktigste 
elementene er forenkling, målrettet informasjon til rett 
tid, kurs og samarbeid med næringslivet. Braithwaite 
argumenterer for at god service bare er starten på det som 
skaper en god relasjon mellom myndigheter og skattepliktige. 
Hun understreker viktigheten av myndighetens integritet 
og evnen til ”etiske avgjørelser” i møtet med skattepliktige 
(Braitwaithe 2002b: 264).

Tillit skapes ved at skattemyndighetene opptrer 
rettferdig. Litteraturen skille mellom tre typer rettferdighet: 
fordelingsrettferdighet, prosessuell rettferdighet og 
retributivistisk rettferdighet. Fordelingsrettferdighet 
handler om legitimitet til skattesystemet, som at skatt skal 

betales etter evne og at alle må betale skatt. Prosessuell 
rettferdighet handler om hvordan den skattepliktige 
opplever skattemyndighetenes behandling når det kommer 
en straffereaksjon. Prosessen skal være transparent, og 
det skal være lett å skjønne bakgrunnen for reaksjonen. 
Saksbehandlere skal også være høflige og profesjonelle. 
Retribuvisme handler om at straffen må står i forhold til feilen 
som har blitt begått og ikke bli sett på som en overreaksjon 
fra myndighetenes side. 

Kunnskap bør styre valg av virkemiddel

Kort oppsummert viser forskningen at Skatteetaten trenger 
et bredt virkemiddelapparat, fra sanksjoner til god service. 
Selv om forskningen på langt nær gir alle svar på når ulike 
virkemidler skal brukes, sier den noe viktig om mekanismene 
som skaper eller hindrer etterlevelse. Ved å sikre at 
virkemiddelbruken er fundert på forskningsbasert kunnskap, 
kan Skatteetaten velge relevant virkemiddel ovenfor ulike 
grupper av skattepliktige og type risiko.
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