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Danskernes skattemoral og holdning til sort arbejde
Af Lise Lam Hansen, Camilla Hvidtfeldt og Peer Ebbesen Skov
Klassisk økonomisk teori modellerer skattesnydsbeslutningen som modsætningsforholdet mellem
på den ene side gevinsten ved skattesnyd (lavere skattebetaling) og på den anden side
omkostningen ved skattesnyd (risikoen for at blive opdaget og straffet). 1 Den enkelte skatteyder
finder sit optimale skattesnydsniveau ved en balancering af de to modsatrettede effekter. Modellen
tilsiger, at omfanget af skattesnyd kan mindskes ved at øge antallet af skattekontroller eller ved at
skærpe straffen for skattesnyd. Skattesatsen spiller også en rolle, omend den teoretisk er tvetydig,
så har empiriske studier dokumenteret, at en højere skattesats fører til mere skattesnyd. 2
I Danmark har alle tre policy-parametre været taget i brug med henvisning til en særlig form for
skattesnyd: sort arbejde. Fx skrev Finansministeriet i forbindelse med skattereformen Forårspakke
2.0 fra 2010, at reduktionen af marginalskatten på arbejdsindkomst bl.a. ville begrænse sort
arbejde.3 Ligeledes blev straffen for sort arbejde skærpet fra 2012, hvor køb af ydelser over 10.000
kr. skulle betales elektronisk, ellers ville køber hæfte solidarisk for manglende skattebetalinger på
sælgersiden. Endelig blev opdagelsesrisikoen forøget, da det fra 2013 blev påkrævet, at varebiler
under fire tons tydeligt skulle skilte med navn og CVR-nummer for på den måde at synliggøre af
hvem og hvor, der blev arbejdet uden for normal arbejdstid.
I tillæg til modellen og de tre ovenstående policy-parametre har den økonomiske litteratur også
haft fokus på et fjerde element, skatteydernes skattemoral.4 Skattemoral bliver defineret som et
bredere begreb, der dækker over ikke-finansielle incitamenter som for eksempel en skatteyders
iboende motivation for at betale skat eller skyldfølelse ved skattesnyd. SKAT har også søgt at
udnytte det fjerde element til at øge skattebetalingerne ved at påvirke danskernes skattemoral. Et
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Se Allingham og Sandmo (1972) for første teoretisk bidrag.
Se for eksempel Harju et al. (2013) der viser, at højere momssatser fører til højere skattesnyd blandt finske frisører.
Bemærk at sort arbejde kun er en delmængde af skattesnyd, og litteraturen på sammenhængen mellem skattesatser
og sort arbejde er noget mindre entydig, fx finder Leth-Petersen og Skov (2014) ikke nogen ændring i niveauet af
sort arbejde som følge af den danske 2010 skattereform, Forårspakken 2.0, der sænkede de øverste
marginalskattesatser.
3
Se s. 4. http://www.stm.dk/publikationer/foraarspakke/forarspakke_2_0.pdf
4
Se Gordon (1989) for en udvidelse af den oprindelige model fra Allingham og Sandmo (1972), og Luttmer og
Singhal (2014) for en mere general introduktion til området.
2
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eksempel på den type kampagne findes i SKATs Fairplay kampagne fra 2005, hvor danske
sportsstjerner blev brugt til at sprede budskabet om, at sort arbejde ikke er fairplay.
I dette korte arbejdspapir kigger vi nærmere på danskernes skattemoral og holdningen til sort
arbejde.
Ny viden fra telefoninterviews
Analysen bag resultaterne i dette arbejdspapir bygger på data fra web- og telefoninterview
indsamlet i løbet af efteråret 2017 af Danmarks Statistik for ROCKWOOL Fondens
Forskningsenhed. Datamaterialet består af observationer for ca. 1.600 individer, der bl.a. har
besvaret spørgsmål om deres udbud af og holdning til sort arbejde. 5 De interviewede individer er
udtrukket som en repræsentativ stikprøve for den danske befolkning mellem 18 og 74 år. 6
De to hovedspørgsmål i denne analyse handler om accepten af henholdsvis skattesnyd generelt og
af sort arbejde i et specifikt scenarie. I spørgsmålet omkring accepten af skattesnyd blev
respondenterne bedt om at tilkendegive i hvor høj grad, de accepterede følgende udsagn ”At snyde
i skat såfremt man har muligheden?”, ved at tildele udsagnet en værdi mellem 1, der ”betyder, at du
slet ikke accepterer det”, og 10, der ”betyder, at du i høj grad accepterer det”. Alle blev stillet det

generelle spørgsmål om skattesnyd. I spørgsmålet omkring accepten af sort arbejde blev
respondenterne bedt om at forholde sig til, om de synes, det er acceptabelt, at en hhv. dansk eller
østeuropæisk håndværker i gennemsnit tjener 1.500 kr. om måneden på sort arbejde. 7 Til dette
spørgsmål kunne respondenterne svare ”Ja” eller ”Nej”.
I spørgsmålet om sort arbejde indeholdt interviewdesignet en såkaldt split-half opdeling, hvor
halvdelen af respondenterne fik spørgsmålet om en dansk håndværker, mens den resterende
halvdel fik spørgsmålet om en østeuropæisk håndværker. Opdelingen af stikprøven i de to delstikprøver er randomiseret, så de to særskilte grupper af respondenter i princippet kommer til at
ligne hinanden på tværs af både mål- og ikke-målbare baggrundskarakteristika. På den måde kan
eventuelle forskelle i accepten af sort arbejde tilskrives variationen i spørgsmålsformuleringen,
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Se Hedeager et al. (2018) for en tidligere udgivelse på baggrund af disse data.
Vi anvender ikke personvægte i analysen.
7
Spørgsmålene er gengivet i appendiks.
6

2

dvs. dansk versus østeuropæisk håndværker. Således blev hver respondent kun stillet det ene af de
to spørgsmål og var ikke bevidst om, at der fandtes to forskellige udgaver af spørgsmålet.
Tabel 1: Balancetest af delstikprøver

Variabel
Køn (0 = mand, 1 = kvinde)
Alder
Indkomst (kr.)
Uddannelsesniveau:
Grundskole/gymnasium
Faglært
Kort videregående
Ml.-lang videregående
Lang videregående
Manglende oplysninger
Landsdele:
København og omegn
Fyn og øerne
Jylland
Social status:
Beskæftigede
Arbejdsløse
Pensionister
Andre uden for arbejdsstyrken
Antal observationer

Gennemsnit
Øst=0
Øst=1
0,50
0,50
48,55
49,67
378.428
341.189

Teststørrelse
0,02
-1,24
0,68

P-værdi
0,98
0,15
0,50

0,27
0,33
0,05
0,23
0,10
0,02

0,27
0,37
0,05
0,17
0,12
0,02

0,11
-1,42
-0,27
2,91
-1,09
-0,84

0,91
0,15
0,79
0,00
0,28
0,40

0,20
0,31
0,49

0,19
0,36
0,45

0,26
-1,93
1,61

0,79
0,05
0,11

0,69
0,02
0,21
0,08

0,69
0,02
0,22
0,06

0,03
-0,30
-0,52
1,06

0,97
0,77
0,60
0,29

794

805

Noter: "Øst=0" angiver, at respondenten tilhører den delstikprøve, der har fået
spørgsmålet om en dansk håndværker, mens "Øst=1" angiver, at respondenten
tilhører den delstikprøve, der har fået spørgsmålet om en østeuropæisk håndværker.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data indsamlet af Danmarks Statistik for
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i efteråret 2017

I alt har 1.590 individer besvaret spørgsmålet omkring skattesnyd, mens 1.599 individer har svaret
på spørgsmålet om accepten af håndværkeres indtægt fra sort arbejde. 805 har besvaret
spørgsmålet om en østeuropæisk håndværker, og 794 har besvaret spørgsmålet om en dansk
håndværker. Kolonne 1 og 2 i Tabel 1 viser en række baggrundskarakteristika for respondenterne
opdelt efter hvilken del-stikprøve, de tilhører. Forskellen i baggrundskarakteristika mellem de to
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kolonner er testet ved brug af et tosidet t-test (kolonne 3), og det ses i kolonne 4, at ud af de 16
baggrundskarakteristika er der kun statistisk signifikant forskel i andelen af grupperne, der har en
mellemlang videregående uddannelse. Der er således ca. 6 %-point flere (godt 45 respondenter)
med en mellemlang videregående uddannelse i gruppen, der har fået spørgsmålet om en dansk
håndværker, end i gruppen, der har fået spørgsmålet om en østeuropæisk håndværker. Når der
testes på et 5 %-signifikansniveau, som det er tilfældet her, vil der per konstruktion i gennemsnit
vise sig statistiske forskelle for 1 ud af 20 karakteristika. Det er derfor ikke overraskende, at vi
finder en signifikant forskel i fordelingen af et enkelt baggrundskarakteristikum, og vi anser det
derfor praktisk talt som tilfældigt, om man er blevet spurgt til en dansk eller østeuropæisk
håndværker.
Danskernes holdning til skattesnyd og sort arbejde
Histogrammet i panel A i Figur 1 viser graden af accept af skattesnyd. Det fremgår af figuren, at
ca. 75 % af danskerne slet ikke kan acceptere skattesnyd (svaret ”1”), og færre end 1 % af
respondenterne mener, at skyttesnyd er helt acceptabelt (svaret ”10”). Den lave accept af
skattesnyd stemmer overens med lignende undersøgelser udført af European Social Survey i 2004
i 25 europæiske lande, hvor 82,1 % 8 af de danske respondenter svarede, at de enten er enige eller
meget enige i, at borgere ikke bør snyde i skat. Det placerer Danmark blandt den halvdel af lande
i undersøgelsen, der i lavest grad accepterer skattesnyd, sammen med fx Schweiz, Island, Polen
og Tyrkiet. Blandt skandinaver accepterer danskerne i lavest grad skattesnyd. 9
Resultaterne af to øvrige, sammenlignelige undersøgelser, Eurobarometer 2013 og European
Value Survey 2017, påviser ligeledes en lav accept af skattesnyd blandt danskerne. I
Eurobarometeret fra 2013 svarede 67 % af de 1.004 adspurgte danskere, at de finder det
”fuldstændigt uacceptabelt”, at nogen snyder i skat ved ikke eller kun delvist at opgive indkomst.
Dette er 15 %-point over EU-gennemsnittet på 52 %.10 I European Value Survey fra 2017 svarer
75 % af 3.358 danske respondenter, at det aldrig kan retfærdiggøres at snyde i skat. I denne
undersøgelse er Danmark placeret 11 %-point over gennemsnittet (på 64 %) i de 30 europæiske
8

Vægtet andel, hvor ESS’s design- og post-stratificeringsvægte er anvendt.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af 2004-data fra
https://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=2, 12. august 2019.
10
Kilde: ”Special Eurobarometer 402”, marts 2014, s. 205-206.
(https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_402_en.pdf)
9
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lande, der indgår.11 I begge undersøgelser har respondenterne angivet deres svar på en skala fra 110, hvor 1 er ”fuldstændigt uacceptabelt” (Eurobarometer 2013) hhv. ”kan aldrig retfærdiggøres”
(European Value Survey 2017), mens 10 er ”fuldstændigt acceptabelt” hhv. ”kan altid
retfærdiggøres”. Altså er der adskillige undersøgelser, der synes at påvise, at danskerne generelt
ikke accepterer skattesnyd.

Når vi kigger nærmere på variationen i holdningen til skattesnyd ift., om man er mand eller kvinde,
ung eller gammel, og placeringen i indkomstfordelingen, dukker velkendte mønstre op (Hvidtfeldt
et al., 2010). For det første har kvinder generelt en lavere accept af skattesnyd end mænd. Det
fremgår af panel B i Figur 1, hvor de mørke søjler viser kvinders accept af skattesnyd, mens de
lyse søjler viser mændenes accept. Hvor ca. 80 % af kvinderne mener, at skattesnyd er fuldstændigt
uacceptabelt, er det samme tilfældet for ca. 70 % af mændene. Figur 2 viser andelen, der slet ikke
accepterer skattesnyd (har svaret 1 påskalaen) opdelt på hhv. indkomst og alder. Det ses, at
accepten af skattesnyd er faldende med alder; en højere andel svarer 1 i de ældre aldersgrupper
end i de yngre. Der er mindre variation på tværs af indkomst. Dog er der en svag tendens til, at
individerne med de højeste 10 % og individerne med de laveste 10 % af indkomsterne accepterer
skattesnyd i højere grad end individerne fra den øvrige del af indkomstfordelingen.
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Kilde: https://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fCatalog/Catalog5, 13. august
2019.
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Fra tidligere undersøgelser ved vi, at accepten af sort arbejde er langt højere end accepten af
skattesnyd generelt (ibid.). Dette er paradoksalt, da sort arbejde er en form for skattesnyd. For at
få en dybere forståelse af dette paradoks, har ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed gennem en
årrække arbejdet med at afdække holdningsforskelle ift. forskellige aspekter af sort arbejde. En
dimension har handlet om, hvordan holdningen til sort arbejde varierer med, hvem der udfører
arbejdet. Denne undersøgelses fokus på accepten af danske versus østeuropæiske håndværkeres
sorte arbejde falder indenfor denne kategori.
Kolonne 1 i Tabel 2 viser accepten af sort arbejde opdelt på, om man er blevet spurgt til en dansk
eller en østeuropæisk håndværker. I alt mener knap 26 % af de adspurgte, at det er acceptabelt (har
svaret ”Ja”), at en dansk håndværker tjener 1.500 kr. sort om måneden. Accepten er markant
lavere, hvis der er tale om en østeuropæisk håndværker, hvor knap 9 % af de adspurgte mener, at
det er acceptabelt med en månedlig sort indkomst på 1.500 kr. Forskellen på de 17 %-point er
statistisk signifikant. Tabel 2 viser også respondenternes svar delt op på køn, og det ses, ligesom
det var tilfældet med accepten af skattesnyd, at kvinder er mindre tilbøjelige til at acceptere sort
arbejde end mænd. I alt mener 23 % af de adspurgte kvinder og godt 28 % af de adspurgte mænd,
at det er acceptabelt, at en dansk håndværker tjener 1.500 kr. sort om måneden. Den tilsvarende
accept for en østeuropæisk håndværker er 6 % og 12 % for hhv. kvinder og mænd.

6

Tabel 2: Accept af håndværkeres sorte arbejde på tværs af delstikprøver og
køn, procent
DK-sample
Øst-sample
Antal observationer

Alle
25,8
8,8
1.599

Mænd
28,6
11,9
802

Kvinder
23,0
5,7
797

Noter: Tabellen viser andelen af hhv. hele stikprøven, mænd og kvinder, der
har svaret "ja" til, at det er acceptabelt, at en dansk/østeuropæisk håndværker
tjener 1.500 kr. sort om måneden. "DK-sample" angiver, at respondenten har
fået spørgsmålet om en dansk håndværker, mens "Øst-sample" angiver, at
respondenten har fået spørgsmålet om en østeuropæisk håndværker.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data indsamlet af Danmarks Statistik
for ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i efteråret 2017

Figur 3 panel A-D viser accepten af sort arbejde for en dansk hhv. østeuropæisk håndværker
opgjort efter respondentens alder, uddannelse, beskæftigelsesstatus og indkomst. I stil med
accepten af skattesnyd ses det, at accepten af sort arbejde er aftagende med alderen (jf. panel A).
Således mener ca. 45 % af de unge mellem 18-29 år, at det er acceptabelt, at en dansk håndværker
har en sort månedsindkomst på 1.500 kr., mens accepten er nede på 14 % for de 60-74-årige. Den
aftagende accept af sort arbejde med alderen gør sig også gældende for spørgsmålet om den
østeuropæiske håndværker, omend den aftagende profil er mest udtalt mellem aldersgrupperne 1829-årige og 30-39-årige. Billedet er ikke helt lige så klart, når respondenterne inddeles efter
uddannelse (jf. panel B). Den laveste accept af sort arbejde, uanset spørgsmålstype, findes blandt
individer med en lang videregående uddannelse. Potentielt mere overraskende er det, at den højeste
accept af danske håndværkeres sorte arbejde findes blandt respondenter med en kort videregående
uddannelse, og ikke i gruppen af faglærte.
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Opgørelsen på beskæftigelsesstatus (panel C) viser også, at accepten af sort indkomst for danske
håndværkere er højere end for østeuropæiske håndværkere på tværs af alle typer af
beskæftigelsesstatus. Den klart højeste accept af den danske håndværkers sorte indkomst findes
blandt arbejdsløse, mens personer midlertidigt udenfor arbejdsstyrken har den højeste accept af
sort indkomst blandt østeuropæiske håndværkere. I panel D ses det, at accepten af sort arbejde er
svagt aftagende med indkomst. Den højeste accept af både danske og østeuropæiske håndværkeres
sorte arbejde findes blandt individerne med de laveste 10 % af indkomsterne. Mens den laveste
accept af danske håndværkeres sorte arbejde findes blandt individerne med de højeste 10 % af
8

indkomsterne, er det individerne, der har en indkomst mellem det 50. og 75. percentil, der i lavest
grad accepterer østeuropæiske håndværkeres sorte arbejde. Generelt er der dog ikke den store
variation i accepten af østeuropæiske håndværkeres sorte arbejde på tværs af indkomst efter det
10. percentil.
Som et sidste element i undersøgelsen har vi set nærmere på, hvordan accept af sort arbejde hænger
sammen med accept af skattesnyd. Konkret har vi delt respondenterne op efter, om de accepterede
håndværkerens sorte indtægt på 1.500 kr. om måneden – uanset om der var tale om en dansk eller
en østeuropæisk håndværker – og set på, hvordan de fordeler sig på spørgsmålet om accept af
skattesnyd. Figur 4 viser resultatet heraf. Det ses ikke overraskende, at accepten af skattesnyd er
lavere blandt dem, der ikke accepterer håndværkerens sorte arbejde. I denne gruppe finder omkring
80 % det helt uacceptabelt (svarer 1) at snyde i skat. De resterende 20 %, der ikke accepterer
håndværkeres sorte arbejde, har en skattesnydsaccept i den nedre halvdel af skalaen.

9

Mere overraskende er det, at næsten hver anden af dem, der accepterer håndværkerens sorte
arbejde, finder skattesnyd helt uacceptabelt. Selvom disse svar kan synes i direkte modstrid, er det
vigtigt at understrege, at sort arbejde blot er en delkomponent af samlet skattesnyd, og svarene
derfor godt kan være logisk konsistente. Under alle omstændigheder fremstår sort arbejde som en
mere accepteret form for skattesnyd endda for individer, der ellers selvrapporterer at have en meget
lav accept af skattesnyd.
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Danskernes avancerede sorte skattemoral
DEFINITION: Sort arbejde er defineret som produktive – og i sig selv lovlige – økonomiske
aktiviteter, der burde beskattes, men som ulovligt ikke bliver det, fordi køber og sælger er enige
om ikke at fortælle skattevæsenet om dem (Hvidtfeldt et al., 2010).
Sort arbejde er altså med andre ord en delkomponent af skattesnyd, og ligesom med andet
skattesnyd vil udbyderen af sort arbejde, afhængigt af omfanget og omstændighederne, blive
straffet, hvis det bliver opdaget af myndighederne.12
Så mens lighederne mellem skattesnyd og sort arbejde er mange: begge medfører et tabt
skatteprovenu, begge er ulovlige iht. skattelovgivningen, og begge – hvis opdaget – bliver
modsvaret af en straf, så viser resultaterne ovenfor, at accepten af skattesnyd generelt og sort
arbejde mere specifikt er vidt forskellig.
Resultaterne i dette arbejdspapir har vist, at danskerne overordnet set har en høj skattemoral, ca.
75 % af de knap 1.600 respondenterne svarede, at de slet ikke accepterer skattenyd, mens færre
end 1 % af respondenterne mener, at skattesnyd er helt acceptabelt. Accepten af sort arbejde er
derimod langt højere, idet knap 26 % synes, at det er acceptabelt, at en dansk håndværker tjener
1.500 kr. sort om måneden. En yderligere analyse viste dog, at accepten af sort arbejde er meget
afhængig af, hvem der udbyder det sorte arbejde. Således synes kun knap 9 %, at det er acceptabelt,
at en østeuropæisk håndværker tjener 1.500 kr. sort om måneden. Opsummerende kan det
konkluderes, at danskerne har en høj, omend noget avanceret, sort skattemoral.

12

Se Hvidtfeldt et al. (2010) kapitel 4 for en mere uddybende gennemgang af de forskellige sanktioner, der kan
møde sort arbejde, og SKAT’s hjemmeside for en mere formel gennemgang inklusive ændringer siden 2010:
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1919833
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Appendiks
Nedenfor findes de tre primære interviewspørgsmål fra ovenstående analyse. Bemærk, at
respondenterne enten fik spørgsmål 129 eller 130. Alle respondenterne fik spørgsmål 128.
Indsamlingen blev primært foretaget via telefon, men der blev suppleret med et web-spørgeskema.
Da spørgsmålene er identiske, er kun spørgsmålene fra telefoninterviewskemaet vist nedenfor.
TELEFONINTERVIEW

I hvilken grad accepterer du hver af disse handlinger? 1 betyder, at du slet ikke accepterer dem; 10
betyder, at du i høj grad accepterer dem.

128. At snyde i skat såfremt man har muligheden?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gå til spm129/130

Intv: Det drejer sig om direkte snyd; ikke at udnytte de snørklede skatteregler til egen fordel,
men at give forkerte oplysninger eller fortie indkomster.
Del I
129. Til slut vil vi også gerne høre din holdning til et konkret eksempel. Er det acceptabelt, at en
dansk håndværker tjener 1500 kr. sort på håndværksarbejde, i gennemsnit hver måned?
Ja ..................................................................................................
1
Nej ...............................................................................................
2
Del II
130. Til slut vil vi også gerne høre din holdning til et konkret eksempel. Er det acceptabelt, at en
østeuropæisk håndværker tjener 1500 kr. sort på håndværksarbejde, i gennemsnit hver
måned?
Ja ..................................................................................................
1
Nej ...............................................................................................
2
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