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Abstract  
This essay study the connection between income taxes and social trust. This has been conducted through 

studying the social trust between income classes, investigate if there is a connection between trust and 

attitude to tax levels. Furthermore, the study will analyze if the variation in income can explain the level 

of variation in social trust.  

Based on the analysis it is possible to determine a connection between the opinion of the income tax as 

too high and a low degree of social trust. It is not possible to determine that there is a significant 

connection between high income and a low degree of social trust.  

Social capital is a widespread concept within almost every academic field. In this study, social trust will 

be used in a further extent since it better describes trust between people on a micro level. Social capital 

will instead be used when speaking of the accumulated amount of social trust on a level of macro.  

The study is based on data from Välfärdsstatsundersökningen 2010 (Welfare state survey), which is 

carried out by Umeå university. The variables used originates from the survey, which later is recoded to 

suit the purpose of the essay.  

Nyckelord: Inkomstskatt, socialt kapital, social tillit, social fälla, Välfärdsstatsundersökningen 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 

Sverige är ett av de länder i världen där vi har en hög tillit människor emellan. Denna sociala tillit är en 

central del i det som kallas socialt kapital. Begreppet har många definitioner, vilka alla tangerar 

varandra. I Nationalencyklopedin definieras socialt kapital som:  

”Socialt kapital, samhällsvetenskapligt begrepp som förekommer i olika varianter men som vanligen betecknar de 
egenskaper vid sociala relationer som gör att människors samverkan grundas på tillit.”  1

Hög social tillit har flera fördelar. Beslut går snabbare, blir mer effektiva och av högre kvalitet. 

Transaktionskostnaderna blir dessutom lägre; färre dörrar behöver låsas, mindre säkerhetsarrangemang 

nyttjas och färre jurister anställas. Dessutom är social tillit centralt för att ekonomiskt fördelaktiga 

utbyten ska göras människor emellan.  Ett konkret exempel är snabbkassorna i matvarubutiker där 2

kunden själv får skanna in sina egna varor och därefter betala. Utan en tillit för att människor faktiskt 

inte ska utnyttja felaktigt systemet hade troligtvis snabbkassor inte existerat överhuvudtaget. Tillit är en 

central del för att ett samhälle ska utvecklas. Däremot är den inget som går att ta för givet.  

Det svenska samhället är i ständig förändring. I takt med dessa förändringar växlar också politiken 

inriktningar mellan mandatperioder. Samhällsproblemen är sällan konstanta, utan byter skepnad med 

tiden. Detta ställer krav på politiken att göra likadant. En fråga i politiken som dock är av mer varaktig 

karaktär är skatter. Inkomstskatt, bolagsskatt, punktskatt – listan kan göras lång.  

En utgångspunkt inom forskningen är att individers beteenden styrs av deras rationella intresse att 

maximera sin egennytta.  Om en skattebetalare litar på att andra betalar sin skatt kan det vara en 3

rationell handling att själv också betala, om denne ser ett värde med ändamålet. Saknas denna tillit, blir 

det däremot rationellt att avstå från att betala skatt. Med det sker en låsning, där det gemensamma 

ändamålet blir omöjligt att uppnå.  4

 Nationalencyklopedin, socialt kapital. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/socialt-kapital (hämtad 1

2019-05-17)

 Holmberg, S., Rothstein, B., Mellanmänsklig tillit bygger goda samhällen, 2015,  s. 79.2

 Lowndes, V., Marsh, D., Stoker, G., Theory and methods in political science, 2018, s. 39. 3

 Rothstein, B., Sociala fällor och tillitens problem, 2003, s. 314. 4

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%25C3%25A5ng/socialt-kapital


1.2 Syfte och frågeställning  

Med denna uppsats vill jag undersöka hur inkomstskatter kan påverka graden av social tillit. Det jag är 

särskilt intresserad av är att se om det finns ett samband mellan höga skatter på inkomst och graden av 

social tillit och om ett sådant samband kan vara negativt. Uppsatsens syfte blir att undersöka ifall det 

råder ett samband mellan nivån på inkomstskatt och graden av social tillit. 
För att svara gentemot detta syfte är tre frågeställningar formulerade: 

1. Har individer som uppfattar inkomst-skattenivåerna som för höga en mindre social tillit än de som 

anser dem för låga? 

2. Finns det en skillnad i nivån av social tillit mellan låg/medelinkomsttagare och höginkomsttagare? 

3. Kan variationen i inkomst förklara variationen i social tillit? 

1.3 Bakgrund  

Vårt nutida skattesystem i Sverige har varit med oss under en lång tid. Det progressiva skattesystemet är 

en till synes självklar del av svenskarnas vardag och är inte i någon större utsträckning ifrågasatt av 

medborgarna i stort.  I Sverige byggs skattesatsen upp av tre steg: kommunal inkomstskatt (ca 32 5

procent), statlig inkomstskatt (20 procent på inkomster över 34 500 kr per månad) och värnskatt 

(ytterligare 5 procent på inkomster över 48 933 kr per månad). Som syns tillämpas en progressivitet; ju 

större din beskattningsbara inkomst är – desto större andel av den går till skatt. 

I kölvattnet efter den så kallade ”paradisläckan”, blev flertalet svenskar listade som skatteplanerare då de 

använde sig av skatteupplägg på exempelvis Malta. Efter att dåvarande ordförande i Svenskt Näringsliv, 

Leif Östling, uttalade sig negativt om det svenska skattesystemet startades en debatt om vad man 

egentligen får för sina skattepengar. Johan Ingerö på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro pekade 

i samband med detta i en artikel på problematiken med en sjunkande skattemoral och hänvisade till 

Grekland som ett sekunda exempel.  Just Grekland visar på vad som sker med ett land när medborgarna 6

väljer att sluta betala skatt. Detta innebar givetvis stora problem för ett skuldtyngt land vars överlevnad 

bestod av räddningspaket från andra euroländer. 

Frågan om socialt kapital och tillit har en nästan ständig närvaro inom akademin och den allmänna 

samhällsdiskursen. Social tillit har dessutom en mer eller mindre permanent plats som fråga i stora 

 Skatteverket, Medborgarnas synpunkter på skattesystemet (Solna: Skatteverket, 2017), s. 10.5

 Ingerö, J. (2017). Därför är Östlings fråga rimlig och angelägen. Dagens Samhälle, 6 november.[2017-10–06]  6

 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/darfor-ar-ostlings-fraga-rimlig-och-angelagen-19362. 
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medborgarundersökningar,  såväl som i flera olika forskningsfält. Med andra ord intresserar sig många 7

för området och forskningen är extensiv.  

Den etablerade forskningen om sambandet mellan skatt och social tillit är dock eftersatt. Skatt används 

ofta som ett exempel för teorier där legitimiteten för att betala skatt kan komma att ifrågasättas vid låg 

tillit. Dock inget om vad skatter kan komma att ha för effekt på tilliten per se. 

Vad som däremot kan konstateras är att det finns en hög social tillit mellan människor i Sverige. Nästan 

80 procent av svenskarna uppger att de flesta människor går att lita på i samhället. Något som går att 

jämföra med siffrorna 8 procent i länder som Slovakien och Slovenien.  Stora skillnader med andra ord. 8

De tidigare definitionerna på området är många. Holmberg och Rothstein definierar hög mellanmänsklig 

tillit som också en social tillit vilken kan förstås som en central tillgång för ett samhälle. Detta benämner 

de som ett slags social kapital.  Detta skiljer sig något gentemot den definition som antas i denna 9

uppsats, vilken kommer återkommas till.  

1.4 Disposition  

Denna uppsats är uppdelad i totalt sex kapitel. Efter inledningskapitel beskrivs det i kapitel två den 

metod och det material som nyttjas. Bland annat görs en beskrivning av datan och motivering till 

utformning av variabler. I kapitel tre formuleras det teoretiska ramverk som lägger grunden för denna 

uppsats, vilket inkluderar ett antal definitioner och tidigare forskning på området. Vidare återfinns det i 

kapitel fyra en resultat- och analysdel, där olika analyser av materialet görs med utgångspunkt i de för 

uppsatsen aktuella frågeställningar. Därefter, i kapitel fem, dras ett antal slutsatser baserat på vad som 

framkommit i det fjärde kapitlet. I det sjätte och sista kapitlet genomförs en avslutande diskussion om 

vad som framkommit i den undersökning som bedrivits vilket sedan kopplas till den teoretiska ramen 

och aktuell problemformulering.  

 Holmberg, S., Rothstein, B., Hög mellanmänsklig tillit i Sverige – men inte bland alla, 2015. s. 39. 7

 a.a., s. 37. 8

 Holmberg, S., Rothstein, B., Mellanmänsklig tillit bygger goda samhällen, 2015, s. 79. 9
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2. Metod och material  
I detta avsnitt redogörs för den metod och det material som används för att besvara de för uppsatsen 

aktuella frågeställningarna. Uppsatsen utgår från insamlad data i Välfärdsstatsundersökningen 2010, 

vilken genomfördes av Umeå Universitet. Materialet är beställt från Svensk Nationell Datatjänst (SND) 

och har bearbetats i programmet IBM SPSS Statistics, version 25. 

2.1 Välfärdsstatsundersökningen   

Välfärdsstatsundersökningen görs av Umeå universitet och har genomförts 1986, 1992, 1997, 2002 och  

2010. Undersökningen syftar till att undersöka gemene svensks inställning till socialpolitik och den 

offentliga sektorn med tillhörande välfärdspolitiska frågor. Den undersökning som kommer användas är 

den senaste vilken genomfördes 2010 och omfattade 3 842 individer mellan åldrarna 18-79 år, vilka 

valdes med ett obundet slumpmässigt urval . Dessa individer togs från Registret över totalbefolkning, 10

även kallat RTB.  

För att lyckas besvara frågeställningarna är variablerna som ska ingå centrala. De som i denna uppsats är 

aktuella representerar socialt kapital, inkomstklass och inställning till skattenivåer.  

Variabeln som representerar social tillit består av en hopslagning av resultat från en fråga i 

Välfärdsundersökningen. Frågan som ställdes var hur respondenter ställer sig till olika påståenden om 

hur vanligt det är att sociala bidrag och tjänster utnyttjas av sådana som egentligen inte behöver dem. 

Totalt består frågan av fem påståenden, vilka respondenterna fick ställa sig till. Frågan var formulerad: 

"Fråga 5. Hur vanligt tror Du det är att sociala bidrag och tjänster utnyttjas av sådana som egentligen 

inte behöver dem? 

 a) Många av dem som utnyttjar sjukvården är inte alls särskilt sjuka. 

 b) Många av dem som får arbetslöshetsersättning skulle kunna få ett arbete om de bara ville. 

 c) Många av dem som får försörjningsstöd (socialbidrag) är egentligen inte fattiga. 

 d) Många av dem som får bostadsbidrag borde flytta till mindre och billigare bostäder. 

 e) Många av dem som sjukskriver sig är egentligen inte sjuka." 

Respondenten kunde för påstående a-e välja mellan fyra svar, där alternativen var instämmer helt, 

instämmer delvis, tar delvis avstånd och tar helt avstånd.  

 Med detta åsyftas att alla individer har lika stor sannolikhet att komma med i urvalet. 10
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En notering bör göras angående påstående d, vilken berör bostadsbidrag. Påståendet är något annorlunda 

formulerad jämfört med övriga då den föreslår en handling, vilket kan ses som något tvetydigt. Huruvida 

detta påverkar respondentens sätt att ställa sig till påståendet är svårt att säga, dock så kommer det inte 

att påverka slutresultatet i någon större bemärkelse. Därav behålls denna.  

Den andra variabeln som ska användas är inställning till skattenivåer för olika inkomstklasser. 

Respondenterna fick svara på tre frågor om vad de anser om skattenivåerna för låg- medel och 

höginkomsttagare. Dessa frågor kunde sedan besvaras med alldeles för höga, för höga, ungefär lagom, 

för låga, alldeles för låga och vet inte. Svaren för dessa frågor räknas om till en gemensam variabel som 

därmed representerar den sammanlagda synen på inkomstskatter. Därutöver finns det i tillgänglig data 

från undersökningen också en variabel som innefattar den allmänna synen på skattenivåer i Sverige, 

vilken också kommer användas. Detta för att utröna eventuella skillnader i hur respondenterna ställer sig 

till de båda frågorna. Under punkt 4.1 redovisas deskriptiv statistik, vilken ger en övergripande 

beskrivning för gruppen av respondenter i Välfärdsstatsundersökningen.  

För variabeln "inkomstklass" används data från fråga 31 i undersökningen, där den ungefärliga 

månadsinkomsten före skatt ska anges av respondenterna. Dessa har angivits i kronor per månad före 

skatt.  

Även kön, ålder och utbildningsnivå kommer att användas i uppsatsen. Ålder är angivet på ett intervall 

av respondenterna och utbildningsnivån med totalt 13 alternativ där ett spann mellan ej avslutad 

grundskoleutbildning och forskarutbildning återfinns. Avseende kön har respondenterna kunnat ange 

antingen man eller kvinna.  

En del av den data som nu beskrivits måste kodas om för att kunna representera variablerna. Hur detta 

görs förklaras nedan.  

2.2 Valet av data och variabler 

Det finns ett antal problem som kan uppkomma när sekundärdata ska användas vid ett arbete likt denna 

uppsats. Det mest optimala vore att ha variabler som i sin ursprungliga form matchar perfekt med syfte 

och frågeställningar. Att författa en problemformulering och sedan ta fram ett syfte med uppsatsen, för 

att därefter finna relevant data som kan användas är ett exempel på förfarandesätt. En författare kan å 

andra sidan starta i den andra änden och formulera ett problem utefter till exempel en färdig 

undersökning. Vilket säkerligen kan förenkla arbetet med en uppsats. 

                                           !  5



Denna uppsats utgår från ett färdigt dataunderlag. Fördelen med att använda ett sedan tidigare 

sammanställt material ligger i tidseffektiviteten. Det kan ta lång tid att behandla egen framtagen data, 

vilket gör att den färdiga lämpar sig bäst för en sådan här undersökning.  

För den första frågeställningen hade en färdig indelning i inkomstklasser varit att föredra. Då denna ej 

finns kommer i stället en variabel för inkomst/månad före skatt användas. Denna delas sedan in i låg/

medelinkomsttagare och höginkomsttagare. Indelningen görs utefter det skattesatser som var aktuella 

2010, där de som tjänade över brytpunkten för statlig inkomstskatt sorteras in som höginkomsttagare och 

de som befann sig under som låg/medelinkomsttagare.  

Att använda inkomst som variabel möjliggör en uppdelning av den i inkomstgrupper. Uppsatsens syfte 

är att utreda sambandet mellan inkomstskatter och social tillit, vilket gör inkomstgrupper till en viktig 

del att ha med. Detta då skattesystemet är utformat progressivt och därmed har olika inkomstgrupper 

olika nivåer av skatt.  

Detta görs dock inte friktionsfritt. Problemet som kan uppkomma vid nyttjandet av inkomst som variabel 

är exempelvis anledningarna bakom eventuella löneskillnader. Män tjänar i genomsnitt mer än vad 

kvinnor gör, vilket kan leda till en problematik när ett samband mellan inkomst och social tillit ska 

prövas. Om graden av tillit skiljer sig mellan könen, kan lika gärna ett objektivt samband mellan 

inkomst och tillit bero på sambandet mellan kön och tillit. Denna skillnad i tillit mellan könen skulle i 

sin tur kunna bero på ytterligare faktorer. Ålder är också en sådan faktor som kan komma att påverka 

den huvudsakliga variabeln som ska undersökas.  

Att sammanslå variablerna för respondenternas inställning till skattenivån görs inte heller det helt 

oproblematiskt. Frågan som bör ställas är vad som de facto mäts med frågorna. Ett möjligt svar skulle 

kunna vara hur skattenivåerna enligt respondenterna bör vara fördelade, eller huruvida skattenivåerna är 

rättvisa eller inte. Dock ska det resultat som framkommer från inställningen till den allmänna 

skattenivån agera som en form av kompletterande variabel, för att se om det föreligger någon dissonans 

de båda variablerna emellan. Värt att notera är att frågan om synen på skatternas allmänna nivå i Sverige 

innefattar mer än bara synen på inkomstskatter. Tekniskt sett tar respondenten ställning till samtliga 

skatter i Sverige vid besvarandet. Skillnader i svaren mellan de båda frågorna skulle således kunna bero 

på att respondenter tar andra skatter i beaktning. Är svaren koherenta kan detta säga något om den hos 

respondenterna subjektiva innebörden av benämningen ”skatt” 
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De variabler som kommer användas agerar som oberoende eller beroende. Variabeln för social tillit är 

tilltänkt ska påverkas, vilket göra den till den huvudsakliga beroende variabel. Detta gör att de 

oberoende variablerna kommer bestå av inställning till skattenivåer, inkomstklass, utbildningsnivå, kön 

och ålder – vilkas effekt på social tillit ska undersökas.  

Ett antal samband skulle här kunna uppkomma. Uppfattningen att inkomst-skattenivåerna är för höga 

kan tillsynes ha ett oklart samband med social tillit. Det går inte att påstå att ett naturligt samband de 

båda variablerna emellan skulle kunna uppstå, utan ett antagande om att andra variabler kan ha ett 

inflytande på åsikt om skattenivå. En trolig sådan, som för denna uppsats är aktuell, är inkomstklass. En 

person som behöver skatta en stor del av sin inkomst kan också antas vilja behålla en större del av 

inkomst, vilket kan leda till en åsikt om att skattenivåerna är för höga. I det förhållandet mellan 

uppfattning om inkomst-skattenivåerna och inkomstklass kan det snarare påstås vara inkomstklass som 

agerar oberoende variabel och att uppfattning om inkomst-skattenivåerna blir en beroende. 

Storleken på inkomst påverkas av ålder, då en lön tenderar att öka i takt med tiden. Detta gör att 

inkomsten mellan åldersgrupper kan variera och försätta åldersgrupper i skilda inkomstklasser. Om det 

då existerar en ökande eller minskande grad av social tillit med åldern blir inkomstklasser som variabel, 

i detta förhållande, en beroende.  

Skillnaden mellan kön, utbildningsnivå och ålder som variabler är skalnivån. Kön kan definieras som en 

kvalitativ variabel, med vilken det finns kategoriseringar, men inte någon intern rangordning. Således 

sorteras kön in under nominalskala. Utbildningsnivå är också en kvalitativ variabel, vilken befinner sig 

på en ordinalskala då det inom variabeln finns en intern rangordning. Dock har denna rangordning inte   

någon ekvidistans då det inte går att avgöra hur långt steget är mellan exempelvis högstadiet och 

högskola. Ålder är däremot en kvantitativ variabel vilken befinner sig på en intervallskala då den både 

har kategorisering, rangordning och ekvidistans. 

2.3 Valet av metod 

Inom statsvetenskapen handlar forskningen till stor del om att finna samband mellan olika fenomen. Att 

beskriva och påvisa samband kan ibland vara målet, likväl att gå steget längre och försöka förklara de 

olika fenomenen.  Först måste det beläggas att någonting (oberoende variabel) påverkar någonting 11

annat (beroende variabel ). Valet i denna uppsats mellan kvalitativ respektive kvantitativ metod ter sig 

 Esaiasson, P., et al, Metodpraktikan, 2017, s. 67. 11
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tämligen självklart. Då det material som hanteras till stor del är kvantitativ kommer metoden avspegla 

det. 

Initialt nyttjas diagram i resultatavsnittet för att ge en översiktlig bild av respondenternas svar i de olika 

frågorna, vilket är bra för den fortsatta resultatredovisningen. Därefter genomförs bivariata analyser 

vilka beskriver sambanden mellan olika kvalitativa variabler. Detta följs sedan av bivariat och multipel 

regressionsanalys.  

I det underlag från Välfärdsstatsundersökningen som används är frågor och påståenden lagda som 

variabler och svaren på dessa som värden. För att kunna besvara frågeställningarna måste dessa variabler 

kodas om, så att de slutligen kan utgöra de variabler som önskas ligga till grund för analys.  

Socialt kapital kommer representeras av variabeln "social tillit", vilken bygger på påståendena i fråga 5, 

om uppfattningen för utnyttjandet av sociala bidrag och tjänster av de som egentligen inte behöver dem. 

Frågan består av fem påståenden, vilka alla är variabler i dataunderlaget. Dessa slås ihop till en 

gemensam variabel.  

Fråga 12 i undersökningen, som rör inställning till inkomstkatter, består av tre påståenden, vilka i 

dataunderlaget är tre variabler. Dessa kommer i det deskriptiva kapitlet att behållas i sitt original som tre 

påståenden, för att därefter i bivariata analyser slås samman för att ge ett mer sammanvägande mått.  

I fråga 31 får respondenterna ange deras ungefärliga månadsinkomst före skatt. Då svaren innefattar alla 

inkomster, från 0 - 400 000 kr/månad, beräknas dessa om till att ingå i två inkomstklasser. Dessa antar 

namnet "inkomstgrupper" och består av värdena "medelinkomst" och "höginkomst". Vidare gör jag ett 

antagande för denna variabel; då skattesatsen ökar progressivt i takt med högre inkomst utgår jag från att 

en högre inkomst också innebär en högre skattesats för aktuell respondent. Detta är viktigt för att koppla 

till de frågeställningar som ställts. Jag kommer göra en indelning för inkomstnivåer, vilken görs vid 

brytpunkterna för statlig inkomstskatt. De skattesatser som används är de som var aktuella vid 

undersökningstillfället (2010).  12

 Skatteverket, belopp och procent - inkomstår 2010, https://www.skatteverket.se/privat/skatter/12

beloppochprocent/tidigarear/2010.4.76a43be412206334b89800047590.html 
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Bland annat kommer regressionsanalys att nyttjas. Den uppfattas av många som den mest flexibla och 

kraftfulla analystekniken. Detta då den passar för praktiskt taget alla former av data och att de teoretiska 

modeller som innehåller många variabler kan utsättas för tuffa prövningar.  13

Innan regressionsanalysen genomförs kommer ett delkapitel med deskriptiv statistik. Detta syftar till att 

ge en övergripande bild av hur exempelvis fördelningen ser ut mellan inkomstklasser, hur hög den 

generella tilliten är och inställningen till inkomstskatter. För detta delkapitel tas ett antal frekvens- och 

korstabeller fram där dels variabler behandlas enskilt för att sedan jämföras med varandra. Följande 

uppbygger den deskriptiva statistiken och bivariata analyser 

- Diagram för respondenternas sociala tillit.  

- Diagram för inkomstklasser.  

- Diagram för inställning till skattenivåer.  

- Korstabell över fördelningen av inställning till inkomstskatterna mellan inkomstklasserna.  

- Korstabell över fördelningen av graden av socialt tillit mellan inkomstklasserna.  

- Korstabell över fördelningen av graden av social tillit och inställning till skattenivåerna.  

Sambandsmått och signifikanstest  

Sambandsmått och signifikanstester spelar en stor roll för att fastslå analysernas legitimitet.  

Sambandsmått är som namnet avslöjar ett mått för att mäta styrkan i sambanden, medan signifikanstest 

hjälper att visa om ett samband alls kan styrkas mellan aktuella variabler i den population som 

stickprovet är hämtat ur. Typen på de olika testerna som ska användas beror på vilken typ av fördelning 

som är aktuell, alltså korstabell, tabell/stapeldiagram och spridningsdiagram. Dock kommer det endast 

redovisas för korstabeller och spridningsdiagram. Tabellerna och stapeldiagrammen visas i deskriptivt 

syfte.  

För korstabeller är det sällan nödvändigt med ett sambandsmått då sambandet enkelt kan fastlås genom 

att jämföra de procentsatser som framkommer i korstabellen. Vad som däremot bör genomföras är ett 

signifikanstest. Det signifikanstest som används kallas Chi2, vilket kan användas för nominal- eller 

ordinalskalor (två kvalitativa variabler) och detta oavsett storlek på korstabellen. 

Nu ska det kort redovisas för hur sambandsmått och signifikanstest används vid regressionsanalys. 

Nedan kan ett så kallat spridningsdiagram ses. Ett sådant här diagram är ett enkelt sätt att få en visuell 

bild av sambandet mellan två kvantitativa variabler. I ett spridningsdiagram representeras varje enskild 

 Esaiasson, P., et al, Metodpraktikan, 2017, s. 391. 13
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respondent med en liten cirkel, vilken markerar dennes position på de två variablerna.  Detta diagram 14

beskriver sambandet mellan ålder och antal arbetade timmar i veckan. 

   

 

Det är dock svårt att enbart 

visuellt se hur starkt ett samband är i ett spridningsdiagram. Det behövs alltså ett sambandsmått 

för detta, vilket vid två kvantitativa variabler kallas Pearson r-värde. Om det som ovan finns ett 

positivt samband mellan ålder och antal arbetade timmar, alltså  att det vid en ökande ålder 

arbetas mer, kommer r-värdet vara positivt. Detta r-värde får i samband med framtagandet också 

ett signifikanstest, vilket kallas p-värde. Ju lägre det är, desto högre signifikans.  

Spridningsdiagram kommer ej att nyttjas i denna uppsats då de är att anse som överflödiga. Därav 

kommer enbart sambandsmått och signifikanstester användas.  

2.4 Regressionsanalys som metod  

Regressionsanalys är som metod både kraftfull och flexibel för att kontrollera flertalet variabler. 

Kraftfull i bemärkelsen att de teoretiska modellerna kan utsättas för hårda prövningar och flexibel sett 

till att det i princip går att använda all typ av data.  Variabler som kan betecknas nominala ska inte 15

användas vid en regressionsanalys. Men variabler som befinner sig på en ordinalskala kan användas, 

dock är det inte optimalt.   16

 Djurfeldt, G., Barmark, M., Statistisk verktygslåda, 2015, s. 154. 14

 Djurfeldt, G., Barmark, M., Statistisk verktygslåda, 2015, s. 154. 15

 Sundell, Anders (2009): ”Guide: Regressionsanalys”, spssakuten.se, hämtat 2019-05-22. https://16

spssakuten.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/
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Det finns olika typer av regressionsanalyser. Dels de bivariata som beskrivits ovan, och därtill de 

multivariata regressionsanalyserna. Multivariat regressionsanalys genomförs i princip på samma sätt 

som bivariat, med skillnaden att kontrollvariabler adderas. En kontrollvariabel är en variabel som i 

aktuellt experiment (körning i SPSS) hålls konstant samtidigt som den oberoende variabeln kan variera. 

På detta sätt går det att utläsa vad som sker med den beroende variabeln när den oberoende variabeln 

varierar, samtidigt som andra orsaksinfluenser hålls konstanta.  Anledningen till att en kontrollvariabel 17

används är för att isolera inflytandet från den oberoende variabel. Vid ett väl utfört experiment tas 

tillräckligt många faktorer bort vilket gör att den enda slutsatsen som kan dras är att det är variationen i 

den huvudsakliga oberoende variabeln som i sin tur åstadkommer en variation i den beroende.  

2.4 Kontrollvariabler 

Jag har dels valt ut ålder som en kontrollvariabel vilken används för den multipla regressionsanalysen. 

Denna har valts ut med hänsyn till att ålder kan komma att påverka både den beroende och den 

oberoende variabeln. Att inkomsten ökar med åldern är ett faktum. Om de yngre respondenterna som 

ingått i Välfärdsstatsundersökningen generellt har en högre social tillit än de äldre, eller tvärtom, 

kommer resultatet blir missvisande sett till att det blir ålder som är den huvudsakliga anledningen till att 

medelinkomsttagare har en högre social tillit. 

Vidare kommer även utbildningsnivå och kön nyttjas. Dessa variabler är centrala sett till att de troligtvis 

har en påverkan på exempelvis inkomst. Om då inkomst ska nyttjas som oberoende variabel måste det 

kontrolleras för dessa bakgrundsvariabler för att kunna göra korrekta slutsatser.  

Att tydligt och transparent lyfta det som nämnts på denna punkt är viktigt för uppsatsens klarhet och 

kvalitet. Insamlad data är som tidigare konstaterat inte alltid idealisk för sitt ändamål, men den går att 

forma för att svara gentemot valt syfte, och det utan att göra avkall på initiala tankar och idéer för 

uppsatsämne. 

 Djurfeldt, G., Barmark, M., Statistisk verktygslåda, 2015 s. 184. 17
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3. Teori  
3.1 Socialt kapital  

Definitionerna på socialt kapital är många och åsikterna om vad det innebär går isär, dock tangerar 

många av dessa varandra. Statsvetaren Bo Rothstein definierar socialt kapital som ”[…] antalet 

kontakter multiplicerat med graden av tillit i dessa kontakter.”  18

Den samhälleliga betydelsen för socialt kapital är odiskutabel. En hög grad av tillit mellan människor är 

en grundläggande förutsättning för att ekonomisk tillväxt ska kunna skapas. Om inte medborgare i ett 

samhälle utgår från att andra människor agerar solidariskt, exempelvis betalar skatt, är incitamenten för 

att de själva ska agera solidariskt, få.   19

Socialt kapital som övergripande teori är ett av samhällets kapital, där den övriga delen utgörs av fysisk 

och humant. De två senare har sedan länge ägt en självklar plats inom akademien, medan socialt kapital 

kan ses som något försummat.  Vidare kan socialt kapital gå i olika riktningar. Ett vertikalt socialt 20

kapital är den tillit som går ”uppåt” mot myndigheter och andra offentliga institutioner. Den andra typen 

är den som är horisontel, med vilken åsyftas tilliten mellan människor, och det är denna som för 

uppsatsen är aktuell.   21

3.1.1 Social tillit  

Några vill hävda att socialt kapital är detsamma som social tillit; en central tillgång i ett samhälle vilket 

kan förstås som ett socialt kapital.  Dock kan detta leda till förvirring. Detta då socialt kapital snarare är 22

en produkt av aggregerad social tillit; det sociala kapitalets minsta beståndsdel. Därav blir distinktionen 

relativt viktig för det fortsatta resonemanget.  

För att ytterligare motivera användandet av social tillit och inte alltid social kapital är hur förhållande 

människor emellan beskrivs. Att använda socialt kapital på individnivå kan leda till förvirring, där 

  Rothstein B., Socialt kapital och Sierra Madres skatt, 2003, s. 239. 18

 Rothstein, B., Kumlin, S., Demokrati, socialt kapital och förtroende, 2001, s. 49. 19

 a.a. s. 50. 20

 Rohstein, B., Sociala fällor och tillitens problem, 2003, s. 314. 21

  Holmberg, S., Rothstein, B., Mellanmänsklig tillit bygger goda samhällen, 2015, s. 79. 22
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snarare tillit passar som ett bättre begrepp. När detta sedan förs upp på en makronivå kan socialt kapital 

nyttjas som begrepp på ett mer fördelaktigt sätt.  23

3.2 Social fälla  

Begreppet om ”social fälla” är relevant i sammanhang där socialt kapital diskuteras.  

För att beskriva problematiken med sociala fällor kan ett exempel om finansiering av ett lands 

välfärdssystem ges. Följande förutsättningar kan då sägas gälla,   24

1. Situationen är sådan att ”alla” vinner på om ”alla” väljer att samarbeta.  

2. Men – om man inte litar på att ”alla de andra” samarbetar, är det meningslöst att själv välja att 

samarbeta eftersom det som skall åstadkommas kräver att åtminstone nästan alla andra också 

samarbetar.  

3. Det betyder att det kan vara rationellt att inte samarbeta om man inte litar på att ”de andra” också 

samarbetar.  

4. Slutsats – ett effektivt samarbete för gemensamma ändamål kan bara uppstå om man litar på att ”de 

andra” väljer att sammarbeta.  

Välfärd finansieras nästan uteslutande av skattepengar. Om detta system ska upprätthållas krävs det att 

medborgarna i ett samhälle betalar skatt. För att applicera ovanstående punkter så vinner ”alla” om 

”alla” väljer att samarbeta. Om man däremot inte litar på att ”alla” de andra bidrar med skattepengar så 

kommer inte finansieringen av välfärd upprätthållas, vilket eliminerar incitament för en enskild att 

fortsätta bidra till det, där ett rationellt beslut således blir att sluta bidraga. Det är här den sociala fällan 

slår igen.  25

3.3 Rational choice-teori 

Rational choice-teori är ett samhällsvetenskapligt teoretiskt ramverk. Denna teori kan förklara 

ekonomiskt och socialt beteende hos människor, där grundantagandet är att människor rationellt handlar 

helt i egenintresse. En forskare som använder sig av rational choice-teorin, har som utgångspunkt att 

mänskligt beteende alltid baseras på aktuell individs mål och att dessa mål reflekterar deras egenintresse. 

Ett typiskt tillvägagångssätt inom teorin är att ta reda på hur människor kan komma att agera utifrån 

deras förväntningar om hur andra rationella individer med självintresse ska agera.  

 Märk väl att detta är en distinktion för uppsatsen och inte ett förhållningssätt i övrig forskning. 23

 Rohstein, B., Sociala fällor och tillitens problem, 2003, s. 314. 24

 Ibid. 25
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Individer är också de som bygger upp grupper, vilket gör teorin tillämpar på ett kollektivt plan. Om 

individer är rationella, kan det antas att också en grupp av dem är det. Som de flesta vet är så inte alltid 

fallet.  

Hindmoor och Taylor visar på ett tämligen alldagligt exempel om situationer vid bagagekaruseller på 

flygplatser. När bagaget ska hämtas upp efter en flygresa tenderar passagerare att trängas kring bandet, 

vilket gör det svårare för samtliga på plats att se när deras egna bagage kommer och när de därmed kan 

kliva fram och ta det. En enkel lösning på detta problem vore om alla som väntar tar ett steg tillbaka. 

Dock kommer den första som tar ett steg tillbaka snart inse att utsikten över bandet är dåligt och att det 

troligtvis kommer ta en lång tid. Detta samtidigt som när en person tar ett steg framåt får betydligt bättre 

sikt. Detta leder i slutändan till att passagerarna går närmre och närmre bandet, vilket till sist leder till att 

ingen ser bra. Detta kallas collective action problem.  26

3.4 Tidigare forskning 

Forskningen rörande socialt kapital är extensiv. Robert D. Putnam är den person som har formulerat en 

av de mest kända teorierna bakom socialt kapital. I hans studie på Italiens decentraliseringsreform i 

början av 1970-talet kom han till slutsatsen att det är i organisationer som exempelvis sångkörer, 

fågelskådarklubbar och fotbollsföreningar som ett socialt kapital byggs. Förtroendet som uppstår genom 

deltagande i dessa organisationer verkar enligt Putnam som grund för samarbete mellan människor.  27

Detta renderar i social tillit, vilket är grundläggande för en välfungerande demokrati. Problemet som 

Putnam undersökte var de skillnader i demokratiska processer mellan Italiens södra och norra regioner, 

där de senare hade ett bättre resultat när det kom till hur hanteringen av de, efter reformen, nya 

ansvarsområdena sköttes. Orsaken menade Putnam var att det ovannämnda föreningsdeltagandet var 

betydligt högre i norra Italien jämfört med det i söder.  Upptäckterna framlades i boken Making 28

Democracy Work 1993. Putnams teorier i ämnet har vunnit populäritet bland många vetenskapliga fält 

och är idag etablerade i allt från nationalekonomi till sociologi.  

Vidare beskrev Putnam i boken Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community hur 

amerikanska medborgare i allt mindre utsträckning engagerar sig i frivilligorganisationer etc. 

Amerikanerna hade i stället blivit allt mer isolerade och individualistiska. Detta gick i linje med hans 

 Lowndes, V., Marsh, D., Stoker, G., Theory and methods in political science, 2018, s. 43. 26

 Rothstein, B., Kumlin, S., Demokrati, socialt kapital och förtroende, 2001, s. 49. 27

 Putnam, R., D, Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America. Political 28

Science and Politics, Vol. 28, No. 4 1995. 
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tidigare formulerade teorier. Dock utvecklade Putnam teorin genom konstaterandet att amerikanen må ha 

bowlat i samma utsträckning som tidigare, men att det däremot gjordes på egen hand och inte 

tillsammans med andra människor. Därav titeln ”Bowling alone”.  

Putnams teori om anledningarna bakom socialt kapital har dock mött motstånd. Stolle pekar bland annat 

på problematiken med nätverk vars existensberättigande bygger på antagonism och utpekande av 

motståndare, vilket snarare har en negativ effekt på det ackumulerade sociala kapitalet.  Exempelvis 29

ingår det i politiska partiers uppgifter att visa på skillnader och ställa andra partier i dålig dager; 

partierna må verka inkluderande och bidra till en intern hög tillit, men detta till priset av ovannämnda 

konsekvenser. MC-gäng är ytterligare exempel, vilka bedriver en verksamhet som är mycket destruktiv 

sett ur ett samhälleligt perspektiv.  

Rothstein förkastar till viss del Putnams teori och menar att en internationell applicering av teorierna ej 

kan göras. Detta med hänvisning till en av Putnam genomförd internationell jämförelse där flertalet 

länder, som exempelvis Sverige, Frankrike, Japan och Australien ingick. Där kunde ett samband ej 

styrkas och därmed kunde USA ses som ett undantag.  Vidare menar Rothstein att sambandet mellan 30

högt organisationsdeltagande och hög tillit i stället beror på en självselektionsprocess, där personer som 

redan är ”höglitare” från en redan ung ålder engagerar sig i nätverk och organisationer. Detta leder inte i 

sig till att människor börjar lita mer på andra. Därav menar Rothstein att ackumulerande av socialt 

kapital snarare är något som skapas i en tidig ålder, där familjen är central i ett barns uppväxt. Barnet får 

av familjen en bild av samhället förmedlad till sig vilket påverkar barnets framtida benägenhet att lita på 

andra. Alltså får aktuell person med sig en hög social tillit från sin uppväxt, vilket sedan renderar i ett 

engagemang inom organisationer etc.  

Rothstein menar vidare att social tillit kan komma att minska till följd av en selektiv välfärdsstat. Han 

menar att dessa offentliga institutioner kan framkalla negativa mentala bilder hos de som kommer i 

kontakt med dem. Vilket inte enbart renderar i en negativ syn av aktuell institution i sig, utan även av 

andra medborgare.  Exempel på vad dessa prövar kan vara bostadsbidrag, socialbidrag, färdtjänst, 31

förtidspension, etc.  

 Hooghe, M., et al, Generating social capital, 2003, s. 191. 29

 Rothstein, B., Kumlin, S., Demokrati, socialt kapital och förtroende, 2003, s. 51. 30

 a.a., s. 57. 31
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Hammar, Jagers och Nordblom har studerat hur social tillit formar människors syn på skatter och 

uppfattningar om skattefusk. De konstaterar att om man litar på att ens medmänniskor betalar skatt som 

de är skyldiga att göra, är man generellt själv villig att betala skatt. Samma gäller också för 

skattesänkningar, där de som är för sänkningar av skatterna tenderar att ha en relativt såg social tillit. 

Vidare anser de med låg social tillit att människor skattefuskar, vilket skiljer sig från de som har högre 

tillit.  32

3.4.1 Operationalisering av begreppet socialt kapital  

Förhållandet mellan variablerna för socialt kapital bör diskuteras i förhållande till tidigare forskning. 

Detta delvis beroende på att andra studier har nyttjat andra operationaliseringar, vilket  gör att en 

diskussion bör ligga till grund för ett bättre och mer nyanserat förhållningssätt till den tidigare 

forskningen.  

Holmberg och Rothstein menar som tidigare nämnt att socialt kapital är en central tillgång i samhället, 

vilken utgörs av en hög mellanmänsklig tillit vilket även kan kallas social tillit.  Denna definition 33

skiljer sig bitvis från definitionen i denna uppsats då en distinktion i uppsatsen görs mellan social tillit 

och socialt kapital. Social tillit ska ses som den tillit vilken återfinns mellan människor på mikronivå. 

Socialt kapital ska däremot ses som den aggregerade sociala tilliten på en makronivå. I denna uppsats 

nyttjas socialt kapital som begrepp sällan. Istället används social tillit, vilket gör att den för uppsatsen 

aktuella distinktionen mellan de båda begreppet hålls intakt samtidigt som tydligheten ökar.  

I det underlag som exempelvis Holmberg och Rothstein använder sig av grundar sig variablerna i 

frågeställningar där respondenten får besvara en rak frågeställning om deras tillit till andra människor. I 

denna uppsats härrör variablerna i stället från andra frågor, vilka tolkas som en indikation på 

respondenternas sociala tillit. I detta fall är det frågorna om personers utnyttjande av välfärd.  

En viktig del att vara medveten om, är vad dessa variabler kan representera utöver den tilltänkta sociala 

tilliten. Frågan som ställts till respondenterna är i en kontext av huruvida välfärdstjänster nyttjas felaktig 

eller inte av personer. Svaren kan komma att påverkas av respondenternas syn på nyttjandet av 

välfärdssystemet, vilket inte nödvändigtvis speglar deras sociala tillit i övrigt. Ett omvänt scenario är 

också möjligt, där aktuell respondent mycket väl kan ha stort förtroende för de som nyttjar 

 Hammar, H., et al, Skatter och skattefusk, 2005, s.1. 32

 Holmberg, S., Rothstein, B., Mellanmänsklig tillit bygger goda samhällen, 2015, s. 79. 33
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välfärdssystemet, men inte har någon hög social tillit i övrigt. Dessa insikter är av stor vikt för att förstå 

vad som kan komma att försämra undersökningens validitet.  

Således skiljer sig operationaliseringen åt mellan denna uppsatsen och den som bedrivs av exempelvis 

Holmberg och Rothstein. Detta kan göra den forskning de bedriver och bedrivit kommer fram till 

slutsatser som i denna uppsats inte är möjliga att dra. 

En återkoppling till Rothsteins teorier om behovsprövande välfärdsinstitutioner kan också göras. Enligt 

han kan de som kommer i kontakt med dem och därigenom få negativa erfarenheter också ha en lägre 

social tillit. Då denna uppsats nyttjar variabler för social tillit vilka härrör från välfärdsinstitutionella 

frågor, kan frågan ställas om Rothsteins forskning här möjligtvis aktualiseras. Båda dessa delar tangerar 

varandra sett till att det rör sig om selektivitet inom välfärdsinstitutioner och där uppsatsens resultat är 

intressant att applicera på Rothsteins forskning och därmed möjligtvis verka kompletterande.  

Vidare har Rothsteins forskning sedan tidigare kommit fram till att det finns ett samband mellan hög 

utbildning och socialt kapital. . Därför kommer utbildningsnivå  som variabel användas i analyserna för 34

att se vilket resultat som kan uppkomma och sätta detta i relationen till de tidigare forskningsresultaten 

på området.  

3.5 Mitt bidrag till forskningen  

Med denna uppsats vill jag öppna upp för en diskussion om skatters påverkan på tilliten mellan 

människor. Skatter kan av politiken användas för att styra beteende åt ett önskvärt håll. Som alla 

politiska beslut kan det föra med sig både positiva såsom negativa effekter, där en av de senare skulle 

kunna vara en lägre social tillit. Oavsett resultat hoppas jag att denna uppsats kan ge en god modell för 

hur liknande undersökningar kan göras i framtiden, med uppdaterade siffror och där resultatet kan 

appliceras på en tidsenlig diskurs. 

Jag vill passa på att göra ett klargörande angående datans nutida relevans. Välfärdstatsundersökningen. 

genomförs med givna mellanrum, och den senast tillgängliga datan är från 2010. Den senaste 

undersökningen genomfördes 2017 men då denna data inte är tillgänglig än kan den så inte heller 

nyttjas. Då i princip samma frågor har ställts genom åren kan det jag får fram i denna uppsats verka 

grundläggande för en ny analys i valt ämne fast med uppdaterade siffror. 

 Rothstein, B., Kumlin, S., Demokrati, socialt kapital och förtroende, 2001, s. 58. 34
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4. Resultat och analys  
Nedan följer det resultat som framkommit efter genomförda analyser i SPSS. Först kommer en 

övergripande bild av resultatet att redovisas, där det framkommer hur graden av social tillit fördelar sig 

mellan inkomstgrupperna efter de i metodkapitlet nämnda värdena. Därefter görs bivariata analyser för 

att utreda samband variablerna emellan. Följt på det genomförs en bivariat regressionsanalys, där endast 

uppsatsens beroende variabel och oberoende variabler ingår. Detta följs av en multipel 

regressionsanalys, vilken inkluderar kontrollvariabeln ålder.  

4.1 Deskriptiv statistik  

Nedan följer ett antal diagram vilka syftar till att ge en mer beskrivande bild av variablerna och hur de är 

beskaffade numerärt med mera.   

Respondenterna har fått ställa sig till påståenden om utnyttjande av sociala bidrag och välfärdstjänster av 

de som egentligen inte behöver dem. Ett exempel på ett påstående kan vara ”många av dem som 

utnyttjar sjukvården är inte alls särskilt sjuka”. Respondenten har fått ta ställning till dessa påståenden 

genom färdiga svar som exempelvis ”instämmer helt” och ”tar helt avstånd”. Dessa svar har sedan fått 

utgöra indikator på respondenternas sociala tillit. Graden av social tillit har sedan tilldelats ett värde 

mellan 5 och 20, där 5 indikerar en mycket låg nivå av social tillit och 20 en mycket hög nivå av social 

tillit.  

De flesta respondenter placerar sig på ett värde om 10-15 vilka kan ses som medel/höglitare. Detta 

stämmer till största del överens med den tidigare forskningen som finns på området, där det konstaterats 

en hög grad av social tillit i Sverige. Noteras kan göras det trendbrott som sker mellan värde 19 och 20. 

      

                                           !  18



                            Diagram 4.1 – Social tillit 

!  

Vidare har respondenterna i undersökningen fått ange inkomst/månad innan skatt. En indelning för 

inkomstnivåer har gjorts vid brytpunkterna för statlig inkomstskatt, vilken vid tillfället för 

undersökningen var vid 32 050 kronor. De som befinner sig under brytpunkten benämns som 

medelinkomsttagare, dock ingår även de som kan betecknas som låginkomsttagare i denna grupp. Ett 

stort överslag för låg/medelinkomsttagare kan konstateras. En klar majoritet av Sveriges befolkning 

2010 tjänade helt enkelt inte tillräckligt för att nå brytpunkten för statlig inkomstskatt  

     

                 Diagram 4.2 – Fördelning inkomstgrupper  

!  

I diagram 4.3, 4.4 och 4.5 ses respondenternas inställning till skatter för inkomstgrupperna låg- medel- 

och höginkomsttagare. I diagram 4.3 ses en tydlig åsikt om att skatterna för de med allra lägst inkomster 

är för höga. En av anledningarna bakom denna till stor del tydliga åsikt kan vara hur frågorna i 
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undersökningen är framlagda. Respondenterna fick ställa sig till skatterna för de tre inkomstgrupperna 

direkt efter varandra. Att göra på detta sätt riskerar att försätta respondenten i en form av tillstånd där de 

snarare anser sig besvara vilken inkomstgrupp det är som bör få skattesänkningar före en annan. Om 

detta är vad som önskas av forskarna som producerat undersökningen är framkommer ej. Resultatet bör 

dock tolkas med detta i åtanke. Vidare är den sedan tidigare konstaterade ekonomiska sammansättningen 

bland respondenterna säkerligen en anledning bakom resultatet i diagram 4.3.  

   Diagram 4.3 – Inställning skatter för låginkomsttagare  

!  

I diagram 4.4. framkommer det tydligt att respondenterna anser skatterna som lagom för 

medelinkomsttagare. Över 60 procent ser skatter som ungefär lagom, vilket står ut jämfört med åsikterna 

om skatterna för de övriga inkomstgrupperna. Varför resultatet är såpass centrerat till ett och samma 

svarsalternativ är något svårt att säga. Det kan som tidigare nämnt beror på frågeformulärets utformning, 

där medelinkomsttagarna placerar sig i mitten av spektrumet. En såpass enkel anledning som att ordet 

”medel” associeras med ”lagom” kan också vara en av anledningarna. Sedan är såklart den 

personekonomiska fördelningen säkerligen påverkande, då en klar majoritet av respondenterna är låg/

medelinkomsttagare. De anser sig uppenbarligen tillfreds med deras egen skattenivå.  
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   Diagram 4.4 – Inställning skatter för medelinkomsttagare 

!  

Respondenternas inställning till skatter för höginkomsttagare är tudelad. Ungefär 55 procent menar att 

skatterna för höginkomsttagare är för låga eller alldeles för låga. Detta samtidigt som ungefär 25 procent 

ser dem som ungefär lagom. Åsikterna går med andra ord isär betydligt mer jämfört med de övriga 

frågorna om inkomstgruppernas skäliga skattenivåer.  

Svaret på varför det ser ut såhär kan ligga i den gängse samhällsdiskursen. De skattepolitiska 

diskussionerna cirkulerar ofta kring huruvida de som tjänar mest ska skatta mer eller mindre.  Just 35

frågan om skatten för höginkomsttagare blir således en skiljelinje, där man helt enkelt tar ställning på ett 

tydligare sätt. Vilket så även syns i diagram 4.5.  

Andelen som inte har någon uppfattning i frågorna hålls på en ungefär likadan nivå frågorna igenom.  

 Detta är grundat på egen empiri och har inte nödvändigtvis något stöd forskning. 35
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   Diagram 4.5 – Inställning skatter för höginkomsttagare  

!  

Det ställs även en fråga till respondenterna om hur de ser på skatternas allmänna nivå i Sverige. En 

majoritet ser skatterna som något för höga, tätt följt av de som ser skatterna som lagom höga. Som ses är 

svarsalternativen vid frågorna olika formulerade, viket kan leda till något annorlunda förutsättningar för 

hur respondenterna ställer sig till frågorna. Svarsalternativen ”något för hög” kan av respondent 

uppfattas som en mindre skarp skrivning än det närmast jämförbara ”för hög” i de andra frågorna. Vad 

som gör jämförelsen mellan diagram 4.3-4.5 och diagram 4.6 intressant är att respondenten i den senare 

har tagit ställning för hur de ser på den allmänna nivån. Skillnaderna är tillsynes något för stora för att 

respondenternas svar för deras syn på den allmänna skattenivån skulle utgöra någon form av genomsnitt 

av svaren i diagram 4.3-4.5. Därför kan en dissonans mellan resultaten konstateras.  

                        Diagram 4.6 – Inställning till den allmänna skattenivån 

!  
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Sammanfattningsvis går det att konstatera följande: 

- Den sociala tilliten bland respondenterna är hög.  

- Andelen låg/medelinkomsttagare är ansenligt högre än andelen höginkomsttagare i undersökningen.    

- Låginkomsttagare anses betala för hög skatt medan de med hög inkomst anses betala för lite.  

- Den allmänna skattenivån anses något för hög eller lagom hög.  

4.2 Bivariata analyser 

Nedan kommer ett antal korstabeller att redovisas vilka förklarar samband mellan inkomstgruppers syn 

på skattesatser, deras sociala tillit och huruvida det finns samband mellan inställning till skattenivåer och 

social tillit.  

I korstabell 4.1 ses inkomstgruppernas inställning till skattenivån numerärt och procentuellt. Det 

procentuella utfallet mellan inkomstgrupperna skiljer sig något åt. De som anser skatten för hög är i 

större utsträckning höginkomsttagare samtidigt som låginkomstagare i större utsträckning ser skatterna 

som för låga. Anledningarna bakom kan vara rent ekonomiska, där de som tjänar mer vill behålla en 

större del av sin inkomst. Då indelningen i inkomstgrupper är gjord utefter brytpunkten för statlig 

inkomstskatt har de båda grupperna olika procentuella skattesatser, vilket säkerligen spelar in. Däremot 

får även de med lägre inkomster behålla en större del av sin inkomst vid sänkt skatt, vilket gör att andra 

anledningar än rent ekonomiska kan spela in.  

Korstabell 4.1 - Inkomstgruppers syn på inkomstskatt 

För att utröna huruvida detta samband kan generaliseras till en större population görs ett Pearsons Chi2-

test. Med detta test går det att utröna sannolikheten att det på grund av slump skulle ses ett samband i 

detta test, givet att det inte finns något samband i den stora populationen. Om det är osannolikt att ett 

samband i detta test skulle bero på slumpen, är möjligheten att generalisera resultatet till populationen i 

Inkomstgrupper För hög skatt För låg skatt Total

Låg/medelinkomst 1442 (54%) 1236 (46%) 2678 (100%)

Höginkomst 338 (60%) 224 (40%) 562 (100%)

Total 1780 (55%) 1460 (45%) 3240 (100%)
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sin helhet stor. Antar detta mått ett signifikansvärde om 0,000 är chansen mindre än en på tusen att ett 

sådant här samband skulle förekomma om det inte fanns något. Det aktuella värdet uppgår till 0,006, 

vilket kan tolkas som ett gott mått för signifikans. 

Det finns däremot en siffra som bör iakttags extra noga. Nedanför tabellen står det ”0 cells (0,0) have 

expected […]”, vilket innebär att reliabiliteten i testet sänks något då det finns celler med förväntade 

värden under fem. Med detta följer problematiken att någon eller några av kategorierna anses för små av 

SPSS. Detta kan dock bortses från då tabellen är en så kallad 2 x 2-tabell, vilket anses generera 

tillräckligt trovärdiga Chi2-test för att slutsatser likt de ovan kan göras.  Detta gäller givetvis också för 36

det som är större än 2 x 2.  

Chi2-test - Korstabell 4.1  

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 253,25.  

  

   

Vidare ska de olika inkomstgruppernas sociala tillit undersökas. Som ses är det procentuella utfallet för 

antalet låglitare identisk. Den största delen av gruppen utgörs av mellanlitare, vilket gäller för båda 

inkomstgrupper. De som har den absolut högsta graden av social tillit utgörs av de med låga eller 

medelstora inkomster. Varför det är på detta sätt är svårt att säga sett till att flertalet andra variabler kan 

spela in. Däremot går det att fastslå att höginkomsttagare har en lägre social tillit än de med lägre 

inkomster.  

Value Asymptotic Significance  
(2-sided)

Pearson Chi-square 7,438a 0,006

N of Valid Cases 3240

 Djurfeldt, G., Barmark, M., Statistisk verktygslåda, 2017, s. 146. 36
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Korstabell 4.2 - Inkomstgruppers sociala tillit  37

För denna korstabell uppgår signifikansvärdet till 0,079. Sambandet blir därmed inte signifikant. 

Återigen ses varningen från SPSS om att det finns celler med förväntade värden under fem. Dock är 

tabell 4.2 större än en 2 x 2-tabell, vilket på nytt gör att varningen kan bortses ifrån. Testet är därmed 

tillförlitligt. . 

  Chi2-test korstabell 4.2 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,78. 

Sett till sambandet mellan graden av social tillit och inställning till skattenivå kan ett antal 

konstateranden göras. Den grupp som anser skatten vara för hög är i större utsträckning låglitare och 

bland dem som anser skatten för låg har en relativt hög social tillit. Procent inom parentes är fördelning 

över tabellraden, medan fetmarkerad procent inom parentes är den övergripande procentuella 

fördelningen över alla celler i tabellen.  

Inkomstgrupper Låglitare Mellanlitare Höglitare Total

Låg/medelinkomst 558 (20%) 1370 (49%) 846 (31%) 2774 (100%)

Höginkomst 112 (20%) 311 (55%) 139 (25%) 562 (100%)

Total 670 (20%) 1681 (50%) 985 (30%) 3336 (100%)

Value Asymptotic Significance  
(2-sided)

Pearson Chi-square 23,245a 0,079

N of Valid Cases 3336

 Som ses har det i tabellen gjorts en indelning i graden av tillit. I tidigare stapeldiagram har graden av tillit 37

angetts på en skala från 5-20. Då det i en korstabell blir för många kolumner är denna indelning nödvändig. 
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Korstabell 4.3 - Inställning till skattenivå och social tillit

Signifikansnivån är som ses hög. Enligt detta Chi2-test går det att med 99,9 procents säkerhet säga att 

det finns ett samband mellan syn på skattenivå och graden av social tillit.  

Chi2-test – korstabell 4.3 

Sammanfattnings kan det konstateras att:  

- Höginkomsttagare anser skatten som för hög i större utsträckning än de med lägre inkomster. 

- Det går inte att fastslå att höginkomsttagare har en lägre social tillit än låginkomsttagare.  

- De som anser skatterna som för höga har en lägre social tillit än de som anser skatterna som för låga. 

4.3 Regressionsanalyser  

Nedan följer de både typerna av regressionsanalys som genomförts. Först redovisas resultatet från den 

bivariata för att visa modellens förklaringskraft där variablerna för inkomstgrupper, inställning till 

inkomstskatter och social tillit ingår. Social tillit kommer i den bivariata analysen agera beroende 

variabel och de övriga oberoende. Efter det följer den multipla regressionsanalysen, vilken kommer 

inkludera inkomstgrupper och inställning till inkomstskatter där kontrollvariablerna ålder, 

Inställning till 
skattenivå

Låglitare Mellanlitare Höglitare Total

För hög skatt 537 (27%)  
(15%)

1063 (53%)  
(30%)

397 (20%)  
(11%)

1997 (100%) 
(56%)

För låg skatt 202 (13%)  
(6%)

728 (46%)  
(20%)

648 (41%)  
(18%)

1578 (100%) 
(44%)

Total 739 st. 1791 st. 1045 st. 3575 st. 

Value Asymptotic Significance  
(2-sided)

Pearson Chi-square 268,360 0,000

N of Valid Cases 3575
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utbildningsnivå och kön används. Social tillit agerar också i den multipla regressionsanalysen beroende 

variabel.  

4.3.1 Bivariat regressionsanalys  

I den bivariata regressionsanalysen av inkomstgrupper och social tillit framkommer ett antal mått av 

intresse. I "Model Summary" ses ett mått som visar den oberoende variabelns förklaringskraft. Alltså hur 

väl variationen i inkomst förklarar variationen i social tillit. Dessa mått är "R Square" och "Adjusted R 

Square", vilka kan anta ett värde mellan 0 och 1, vilket i sin tur kan utläsas i procent. Ju högre värdet är, 

desto bättre förklaringskraft mellan de båda variablerna. Skillnaden mellan de båda måtten är att det 

justerade tar hänsyn till antalet oberoende variabler som är med i regressionsanalysen, och eftersom att 

det är en bivariat så är värdena likadana. Nedan kan vi se att värdet för "R Square”, vilket uppgår till ,

0,002. Detta betyder att 0,2 % i variationen i den beroende variabeln kan förklaras av den oberoende. 

Alltså kan variationen i den sociala tilliten inte enkom förklaras av variation i inkomst.  

Model Summary   

Vidare ska det undersökas huruvida koefficienten är signifikant eller inte. Detta är viktigt då en 

koefficient som uppvisar värde 0 innebär en oberoende variabel som inte har någon påverkan alls på den 

beroende. Detta kan undersökas genom att se signifikansnivån längst ut till höger i diagrammet nedan, 

vilket uppgår till 0,011. Ju lägre talet är, desto säkrare kan en slutsats dras om att koefficienten är 

signifikant – alltså tillförlitlig. Standargränsvärdet ligger på 0,050 vilket innebär att om signifikansnivån 

understiger det värdet kan det konstateras att det med 95 procents säkerhet kan slås fast att koefficienten 

inte är lika med 0. Det finns med det uppmätta värdet ett signifikant samband variablerna emellan.  

I kolumnen för B-koefficienten kan det ses att en ökning i inkomst minskar den sociala tilliten med 0,43 

procent.  

Model R Square Adjusted R Square

1 0,002 0,002
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Nu till det eventuella sambandet mellan inställning till inkomstskatter och social tillit. I korstabell 4.3 

kunde ett samband ses mellan inställning till inkomstskatter och social tillit, vilket gör variabeln föremål 

för en regressionsanalys.  

Som ses nedan uppgår förklaringskraften mellan inställning till skattenivån och social tillit till 7,1 

procent. Därav kan det konstateras en större förklaringskraft mellan inställning till skattenivåns påverkan 

på den sociala tilliten jämfört med den för inkomstgruppernas påverkan.  

Model Summary   

Nedan kan en tabell över koefficientens signifikans ses. För att förstå hur tabellen ska tolkas så är ett 

högre värde i detta fall en åsikt om att skatten är för låg. Detta gör att en ökande åsikt om att skatten är 

för låg ökar den sociala tilliten med 1,657 procent. Det kan dessutom konstateras en signifikans för 

denna koefficient då värdet för den är 0,000.  

Det finns alltså ett positivt samband mellan åsikten om att skatten är för låg och en hög social tillit.  

Model B Sig. 

(Constant) 12,627 0,000

Inkomstgrupper -0,43 0,011

Model R Square Adjusted R Square

1 0,071 0,071

Model B Sig. 

(Constant) 9,749 0,000
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4.3.2 Multipel regressionsanalys  

En multipel regressionsanalys har samma förfarandesätt som bivariat, med tillägget av ytterligare 

variabler. Dessa kallas som tidigare nämnt kontrollvariabler och är tänkta att användas för att kontrollera 

huruvida dessa variabler kan komma att påverka det som faktiskt ska undersökas – sambandet mellan 

inkomstskatter och socialt kapital.  

Först kontrolleras inkomstgrupp tillsammans med ålder som ny variabel. Som ses i tabellen nedan har nu 

förklaringskraften mellan vilken inkomstgrupp aktuell person ingår i och social tillit ökat med 0,1 

procent. Detta är inte mycket, men än dock kan en ökning konstateras. Ålder är alltså en del av 

förklaring bakom variationerna. 

Model Summary 

Ser man nu till effekterna från variablerna så har kontrollvariabeln "ålder" en negativ effekt på social 

tillit. Alltså minskar tilliten med åldern. Den ursprungliga oberoende variabeln "inkomstgrupper" har nu 

minskat från -0,430 till -0,435. Alltså en halv procentenhet. Signifikansvärdet håller sig fortsatt under 

standardgränsvärdet, då den med kontrollvariabeln sjunkit från 0,011 till 0,010. Däremot kan det noteras 

att ålder som variabel inte har ett värde under standardgränsvärdet på 0,050. Ålder som variabel kan 

därmed inte säkert sägas ha något samband med social tillit i den population som provet är hämtat ur.  

Inställning till skattenivå 1,657 0,000

Model B Sig. 

Model R Square Adjusted R Square

1 0,003 0,002
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Vidare ska kontrollvariabeln utbildningsnivå användas tillsammans med inkomstgrupper som 

huvudsaklig variabel. Som ses ökar förklaringskraften mellan nivån av inkomst och social tillit när 

utbildningsnivå förs in i modellen. Ökningen är dessutom större än den när ålder används som 

kontrollvariabel.  

 

Det kan konstateras ett positivt samband mellan utbildningsnivå och hög social tillit. När 

utbildningsnivån stiger ökar också den sociala tilliten och förklarar därmed till viss del 

förklaringskraften mellan inkomst och graden av social tillit. För signifikansen går det att se hur inkomst 

nu befinner sig över standardgränsvärdet med sitt värde om 0,063. Med andra ord kan inte en signifikans 

påvisas mellan inkomst och social tillit när utbildningsnivå agerar kontrollvariabel.  

Model B Sig. 

Social tillit (Constant) 12,918 0,000

Inkomstgrupper −0,435 0,01

Ålder −0,006 0,152

Model R Square Adjusted R Square

1 0,021 0,020
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Modellen när kontrollvariabeln kön inkluderas i den multipla regressionsanalysen är konstruerad så att 

om värdet minskar är det på grund av att kvinnor har en högre social tillit än män och vice versa.  

Som ses nedan har en minskning skett jämfört med när bara variabeln för inkomstnivå användas. Alltså 

påverkar kön i bemärkelsen att kvinnor har en högre social tillit än män. 

 

Kön spelar roll för att förklara förklaringskraften mellan inkomst och social tillit. Kvinnor har en högre 

social tillit enligt nedan och gör att en ökande inkomst inte längre kan förklara en minskande tillit. 

  

Nu till sambandet mellan inställning till inkomstskatter och social tillit med utvalda kontrollvariabler.  

Model B Sig. 

Social tillit (Constant) 9,525 0,000

Inkomstgrupper −0,366 0,063

Utbildningsnivå 0,880 0,000

Model R Square Adjusted R Square

1 0,012 0,012

Model B Sig. 

Social tillit (Constant) 9,525 0,000

Inkomstgrupper −0,130 0,371

Kön −0,653 0,000
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Med kontrollvariabeln ålder sker inga större förändring avseende förklaringskraften mellan inställning 

till skattenivå och social tillit. 

 

Ovanstående får ett stöd i den marginella förändring för inställningen till skattenivån vid 

signifikanstestet av koefficienten. Stödet för skattenivån är fortsatt starkt. Det går således att konstatera 

att ålder som kontrollvariabel inte har någon påverkan för inställningen till skattenivån hos 

respondenterna.  

 

Vidare till kontrollvariabeln utbildningsnivå. Förklaringskraften för inställning till skattenivån och 

graden av social tillit ökar när hänsyn tas till utbildningsnivån hos respondenterna.  

 

Model R Square Adjusted R Square

1 0,071 0,071

Model B Sig. 

Social tillit (Constant) 9,932 0,000

Inställning till skattenivå 1,645 0,000

Ålder −0,004 0,248

Model R Square Adjusted R Square

1 0,101 0,099
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Vidare kan det i nedan tabell ses en ökning i sambandet mellan inställning till skattenivå och social tillit 

när kontrollvariabeln för utbildningsnivå adderas. Det går även att konstatera att högre utbildningsnivå 

har ett positivt samband med högre social tillit. 

 

Modellen när kontrollvariabeln kön inkluderas i den multipla regressionsanalysen är konstruerad så att 

om värdet minskar är det på grund av att kvinnor har en högre social tillit än män och vice versa. Detta 

resultat visar på nytt att kön spelar roll för att förklara förklaringskraften mellan inkomst och social tillit. 

 

Det finns vissa skillnader mellan den bivariata regressionsanalysen med inställning till skattenivå som 

enda variabel och denna multipla med också kontrollvariabeln kön inräknad. Som tidigare konstaterat 

går det att se hur kvinnor har en högre social tillit sett till hur modellen är konstruerad. 

Förklaringskraften minskar något, men med kön inräknat är inställningen till skattenivåns samband med 

social tillit intakt. Kön leder alltså inte till några förändringar i detta samband. 

  

Model B Sig. 

Social tillit (Constant) 9,016 0,000

Inställning till skattenivå 1,786 0,000

Utbildningsnivå 0,640 0,000

Model R Square Adjusted R Square

1 0,081 0,080
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Model B Sig. 

Social tillit (Constant) 10,686 0,000

Inställning till skattenivå 1,652 0,000

Kön −0,626 0,000
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5. Slutsats 
Nedan följer ett avsnitt som behandlar det som framkommit i deskriptiv analys samt de genomförda 

regressionsanalyserna. Detta görs med inledande slutsatser och följs därefter av en diskussion.  

5.1 Deskriptiv statistik   

Det kan konstateras en hög grad av socialt tillit bland de respondenter som ingått i 

Välfärdsundersökningen 2010. En majoritet placerar sig som antingen medel- eller höglitare i 

undersökningen. En intressant detalj är den sedan tidigare konstaterade avsevärda ökning som sker 

mellan värde 19 och 20 i diagram 4.1. En trolig förklaring till detta skulle kunna vara att det sista värdet 

är ett aggregat av de höglitare som deltagit i undersökningen, där deras tydliga åsikter i frågan 

reflekteras i svaren. Eftersom det i Sverige föreligger en generell stor social tillit kan inga sådana toppar 

uppmätas i den andra delen av stapeldiagrammet. Detta då det helt enkelt inte finns en stor koncentration 

av låglitare av de mått som ses hos de med en hög social tillit.  

En viktig del att belysa är den tydliga övervikt som föreligger hos inkomstklasserna. Fördelningen är 

ungefär 80/20 till fördel för låg/medelinkomsttagare. Detta kan te sig något problematiskt när 

jämförelser ska göras. Dock undgås denna problematik genom att i korstabellen göra den enkla 

procentuella uträkningen. Notera, att när en procentuell uträkning görs är det alltid en fördel ifall 

underlaget består av så många respondenter som möjligt, vilket minimerar risken för missvisande siffror.  

Rimligtvis blir resultatet ett mer generaliserbart sådant om antalet är större. Med detta menas att den 

stora övervikt för låg/medelinkomsttagare gör att det resultatet har en något större trovärdighet än den 

som görs för gruppen höginkomsttagare. Detta är dock inget som bör påverka i någon större missvisande 

riktning, då antalet deltagande höginkomsttagare kan ses som tillräckligt stort.  

Några intressanta resultat kan ses i diagram över inställning till nivån på skatter för de olika 

inkomstgrupperna. Resultatet pekar tydligt på att respondenterna ser skatterna som för höga för 

låginkomsttagare och ungefär lagom för medelinkomsttagare. Däremot råder det inte samma relativa 

koherens i svaren för inställning till skattenivån för höginkomsttagare. Den procentuella fördelningen är 

betydligt mer jämn, vilket är en signal om att det föreligger någon form av motsättning i frågan och att 

folk har betydligt mer bestämda åsikter rörande detta. Som nämndes i analysen kan en hypotes vara att 

den politiska diskursen i ämnet vanligen kretsar kring just höginkomsttagare och skattenivåerna för 

denna grupp, snarare än om de för låg/medelinkomster. Det kan ses som något av en vattendelare inom 

svensk politik, vilket absolut kan ha kommit att påverka de respondenter som deltagit i undersökningen 

till att ha betydligt mer bestämda åsikter i frågan. Detta är en legitim förklaring till detta resultat.  
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5.2 Bivariat analys  

Avseende inkomstgruppernas inställning till skattenivåerna framkommer inga större överraskningar. För 

gruppen medelinkomsttagare framkommer det i korstabell 4.1 att låg/medelinkomsttagare ser på 

skatterna som för höga. Detsamma gäller också hos höginkomsttagare, där över 60 procent ser skatterna 

som för höga. Detta resultat är enligt det chi2-test som genomförts generaliserbart på befolkningen i 

övrigt. 

Dock bör två saker poängteras för detta resultat. För det första är de frågor som ställts till respondenterna 

fördelade utefter skattenivåerna för tre inkomstgrupper. Detta kan påverka respondenterna i bemärkelsen 

att grupper ställs mot grupper vilket kan snedvrida resultatet något jämfört med om respondenterna 

enbart fått ställa sig till den allmänna skattenivån i Sverige. Respondenterna får dessa frågor direkt efter 

varandra, vilket gör risken större att de kan komma att påverkas av vad de svarat på de tidigare frågorna. 

Detta kan ge en felaktig bild av vad de faktiskt tycker i frågan. Den kritiska frågan som bör ställas i detta 

fall är hur validiteten kan komma att påverkas av denna utformning. Är det verkligen rätt fråga som 

besvaras i detta fall? Respondenterna riskerar att snarare besvara frågeställningen för vilken typ av skatt 

det är som bör sänkas, eller vilken inkomstgrupp det är som bör prioriteras till nackdel för en annan vid 

en sänkning av skatten. Även ett perspektiv om moral kan tänkas spela in, där respondenterna väljer att 

ta ”de svagas” (läs de med lägre inkomst) sida och önska skattesänkningar för den gruppen. Dessutom 

kan respondenten tolka frågan som att det enbart är en grupp som kan få sänkt skatt, en som kan få 

behålla nuvarande nivå och en som kan få höjd.  

Visuellt kan en skillnad ses mellan ett tänkbart tvärsnitt från frågan för de olika inkomstgrupperna och 

synen på det allmänna skattenivån. Med andra ord speglas alltså inte synen av skattenivåerna för 

inkomstgrupperna synen för den allmänna. 

För det andra är det resultat som presenteras i korstabell 4.1 ett aggregat för inställningen till skattenivån 

hos de två inkomstgrupperna. Bortsorterat från korstabellen är de som ser skatten som lagom hög, vilket 

leder till ett bortfall av respondenter. Bortfallet är dock inte tillräckligt stort för att det skulle påverka 

signifikansen.  

Sammanfattningsvis kan ett antal slutsatser dras. De som uppfattar nivåerna för inkomstskatt som för 

höga har en mindre social tillit än andra. Andelen låglitare med åsikten att skatten är för hög skiljer sig 

med 9 procent jämfört med de som anser att skatten är för låg. Detta syns således också bland höglitare 
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där de som anser skatterna som för höga är sju procentenheter färre än de med motsatt åsikt. Detta 

samband är högst statistiskt signifikant och går således att applicera på populationen i övrigt. 

Nivån av social tillit skiljer sig också mellan inkomstgrupperna. Som konstaterat är andelen 

höginkomsttagare betydligt färre jämfört med låg/medelinkomsttagare. Detta renderar i att en 

procentuell uträkning per cell i tabellen blir skev och inte representativ för undersökningen. Därför 

används i stället de procentuella värdena per tabellrad, vilka utgörs av inkomstgrupperna och därmed 

görs en form av intern analys inom grupperna i stället. Andelen låglitare är exakt jämnt fördelat mellan 

låg/medelinkomsttagare och höginkomsttagare och hamnar på 20 procent vardera. Höginkomsttagare 

kan konstateras höra mer till gruppen av mellanlitare, där över hälften placerar sig. 31 procent av de med 

låg/medelinkomst är höglitare medan 25 procent av höginkomsttagarna är det. 

Återigen ska detta resultat tolkas utifrån sammanhanget att det är procentuella fördelningen inom 

inkomstgrupperna som studeras och inte cell per cell.  

Slutsatser: 

- Individer som uppfattar inkomst-skattenivåerna som för höga har en lägre social tillit än de med 

motsatt åsikt. 

- Höginkomsttagare är i mindre utsträckning höglitare än låg/medelinkomsttagare.  

5.3 Regressionsanalyser 

I den bivariata regressionsanalysen gjordes först ett test av den oberoende variabelns förklaringskraft. 

Detta gjordes med syftet att undersöka hur väl en variation i den sociala tilliten kan påverkas av 

variationer i inkomster. Resultatet av denna form av regressionsanalys visade att ytterst lite av 

variationer i den sociala tilliten kan förklaras av variationer i inkomst. Dessa mått kan sägas beskriva 

kvaliteten på modellen, vilket med de låga värden som uppvisats kan konstateras vara dålig.  

Avseende inkomst-variabelns påverkan på den sociala tilliten när den stiger, kan det ses ett samband. 

Med enbart detta resultat som grund skulle en slutsats om ett samband mellan ökande inkomst och social 

tillit kunna göras. Däremot överskuggas detta resultat av det genomförda testet för modellens styrka.  

Sett till resultatet från den bivariata regressionsanalysen kan inga större förändringar ses för den multipla  

regressionsanalysen. Kontrollvariabeln ålder som tagits med påverkade inte förklaringskraften i mellan 

de för modellen aktuella variablerna ålder och inkomstklass. Den ökade med 0,1 procentenheter, vilket 
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inte kan sägas vara en höjning som gör en större skillnad för modellen jämfört med den tidigare bivariata 

analysen.  

När ålder är med som kontrollvariabel ökar den totala påverkan på den sociala tilliten. När ålder och 

inkomst ökar, minskas värdet på den beroende variabeln för social tillit. Detta resultat speglar det som 

framkommit i den bivariata analysen och har dessutom en ytterligare negativ påverkan på social tillit. 

Den troliga anledningen till att ökningen inte är större än 0,5 procentenheter är att inkomsten ökar med 

åldern. Däremot bör den halva procentenhet som tillkommer ändå ses som att den sociala tilliten 

minskar med åldern. Om det varken hade varit en ökning eller minskning hade en slutsats kunnat vara 

att ålder och inkomst helt följs åt och därmed påverkar variabeln "social tillit" i samma utsträckning. 

Detta visar dock att ålder är en faktor som inte ska negligeras när social tillit ska mätas. Det bör särskilt 

poängteras att då inkomster nästan uteslutande går upp med åldern, kan den påverkan som inkomst har 

på social tillit utmanas något av variabeln ålder som enskild oberoende variabel. Detta är naturligtvis 

inte något som ska göras, men att det självklara sambandet mellan ålder och inkomst finns, kan mycket 

väl ligga bakom den minimala ökningen i procentuell påverkan mellan oberoende och beroende 

variabler/variabel. 

Dock kan det konstateras att skillnader i ålder ökar förklaringskraften för inkomster på social tillit. Den 

må vara liten, men den existerar vilket är ett tecken på att ålder som variabel inte är att negligera. 

Sannolikheten för att sambandet mellan ökande inkomst och lägre social tillit skulle förekomma av en 

slump i denna analys minskade dessutom med ålder som kontrollvariabel.  

Mycket av de resultat som framkommit i denna uppsats finner stöd i tidigare forskning. Exempelvis 

Rothsteins slutsatser om att högre utbildning leder till en ökad social tillit hos individer är ett sådant 

resultat. Vidare är Rothsteins tidigare forskning om den selektiva välfärdsstatens relevant för denna 

uppsatsen. Detta då det underlag som används är starkt influerat av just välfärdsfrågor sett till att 

variabeln social tillit faktiskt grundar sig i respondenters syn på utnyttjandet av välfärdstjänster.  

Det som framkommit i analysen är att den sociala tilliten minskar med åldern. Något som absolut kan gå 

hand i hand med det Rothstein har kommit fram till. En äldre person har rimligtvis varit i kontakt med 

välfärdsinstitutioner i större utsträckning yngre människor, vilket skulle kunna verka bekräftande för 

Rothsteins forskning på området.  
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Vidare kan det konstateras att Hammar, Jagers och Nordbloms forskning på området finner stöd i vad 

som framkommit i denna uppsats. De har konstaterat att de som är för sänkningar av skatterna också 

tenderar att ha en lägre social tillit, vilket är något som också framkommit i denna uppsats analyser.  
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6. Avslutande diskussion   
Denna uppsats har behandlat ämnet kring inkomstskatters påverkan på social tillit. Den första 

frågeställningen rörde huruvida individer som uppfattar skattenivåerna som för höga har en lägre 

mellanmänsklig tillit än de som anser dem för låga. Slutsatsen är att de har en lägre social tillit. I den 

analys som genomförts framgår det tydligt att andelen som anser skatten för hög också kan kategoriseras 

som låglitare. Denna slutsats förstärks genom faktumet att de med åsikten om att skatten är för låg i 

större utsträckning är höglitare. En förklaring till detta kan ligga i de ovannämnda gruppernas 

sammansättning. I analysavsnittet framkommer att en majoritet av höginkomsttagare anser 

inkomstskatten för hög, vilket är föga förvånande vid antagandet av en rational choice-teori där en 

människa antas maximera sina vinster och minimera sina förluster. Dock är detta samband något som i 

denna undersökningen inte uppnår statistisk signifikans. Vilket det bör tas hänsyn till när diskussion ska 

föras. Om detta signifikansvärde skulle bortses från hade en kvalificerad gissning om anledningen 

bakom sambandet för inställning till inkomstskatt / social tillit kunnat vara att det är betingat av inkomst. 

Nu är detta inte fallet i denna undersökning, vilket gör en sådan konklusion ohållbar. Däremot kvarstår 

faktumet att det med nästan hundra procents sannolikhet går att påvisa att ett samband föreligger mellan 

syn på skattenivå och grad av social tillit och att detta samband är negativt.  

Hur kan då detta samband påverka ett samhälle? Att det alltid kommer finnas de som anser skatten vara 

för hög och alltid de som anser skatten vara för låg är givet. Det intressanta är den grupp som rör sig 

mellan dessa båda åsikter. Då frågan i sig är av en högst subjektiv art är inte åsikterna konstanta. De kan 

i princip skifta från dag till dag. Denna grupp blir med detta konstaterande en måltavla för de aktörer 

som vill opinionsbilda på området och genom det få gehör för sin syn i frågan. Givet detta samband som 

konstaterats, kan denna kamp mellan aktörer bidra till svängningar i opinionen om skattenivån, vilket 

påverkar den sociala tilliten. Sammanräknat kan det komma att påverka ett lands sociala kapital.  

Intressant att dryfta är om den sänkning av tillit, vilken är relaterad till inkomstskatt, skulle kunna leda 

till sänkt skattemoral. En negativ inställning till skattesystemet bör ge en överhängande risk för detta. I 

ett välfärdsland som Sverige kan detta bli ett stort problem. De till buds stående medlen vid ett sådant 

scenario torde antingen vara en nedskärning i välfärden eller en höjning av den redan befintliga skatten. 

Teorin om den sociala fällan är högst applicerbar på frågor likt dessa. 

I Rothsteins exempel ställs ett antal förutsättningar upp för att den sociala fällan inte ska slås igen. Vilka 

kan sägas gälla för exempelvis ett välfärdssystem. Några av huvudpunkterna är att 1) alla vinner på ett 

samarbete. 2) Litar man inte på de andra är det meningslöst att själv samarbeta. 3) Slutsatsen blir därmed 
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att ett effektivt samarbete för ett gemensamt ändamål endast kan uppnås om man litar på att andra 

samarbetar.  

Punkt 1 innefattar till viss del subjektivitet, vilket gör den känslig för yttre påverkan. Att återknyta till 

Leif Östlings uttalande, om vad man som höginkomsttagare egentligen får för sin skatt, är här högst 

relevant. Det må finnas en, objektivt sett, fördel med en välfärd om samhällsvinsten blir tillräckligt stor 

för att även de som betalar inkomstskatter ska tjäna på det. Att alla vinner är däremot en subjektiv fråga. 

Höginkomsttagare är inte i samma utsträckning beroende av välfärdstjänster som exempelvis en 

låginkomsttagare. Därav kan den subjektiva uppfattningen om att alla vinner på ett samarbete 

(inbetalning av skatt), mycket väl bli utmanad av dessa individer.  

Samtidigt har det konstaterats i tidigare forskning att låglitare i större utsträckning tror att fler 

skattefuskar. Det som framkommit i denna uppsats kan hjälpa till att förklara detta. En första tämligen 

självklar anledning är att de som konstaterat har en generellt lägre social tillit, vilket givetvis spiller över 

på deras syn på i vilken utsträckning andra skattefuskar. Då det finns ett samband mellan lägre social 

tillit och högre inkomst kan det mycket väl vara så att också de med högre inkomst tror att fler fuskar 

med skatten. De som betalar mest skatt kan alltså vara de som i största utsträckning tror att folk fuskar 

med att betala. Detta aktualiserar Rothsteins punkt 2, om att det utan en social tillit gör det meningslöst 

att själv samarbeta. 

Detta kan vara ett skäl bakom att skatteplanering uppstår hos de med högre inkomster. De må själva 

eventuell se ett värde i inbetalning av skatt, men då de i mindre utsträckning litar på att andra betalar 

skatt väljer de själva att göra det i en så liten utsträckning som möjligt. Om detta resonemang ska föras 

konsekvent bör det med beaktande av Rothsteins punkt 3 innebära att skatteplanering skulle upphöra 

endast med högre social tillit. Den slutsatsen kan inte på rimlig grund antas.  

För det gäller att ha två tankar i huvudet samtidigt. Höginkomsttagare må ha en relativt lägre social tillit 

än låg/medelinkomsttagare. Dock så betyder inte de att de har en låg tillit per se. I Sverige råder en 

generell hög social tillit, vilket givetvis också innefattar de med högst inkomster i samhället. Detta kan 

leda till slutsatsen att skatteplanering främst sker med skäl som kan baseras på teorin om rational choice, 

men att benägenheten till skatteplanering kan öka än mer med en lägre social tillit  

Vidare kan ålder konstateras ha en negativ effekt på social tillit. Att enbart dra slutsatsen att detta skulle 

bero på en ökande inkomst med ålder och därmed en högre skatt vore att begå våld på allt vad som heter 
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forskning. Det går därför i denna undersökning enbart spekulera i orsakerna bakom detta samband. 

Eventuellt blir det för en diskussion i ämnet så tvunget att gå tillbaka till de ursprungliga variabler vilka 

representerar social kapital. Nämligen tilltron till utnyttjandet av välfärdstjänster. Ungdomar tenderar att 

under sin livstid inte ha varit i kontakt med institutioner som tillhandahåller välfärdstjänster. Detta går 

hand i hand med Rothsteins teorier om att människors kontakt med den selektiva välfärdsstaten sänker 

den sociala tilliten bland dessa. Äldre människor tenderar att ha varit i kontakt med selektiva 

välfärdsinstitutioner i större utsträckning än ungdomar, vilket med Rothsteins forskning i beaktande kan 

förklara sambandet mellan ålder och social tillit mycket väl.  

Jag önskar nu föra upp diskussionen på ett mer allmänt plan och anta ett makroperspektiv och i stället 

använda benämningen socialt kapital. Som tidigare konstaterat är socialt kapital central för att samhällen 

ska fungera. I Sverige kan vi skatta oss lyckliga för den höga nivån. Att den kan tas för given bör 

däremot avfärdas. Förutsättningarna är förvisso goda, och institutionerna för upprätthållandet av ett högt 

socialt kapital finns där. Däremot drabbas samhället konstant av kriser. Vilka både kan vara av 

ekonomisk art såsom politisk. Då frågorna är av mycket subjektiva är de känsliga för allt detta, och med 

en politisk diskurs som i mångt och mycket baseras på en grund om patos kan göra det extra svårt. En 

mycket tydlig skiljelinje går i frågan som skattenivåer. Detta säkerligen beroende på att den är starkt 

ideologiskt laddat, men även för att skatter ändrar förutsättningar för de samhällen som de olika politiska 

lägren vill ha. Exempelvis en stark välfärdsstat eller en mindre sådan.  

Att det kan konstateras ett samband mellan negativ inställning till höga skatter och grad av social tillit 

gör att en intressant diskussion öppnas upp i ämnet. Skulle en lyckad opinionsbildning för sänkt skatt 

också kunna leda till ett lägre social kapital? Enligt denna uppsats skulle det kunna vara så. Hur detta 

skulle rådas bot på via politiken är troligtvis skattesänkning eller en annan åtgärd med utgångspunkt i 

forskningen, exempelvis Putnams om engagemang i föreningar etc. Det som bör kommas ihåg är 

återigen det generella höga sociala kapitalet, vilket i det stora hela säkerligen kompenserar för de 

bortfallna kapitalet på grund av negativ inställning till skattenivå.  

Att forskningen är skral just detta område är besynnerligt. Spelteori inom fältet socialt kapital med 

skatter som en del i förklarandet av i ett annat resonemang kan knappast anses vara en tillfredställande 

forskning. Ämnet förtjänar en mer utbredd forskning. Inkomstskatter kan förändra förutsättningar för 

medborgare och ämnet i sig återkommer konstant i politiska debatter. 
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Just nu finns det inget gemensamt spektrum. För det teoretiska tvista de lärde och för skattenivåer tvista  

de makthavande. En förening i ett gemensamt akademiskt fält vore önskvärt för en mer objektiv och 

utvecklande samhällsdiskurs i ämnet.   
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