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1 Innledning1 

I litteraturen om hvilke faktorer som har betydning for folks adferd er det to dominerende 

tendenser. I den ene, som bygger på den tradisjonelle forutsetningen om individuell rasjonell 

adferd, vektlegges de fordeler og ulemper som aktøren får ved forskjellige 

handlingsalternativer. I den andre, hvor normer antas å styre folks adferd, studeres 

sammenhengen mellom individets egen oppfatning av hva som er rett og galt og de normer 

som gjelder i det samfunn individene lever. 

 I litteraturen om skatteunndragelser finner vi den første typen særlig i den 

kriminaløkonomiske tradisjon med artikkelen til Allingham og Sandmo (1962) som en sentral 

referanse. Her står de økonomiske fordeler ved unndragelse og ulempene forbundet med en 

eventuell avsløring sentralt. Denne tradisjonen utelukker ikke normenes betydning, med disse 

studeres i liten grad eksplisitt.2 Den andre tradisjonen bygger bl.a. på psykologiske studier av 

individuell normdannelse, hvor et sentralt element er den skyld og skam som moralbrudd 

medfører. Skyldfølelsen er uavhengig av om bruddet oppdages av andre, mens skammen 

kommer av at andre er kjent med bruddet. Graden av skyld og skam er igjen avhengig av 

omgivelsenes reaksjoner. Jo flere personer det er i skattyterens omgangskrets som unndrar 

skatt, og dette er alment kjent, desto større grunn er det til å tro at så vel skyld som skam blir 

mindre. Belegg for dette finnes i empiriske studier.  Geeroms and Wilmots (1985) viser f. eks. 

at sannsynligheten for at en skattyter unndrar, er relativt høy hos dem som tror at andre 

unndrar. Et eksperiment foretatt av Kaplan og Reckers (1985) viste en lignende tendens: 

deltagerne begynte å unndra hvis de observerte at en person med antatt høy moral unndro 

skatt. En forklaring på denne mekanismen er at når noen unndrar skatt, og på den måten ikke 

bidrar til fellesskapet, må andre skattebetalere bidra med mer. Dette oppfattes som urettferdig, 

og derfor blir det akseptabelt også for andre å unndra.3 

                                                 
1 Arbeidet har som siktemål å modellere dynamikken i normdannelsen i forbindelse med skatteunndragelse på 

den enklest mulige måte.   

 
2 Blant bidragene i denne tradisjonen hvor normer er trukket mer eksplisitt inn i analysenen, finner vi Akerlof 

(1980), Garoupa (1997a), Garoupa (1997b), Gordon (1989), Grasmick and Bursik, Jr. (1990), Kreps (1997), 

McAdams (1997), Mittone (2000), Myles and Naylor (1996), Posner (1997), and Posner and Rasmussen (1999). 

    
3 Blant bidragene som legger vekt på normdannelse finner vi Rachilniski (2000), Sah (1991), Tyran (1991) og 

University of Pennsylvania Law Review (1996). 
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 I det følgende skal vi presentere en særdeles enkel dynamisk modell for 

skatteunndragelse i et samfunn der begge forklaringstypene inngår. Samfunnets normer vil bli 

trukket inn på den måten at omfattende unndragelse vil få flere skattytere som i 

utgangspunktet er hederlige til selv å overveie unndragelse. Om disse overveielser så faktisk 

leder til unndragelse, vil bli bestemt av de økonomiske fordeler unndragelse vil gi og de 

ulemper en eventuell avsløring vil medføre. Videre vil det bli antatt at skatteetatens 

kontrollvirksomhet vil føre til at noen av de personer som er avslørt som unndragere, vil bli 

hederlige. 

 

2 Modell med ”disponible” skattytere 

Anta at skattyterne på et gitt tidspunkt t kan inndels i tre grupper, hvor 

nHt er andelen som ikke unndrar, de hederlige  

nPt er andelen som kan komme til å unndra, avhengig av fordeler og ulemper, de påvirkelige, 

og 

nUt  er andelen som unndrar, de uhederlige. 

 

Vi har da 

 

nHt  + nPt  + nUt = 1,          (1) 

 

og antar at alle andeler i utgangspunktet er positive. 

Vi antar videre at det er to mekanismer som fører til flyt av skattytere mellom 

gruppene, se figur 1. Den ene går ut på at en økning i andelen av unndragere kan påvirke de 

øvriges skattemoral. Jo flere unndragere de hederlige møter eller får kjennskap til på annen 

måte, desto flere vil kunne bli fristet til selv å unndra. Dette modelleres ved at en person som 

med sikkerhet ikke vil unndra på et gitt tidspunkt kan bli påvirket av omgivelsene på dette 

tidspunkt, slik at vedkommende senere havner i gruppen av påvirkelige. Denne mekanismen 

minner om en bandwagon effekt. Individets preferanser (inkludert preferansen for 

lovlydighet) påvirkes. Denne mekanismen har med moraldannelse og skyldfølelse å gjøre. Jo 

flere unndragere det er i skattyterens miljø, desto mindre skyld vil han føle ved selv å unndra.  
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αnHnU  βnP nU nH nP 

 γnU 

Figur 1   

Mer konkret antas at jo flere ”møter” det er mellom dem som på et gitt tidspunkt ikke 

unndrar og dem som unndrar, desto sterkere blir strømmen fra gruppen som ikke unndrar til 

gruppen med svak moral, de påvirkelige. Denne sammenhengen modelleres her ved følgende 

antagelse, der α>0, og hvor vi for enkelhets skyld sløyfer fotskriften t: 

 

UHP

UHH

nnn

nnn

α

α

=

−=
•

•

 

 

Her betegner  og  de tidsderiverte av henholdsvis n
•

Hn
•

Pn H og nP. Hvis nU er liten, vil redelige 

skattytere sjelden høre om unndragere, og bare få personer vil få sin skattemoral svekket slik 

at de strømmer over til gruppen av påvirkelige. Strømmen vil være på sitt høyeste når 

gruppene er like store. Hvis de fleste er unndragere, vil strømmen igjen bli ganske liten, idet 

den gjenværende andel av redelige skattytere i befolkningen er liten. 

Denne formulering innebærer da følgende: For en gitt andel av uhederlige skattytere, vil en 

større andel unndragere  gi en raskere overgang fra gruppen av hederlige til gruppen av 

påvirkelige. For en gitt andel unndragere, vil andelen som helt sikkert ikke unndrar, avta 

raskere jo større denne andelen er. 

Den andre mekanismen går ut på at en påvirkelig person kan velge å unndra hvis dette 

innebærer en økonomisk fordel. Dette er mekanismen i Allingham-Sandmo-tradisjonen, hvor 

unndragelse er avhengig av skattesats, risiko for avsløring, sanksjoner mv. Blant kostnadene 

har vi også skamfølelsen ved eventuelt å bli avslørt.  
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Denne mekanismen modelleres ved å la strømmen av personer fra de påvirkelige til de 

uhederlige være proporsjonal med andelen påvirkelige, altså βnP, der β>0. Fordeler og 

ulemper ved unndraglelse vil bestemme størrelsen av β. 

 Videre antas at noen av de uhederlige kan bli hederlige, bl.a. p.g.a. den 

individualpreventive virkning av skatterevisjon mv. Det antas (for enkelhets skyld) at 

strømmen fra gruppen av uhederlige til gruppen av hederlige er proporsjonal med andelen 

uhederlige, altså γnU, der γ > 0. Parameteren γ er avhengig av hvordan den enkelte skattyter 

reagerer på møtet med skatteetaten. 

Med disse forutsetninger får vi følgende dynamiske system: 

UHUH nnnn αγ −=
•

          (2) 

PUHP nnnn βα −=
•

          (3) 

UPU nnn γβ −=•           (4) 

 

Etter innsetting av (1) i (4) kan vi av (2) og (4) finne likevektsløsningen ved å sette de 

tidsderiverte lik null: 

0)( =−=
•

UHH nnn αγ          (5) 

0)1( =−−−=
•

UUHU nnnn γβ         (6) 

UHP nnn −−=1           (7) 

 

2.1 Fasediagram 

Av (5) og (6) finner vi funksjonene  

α
γ

=Hn            (8) 

HU nn
γβ

β
γβ

β
+

−
+

=          (9) 

 

som er inntegnet i fasediagrammet i figur 2, der andelen hederlige måles langs den horisontale 

aksen og andelen uhederlige langs den vertikale.  

Vi finner av (5) at 
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0>
•

Hn
α
γ

<⇔ Hn    

 

 

γβ
β
+

*
)(
)(

Un=
+
−
γβα
γαβ

nU 

A
1

C 
 

  Q
 

B D 

nH1γ/α =  nH* 

Figur 2  Fasediagram  

 

Vi ser altså at andelen hederlige øker hvis andelen er mindre enn 
α
γ , d.v.s. ligger til venstre 

for linjen AB i figur 2. Denne andelen vil på tilsvarende vis avta hvis den er større enn
α
γ . 

Disse bevegelser er illustrert med horisontale piler i fasediagrammet. 

 

 Av (6) finner vi på tilsvarende vis at 

 

0>
•

Un UH nn )( γβββ +>−⇔ HU nn
γβ

β
γβ

β
+

−
+

<⇔  .     
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Dette viser at andelen uhederlige vil øke i områder under linjen CD og avta i området over 

denne linjen. Bevegelsene er illustrert med vertikale piler i fasediagrammet. 

 

2.2 Systemets likevektsløsning 

Ligning (5) er tilfredsstilt hvis Hnαγ = , eller 
α
γ

=Hn . (Vi har forutsatt at nU > 0.) Av (6) 

(eller (9)) får vi da 

 

)(
)()1()1(

γβα
γαβ

γβ
α
γβ

γβ
β

+
−

=
+

−
=

+
−

= H
U

n
n .        (10) 

 

Av (10) får vi så ved innsetning fra (7):  

 

)(
)(

)(
)()()(

)(
)(1

γβα
γαγ

γβα
γαβγβγγβα

γβα
γαβ

α
γ

+
−

=
+

−−+−+
=

+
−

−−=Pn . 

 

Vi finner altså følgende likevektsløsning: 

 

)
)(
)(,

)(
)(,(),,( ***

γβα
γαβ

γβα
γαγ

α
γ

+
−

+
−

=UPH nnn  

 

 

2.3 Stabilitet 

For å klargjøre om likevektsløsningen er stabil, definerer vi med utgangspunkt i (5) og (6): 

 

UHUH nnnnf )(),( αγ −=  

UUHUH nnnnng γβ −−−= )1(),(  

 

og noterer at 

Un nf
H

α−='  

Hn nf
U

αγ −='  

β−='
Hng  
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γβ −−='
Ung  

 

I likevektsløsningen får vi følgende verdier av de deriverte: 

γβ
αγβ

γβα
γαβα

γβα
γαβ

α
γ

+
−

=
+
−

−=
+
− )(

)(
)()

)(
)(,('

Hnf  

0)
)(
)(,(' =−=

+
−

α
γαγ

γβα
γαβ

α
γ

Unf  

β
γβα
γαβ

α
γ

−=
+
− )

)(
)(,('

Hng  

γβ
γβα
γαβ

α
γ

−−=
+
− )

)(
)(,('

Ung  

 

som på matriseform blir 

 















−−−
+
−

=
γββ

γβ
αγβ 0)(

A . 

 

Den tilhørende karakteristiske ligning er 

 















−+−−

−
+
−

λγββ

λ
γβ
αγβ

)(

0)(
= ))()(( λγβ

γβ
αγβλ ++

+
−

−  

= 
γβ

λγβαγβγβλγβλ
+

++−−+++ ))(())((  

= 
γβ

αβλβγλαβγβγαβγβγλλγβγλβλβγλλβ
+

+−+−+−+++++ 2222222

 

= 
γβ

αβγβγαβγβλαβγβγβλγβ
+

+−+−+++++ 222222 )()(  

 

med egenverdier 

 

K±
+

+++
−= 2

22

)(2
)

γβ
αβγβγβλ  
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der K er en funksjon av parametrene. Egenverdiene har negative realdeler og 

likevektsløsningen er derfor lokalt asymptotisk stabil.4  

 

 

2.4 Virkninger av endringer i parametrene 

2.4.1 ”Møter” mellom unndragere 

I denne modellen vil antall ”møter” mellom hederlige og uhederlige bidra til å bestemme 

andelen av skattytere som blir påvirkelige, d.v.s. få så svak skattemoral at de kan bli fristet 

over evne. Produktet av andelen hederlige og andelen uhederlige kan sies å representere 

”smittefaren”. Hvorvidt denne smittefaren vil endre hederlige skattyteres skattemoral i en slik 

grad at de blir påvirkelige for fristelser, kan i prinsippet reguleres gjennom parameteren α. 

Om dette er mulig gjennom for eksempel ved uthengning av skatteunndragere eller ved 

opplysningskampanjer om det moralsk forkastelige i å unndra beskatning, er diskutabelt, - og 

ikke tema for dette arbeidet.  

Vi ser imidlertid av fasediagrammet at en lavere verdi av denne parameteren vil føre 

til en forskyvning til høyre av linjen AB, noe som innebærer flere hederlige og færre 

uhederlige skattytere i likevektssituasjonen. 

 

2.4.2 Incitamenter til unndragelse 

Parameteren β gir uttrykk for virkningen av de incitamenter som kan få påvirkelige skattytere 

til å bli unndragere. Jo høyere β, desto større vil fristelsen alt i alt være, og desto kraftigere vil 

strømmen av skattytere bli fra gruppen av påvirkelige til gruppen av uhederlige. Denne 

parameteren kan i prinsippet få en lavere verdi f. eks. ved en reduksjon i de økonomiske 

fordeler ved unndragelse eller ved strengere sanksjoner for slik adferd.  

En lavere β vil føre til en forskyvning oppover av punktet C i fasediagrammet. Linjen 

CD vil vri seg i urvisernes retning, og likevektspunktet Q vil bli forskjøvet oppover. Andelen 

uhederlige vil således øke. Økningen fører til en tilsvarende mindre andel påvirkelige, mens 

andelen hederlige ikke påvirkes. 

 

                                                 
4 Sydsæter, Strøm, Berck (1998), 11.51, s. 69. 
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2.4.3 Incitamenter for uhederlige til å bli hederlige 

Parameteren γ representerer bl.a. den individualpreventive virkning av skattemyndighetenes 

kontrollvirksomhet (og avsløringer).   

En høyere verdi av denne parameteren vil føre til en forskyvning til høyre av linjen 

AB i fasediagrammet. Dette vil isolert sett gi en høyere andel hederlige og en lavere andel 

uhederlig. Samtidig vil linjen CD bli vridd idet punktet C forskyves nedover langs den 

vertikale aksen. Også dette vil bidra til en lavere andel uhederlige.  

 

3 Mulige generaliseringer av modellen5 

Modellen kan gjøres mer virkelighetsnær ved å gi de relativt abstrakte parametrene α, β og γ 

mer konkrete innhold. Det er f. eks. nærliggende å anta at noen individer lettere enn andre får 

sine normer endret ved å observere medborgernes adferd. De som lettest får sine normer 

bestemt av andres adferd, vil være de første til å gli over i gruppen av påvirkelige. De mer 

selvstendige og de med streng moral, vil ha mindre tendens til å la andres adferd få betydning. 

For å vareta et slikt forhold, kan ”smitteparameteren” α antas å avta etter hvert som andelen 

smittede øker. En annen fremgagnsmåte for å vareta samme forhold vil være å inndele 

befolkningen i grupper (for eksempel næringsdrivende og lønnstagere), og innføre 

gruppespesifikke α-er. Her kan man f. eks. enten anta at individene kun blir påvirket av 

adferden til andre individer innen egen gruppe, eller at det også kan skje en større eller mindre 

påvirkning på tvers av gruppene. Det vil også være mulig å operere med en gruppe med slike 

overbevisninger at andres skatteunndragelse aldri vil gjøre dem påvirkelige for 

unndragelsenes mulige fordeler.  

 Lignende gruppeinndelinger kan gjøres også for overgangen fra den påvirkelige 

gruppen til den uhederlige. Eventuelle forskjeller i muligheter for skatteunndragelse mellom 

næringsdrivende og lønnstagere kan f. eks. uttrykkes ved forskjellige β-er. Videre kan man i 

tråd med Allingham-Sandmo-tradisjonen gjøre β-ene avhengig av skattesatser, 

avsløringsrisiko, sanksjoner m.v. Endringer i disse faktorer vil føre til at flere eller færre 

skattytere vil finne det fordelaktig å unndra, noe som vil øke eller redusere verdiene av β-ene. 

 Også for overgangen fra de uhederlige til de hederlige kan det naturlig foretas 

inndeling i grupper. For noen skatteunndragere vil individualprevensjon ikke virke; hvis de 

                                                 
5 Takk til Alexander Cappelen som har gitt innspill til noen av momentene i dette avsnitt. 
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først har valgt å satse på skatteunndragelse, vil de alltid gjøre det. For en slik gruppe vil γ-en 

være null, mens den vil være positiv for andre grupper. 

  For alle disse utvidelser av modellen vil det være interessant å studere om det fortsatt 

vil eksistere en intern likevektsløsning. Videre vil det være interessant å studere hvordan 

andelene av hederlige, påvirkelige og uhederlige eventuelt kan påvirkes av bl.a. forskjellige 

gruppers muligheter for å unndra skatt og av faktorer som skattesatser og risiko for å bli 

avslørt. 

 

4 Oppsummering 

Vi har konstruert en enkel dynamisk modell for samspillet mellom hederlige og uhederlige 

skattytere. Hederlige skattyteres moral kan bli påvirket av kjennskap til at andre skattytere 

unndrar. Hvis det i utgangspunktet er meget få skattytere som unndrar, vil de hederliges 

skattemoral i liten grad bli påvirket, mens påvirkningen kan bli betydelig hvis andelen 

unndragere er høy. Denne effekten – liten eller stor - fører til at ellers hederlige skattytere kan 

bli påvirkelige av økonomiske fordeler ved unndragelse. I hvilken grad de faktisk vil unndra, 

vil så avhenge av en avveining mellom de økonomiske fordeler unndragelse kan gi og den 

risiko for sanksjoner de utsetter seg for ved å unndra. Endringer i skatteregler og 

kontrollvirksomhet kan her påvirke skattyternes faktiske valg. Videre kan skatteetatens 

kontrollvirksomhet tenkes å gi en individualpreventiv effekt som innebærer at enkelte 

uhederlige skattytere igjen vil bli hederlige, noe som isolert sett vil øke andelen av hederlige 

skattytere og redusere andelen uhederlige.  

 Samspillet av disse mekanismer vil med ethvert utgangspunkt føre til en 

likevektssituasjon hvor det generelt er en viss andel skattytere som unndrar skatt.  

 Modellen kan utvikles i forskjellige retninger ved å spesifisere hva som bestemmer 

verdien av de forskjellige parametere som karakteriserer relasjonene mellom skattyterne og 

mellom skattyterne og samfunnet.  
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