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Summary 
 

Government regulations usually affects small firms more than larger companies. The 

regulations are introduced to establish a fully functioning economy and is a necessity for a 

society to function. This study focuses on information- and communication gaps that may 

arise between small businesses and government institutions. The study is based on the law of 

cash registers that was introduced in 2010 to create fairer competition at the market. 

Skatteverket is those who sends out the information and follow up on how the law is followed 

and therefore are they representing a government institution in the study. The purpose of this 

study is to investigate how the information gap between small businesses and the authorities 

appears, even how both parties experience the gap that exists. 

 

The information gap and  the contact between the parties have been studied through a 

qualitative study. The study is based on a case study about the law of cash registers. An 

interview guide was created that was used during the visits and telephone interviews that took 

place with six small companies and with an employee at Skatteverket. In the theoretical frame 

of references, different scientists theories are presented about government regulation and how 

they affects small firms, how different communication and information theories looks like, 

communication media, small businesses' need of counseling, and more. In the theoretical 

frame of references there are various barriers that can lead to an information gap in the 

communication process. These barriers along with the various components of a 

communication process is put together in a figure at the end of the theoretical frame to 

summarize the problem. This figure is the base of the study's interview guide, the empirical 

and the analysis. The empirical data is putting together the respondents' answers to the 

interview questions, how the experiences the contact with Skatteverket, what they thought 

about the information they received in connection with the introduction of the law of cash 

registers and how they prefer to take in information. 

 

In the analysis are the empirical and the theoretical frame of references put in relation to each 

other. The respondents answers are analyzed by theory and vice versa. In the analysis are 

areas like medium's role, communication barriers and the recipient's circumstances treated. 

Based on the analysis a discussion is created and then there are conclusions drawn about the 

study. The conclusions shows that there exists an information gap between small business and 

government institutions, but that this gap is not so large that parts of the theory suggests. One 

of the reasons why the gap is so large may be, because most small business owners use their 

auditors as consultants when problems arise. That way they not often are in direct contact 

with Skatteverket and therefore, they do not see them as a problem. Another conclusion to be 

drawn up is that the respondents tend to prefer a lean medium, but that information about the 

law of cash registers requires a richer medium. This can lead to an information gap. The poor 

media's inability to feedback is something that also affects the information gap and can make 

it wider. 
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Sammanfattning 

 
Statliga regleringar drabbar oftast små företag hårdare än större företag. Regleringarna införs 

för att skapa en välfungerande ekonomi och är en nödvändighet för att ett samhälle ska 

fungera. I detta arbete studeras informations- och kommunikationsgapet som kan uppstå 

mellan små företag och myndigheter. Studien har sin utgångspunkt från lagen om kassregister 

som infördes 2010 för att skapa rättvisare konkurrens på marknaden. Skatteverket är de som 

skickar ut information och följer upp hur lagen efterföljs och därför är det Skatteverket som 

representerar en statlig myndighet i studien. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

informationsgapet mellan små företag och berörda myndigheter ser ut, även hur de båda 

parterna upplever det gap som finns. 

 

Informationsgapet och kontakten parterna sinsemellan har studerats genom en kvalitativ 

studie. Studien är uppbyggd på en fallstudie kring lagen om kassaregister. En intervjuguide 

skapades som användes under de besöks- och telefonintervjuer som ägde rum med sex olika 

småföretag och med en handläggare på Skatteverket. I teorin presenteras olika 

vetenskapsmäns teorier kring statliga regleringar och hur de påverkar företag, hur olika 

kommunikations- och informationsteorier ser ut, kommunikationsmedier, småföretagarnas 

behov av rådgivning, med mera. I teorin konstateras olika bruskällor som kan leda till ett 

informationsgap i en kommunikationsprocess. Dessa bruskällor tillsammans med de olika 

delarna i en kommunikationsprocess sätts samman i en figur i slutet av teorin för att 

sammanfatta problemet. Denna figur är utgångspunkten i studiens intervjuguide, empiri och 

analys. I empirin sammanställs respondenternas svar på intervjufrågorna, hur de bland annat 

upplever kontakten med Skatteverket, vad de tyckte om informationen de fick i samband med 

införandet av lagen om kassaregister och hur de helst tar till sig information. 

 

I analysen ställs empirin och den teoretiska referensramen i förhållande till varandra. 

Respondenternas svar analyseras med hjälp av teorin och vice versa. I analysen tas bland 

annat områden upp som mediets betydelse, kommunikationens hinder och mottagarens 

förutsättningar. Utifrån analysen skapas sedan en diskussion och därefter dras slutsatser kring 

studien. I slutsatserna framgår att det existerar ett informationsgap mellan småföretagare och 

myndigheter, men att detta gap inte är så stort som delar av teorin pekar på. En av 

anledningarna till att gapet inte är så stort kan bero på att de flesta småföretagare använder 

sina revisorer som rådgivare när problem uppstår. På det sättet behöver de sällan vara i direkt 

kontakt med Skatteverket och därför anser de inte kontakten dem emellan som något problem. 

En annan slutsats som tas fram är att respondenterna tenderar att föredra ett magert medium, 

fast att information om lagen om kassaregister kräver ett rikare medium. Detta kan leda till att 

ett informationsgap uppstår. De magra mediernas oförmåga till feedback är något som också 

påverkar informationsgapet och kan göra det bredare.
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1 Inledning 
 __________________________________________________________________________________  

I detta första kapitel behandlas bakgrunden som använts för att komma fram till uppsatsens 

problemformulering och syfte. 

 __________________________________________________________________________________  

1.1 Bakgrund 
Det införs många lagar och regleringar som rör företag och dessa slår ofta extra hårt mot 

småföretagare (Weidenbaum, 1998). Ett exempel är den nya lagen om kassaregister. Den 1 

januari 2010 infördes Lag (2007:592) om kassaregister m.m. i Sverige (Notisum). 

Anledningen till att denna lag har arbetets fram är för att vi i Sverige länge haft problem med 

svarthandel inom kontantbranschen. Framförallt har problemen varit stora inom restaurang- 

och frisörbranschen.  Svarthandeln bidrar till orättvisa i konkurrens mellan företag då vissa 

väljer att utnyttja det bristfälliga systemet och delvis bedriver sin verksamhet svart. De som 

vill göra rätt för sig får då svårare att bedriva sin verksamhet när andra företag kan erbjuda 

lägre priser. Eftersom konkurrensen är stor så ökar intresset för att inte redovisa samtliga 

intäkter. Att bedriva sin verksamhet svart räknas som skattebrott och har ett starkt samband 

med ekonomisk brottslighet. Den ekonomiska brottsligheten är starkast representerad av 

mindre företag och på grund av utvidgningen har man sedan mitten av 1990-talet arbetet hårt 

för att bekämpa detta fusk. Vad som kännetecknar svarthandel är att företag använder sig av 

svart arbetskraft och att de inte registrerar köp i samband med försäljning (Regeringen). 

Regleringar brukar ses som något som påverkar mindre företag negativt. Mindre företag 

påverkas på flera olika sätt, exempelvis genom att de kan bli tvungna att höja priser för att 

täcka kostnaderna som regleringar ofta innebär, de känner av kostnaderna mer än vad ett 

större företag gör och de har inte samma möjlighet som större företag att ta hand om det 

pappersarbete som ofta tillkommer och behöver därför lägga ner mer tid och resurser på detta. 

Ägare av mindre företag tycker att effekten av regleringar oftast är negativ. De mindre 

företagen påverkas också mer av regleringar än vad större företag gör (Kuratko, Hornsby & 

Naffziger, 1999). 

 

Regleringar har funnits ända sedan romarnas tid men enligt Ian Fletcher (2001) är detta ett 

fenomen som övervägande kommit att förknippas med 1900-talet. Detta på grund av den stora 

ökningen av antalet regleringar. Han tror även att ökningen kommer att fortsätta under 2000-

talet. Sedan 1980-talet har statliga regleringar för företag ökat i snabb takt. Många av dessa 

regleringar har stor påverkan på små företag (Kuratko m.fl., 1999). Lagen om kassaregister är 

bara ett exempel på en statlig reglering som har introducerats för företag. 

Regleringar är nödvändiga för en väl fungerande ekonomi (O’Driscoll Jr & Hoskins, 2006). 

Det finns flera olika anledningar till att statliga regleringar införs. Några exempel är för att 

hålla miljön ren, skapa hälsosammare arbetsplatser och för att skydda marknaden från farliga 

produkter (Weidenbaum, 1995). De införs även bland annat för att samla in skattemedel och 

se till att skattemedlen används i enlighet med politiska mål, för att skydda och förbättra 

befolkningens rättigheter och att främja en positiv utveckling på marknaden (Fletcher, 2001). 

Det finns ingen statlig myndighet som har till uppgift att bromsa den ekonomiska tillväxten 

eller att minska sysselsättningsgraden men tyvärr blir ofta det effekten av deras agerande, att 

införa mer och mer regleringar. Ett vanligt sätt att se på regleringar är att se det som en tävling 

mellan ”de goda” (staten och kunderna) och ”de onda” (företagen). Detta synsätt, att se det 
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som en tävling mellan ”goda” och ”onda”, är dock väldigt fel då det i själva verket är 

kunderna som får ta emot de fördelar och kostnader som genereras av statens regleringar 

(Weidenbaum, 1995).  

Mängden statliga regleringar drabbar många små företag hårt då de har svårt att följa alla nya 

regler. Ett exempel från hotell- och restaurangbranschen i Storbritannien visar att de små 

företagen inom branschen överöses med regleringar. Ägarna till dessa små företag får en bunt 

på ca 1 500 sidor med regler att följa för att sköta sin verksamhet korrekt. Detta är en stor 

börda för dem och det gör det svårt för dem att hålla sig uppdaterade med nya regler och 

samtidigt sköta den dagliga verksamheten. De blir tvungna att göra ett urval bland ”de 

viktigaste” reglerna och hålla sig till dem och hoppas på att inte åka fast för att de inte följer 

andra punkter. Ian Fletcher (2001) anser att staten har misslyckats med att tänka “smått” vid 

regleringar för företag. Han ser det även som att ministrar hellre inför regleringar istället för 

att använda sig av andra alternativ, såsom incitament, självreglering, undervisning och att 

informera. Regleringar är något som oftast ses som något negativt för mindre företag 

(Kuratko m.fl., 1999) men regleringar är något som är nödvändigt för att kunna samla in 

skattemedel och därmed få en fungerande ekonomi (O’Driscoll Jr. & Hoskins, 2006). För att 

uppnå en rättvis marknad där alla kan konkurrera på lika villkor är regleringar till en viss del 

ett måste (Kurtz & Peterson, 1994). 

Små företag saknar ofta specialiserad personal som är extra kunniga på hur man på bästa sätt 

följer statliga regleringar (Fletcher, 2001 ). Ägare och anställda på små företag besitter ofta en 

grundlig förståelse och har insikter för de viktigaste reglerna som härrör verksamheten men 

detta räcker inte för att helt och hållet se till att man fullt ut håller sig inom lagens ramar. Det 

behövs ofta någon utomstående att söka råd hos, exempelvis en jurist, och att anlita en sådan 

medför givetvis extra kostnader (Kurtz & Peterson, 1994). 

I Storbritannien finns en organisation, The Small Business Service (SBS) som upprättades av 

regeringen med inspiration från Small Business Administration i USA. Organisationen har 

olika funktioner, varav en är att förbättra regelverket för små företag. Organisationen finns 

också till för att vägleda de mindre företagen och se till att de får den hjälp de kan behövas ha. 

Ian Fletcher (2001) har tre önskningar för att förbättra för mindre företag vid regleringar. 

Första önskningen är att staten ska se över alternativ till regleringar, att undervisning ska ses 

som ett alternativ till att reglera. Hans andra önskning är att man ska se hur de arbetar i USA, 

att mindre företag ibland undantas från regleringar till skillnad från i exempelvis 

Storbritannien. Tredje önskningen är att skattesystemet ska förenklas eftersom skattesystemet 

som fanns i Storbritannien tog stor del av företagarnas tid. 

I artikeln ”Government regulation and medium-sized business” säger Weidenbaum (1998) att 

det i USA såklart inte finns någon myndighet vars uppgift är att sakta ner den ekonomiska 

tillväxten eller att höja arbetslösheten. Trots detta medför många av statens handlingar just 

dessa effekter. Den oönskade effekten blir att regleringarna, till viss del, hindrar den 

ekonomiska tillväxten. Weidenbaum (1998) menar att kostnaderna regleringarna medför för 

företagen kan ses som en dold skatt som minskar både konkurrenskraften och sysselsättningen 

för många företag. Anledningen till att staten inför många lagar och regleringar inom handeln 

är för att minska fusket och för att göra konkurrensen mer rättvis. Alla ska kunna ”tävla” på 

lika villkor. Många tycker att antalet regleringar är för många och att alla regler har ökat 

genom åren och nu bildat en enda djungel av lagar och regler att hålla reda på (Kurtz & 

Peterson, 1994).  

 



 

 
3 

Pågrund av bristande information finns det mindre företag som har anpassat sig efter lagen 

trots att de inte omfattas av den. Sjukgymnasten Per-Olow Petrén slutade att ta ut en avgift 

från sina patienter och nöjde sig med ersättningen från landstinget och slapp därför införa ett 

kassasystem i sin verksamhet. Vad Per-Olow inte visste var att det i lagen om kassaregister 

står att den som i ”obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning” inte 

behöver införskaffa ett nytt kassasystem. Det otydliga i detta fall sägs vara att ”obetydlig 

omfattning” innebär intäkter på 169 600 kr per år i kontant betalning. Informationen i detta 

fall om vad ”obetydlig omfattning” innebär var alltså inte tillräcklig för att Per-Olow skulle 

veta vad som gällde (Svenska Dagbladet).  

1.2 Problemdiskussion 

En studie genomfördes av Kurtz & Peterson (1994), på företag som säljer industrivaror i 

USA, där försäljningschefer och andra anställda fick svara på olika påståenden. Påståendena 

bestod av olika dagliga händelser i handelssituationer och de tillfrågade fick rangordna varje 

påstående i en fem-gradig skala och säga om det som sades var uppenbart olagligt, antagligen 

olagligt, låg i en gråzon men kunde antas som oetiskt, var förmodligen lagligt och till sist 

uppenbart olagligt. De tillfrågade chefer och anställda på stora respektive små företag och 

jämförde sedan dessa för att se vilka som besatt mest kunskap och var mest insatta i området. 

Resultatet blev att cheferna och de anställda på de mindre företagen var mindre noggranna 

och hade dålig kunskap om vad som var tillåtet och inte tillåtet att göra i handelssituationer. 

Detta innebär att de begår flera brott per dag i sitt jobb, helt omedvetet. Anställda på större 

företag hade betydligt bättre koll och kunde i högre grad identifiera lagliga och olagliga 

metoder i sitt arbete. Författarna till artikeln menar att många statliga regleringar egentligen 

inte behöver genomföras utan att det istället är en fråga om okunskap som gör att fusket i så 

hög grad fortfarande finns kvar. Författarna tycker att det borde läggas ner mer resurser på att 

informera företagen och dess anställda om de olika lagar som redan finns. Om de lär sig skilja 

på vad som faktiskt är lagligt respektive olagligt och slutar begå brott omedvetet borde brotten 

inom handeln minska och mindre resurser behövs läggas på att införa nya regleringar. 

Små företag har inte samma resurser som de större företagen och kan därför ha det svårare att 

ta till sig av den information som finns. Alla människor har olika utbildningsnivåer och har 

olika behov av att få information. De små företagen besitter oftast inte samma kunskap som 

de större och därför måste staten anpassa sin information så att även de små företagen kan 

förstå den (Hyun Kim, Hang Hong & Chan Park, 2008). 

Att många statliga ingrepp behöver göras beror oftast på asymmetrisk information (Mann & 

Wüstemann, 2010). Med asymmetrisk information menas när två parter har tillgång till olika 

förhandsinformation (Wikipedia). Det krävs en tillräcklig kunskap om lagarna för att lagar 

ska kunna följas. För att minska informationsgapet mellan lagstiftare, företagare och 

medborgare skulle kostnaderna för hela samhället minska, inte minst för småföretagarna. 

Detta eftersom länken mellan asymmetrisk information och kostnader är stark (Mann & 

Wüstemann, 2010). För att minska problemet krävs det att de som kommunicerar ut 

information lägger sig på samma nivå som sin målgrupp (Heradstveit & Björgo, 1992). Att 

målgruppen faktiskt är villig att ta till sig informationen och lära sig något är också ett måste 

för att informationen ska nå ut och för att kommunikationen ska fungera (Palm, 2006). 

Det är tydligt att det finns ett informationsgap mellan lagstiftaren och den som omfattas av 

lagen. Informationsgapet bidrar till onödiga missuppfattningar som kan påverka 

småföretagare i hög grad. 
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1.3 Problemformulering 
Baserat på tidigare forskning bör de små företagen ha påverkats mest av regleringen, eftersom 

större företag oftast har mer resurser. Denna studie ska undersöka informationsgapet mellan 

statliga institutioner och små företag och hur informationsgapet kan överbryggas. I studien 

används lagen om kassaregister som ett exempel på en sådan reglering. Informationsgapet 

mellan statliga institutioner och små företag är något som också kommer att undersökas för att 

se vilken typ av information som finns och vilken information som saknas. 

Problemformuleringen är därför: 

 Hur upplever små företag och myndigheter det informationsgap som kan uppstå vid 

införandet av nya regleringar?  

 

 Vad är det för typ av information som efterfrågas av småföretag och vilket 

informationsmedium föredrar de? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur informationsgapet mellan små företag och 

berörda myndigheter ser ut. Uppsatsen handlar om att förstå hur en myndighetsorganisation 

arbetar för att informera om olika reglers tillämpning. För att få svar på 

problemformuleringen kommer småföretagarnas behov av information för att kunna efterleva 

den nya lagen att undersökas, även hur de upplever det informationsgap som finns. Vilken 

information som redan finns tillgänglig och hur den kommuniceras ut av myndigheterna ska 

också utredas. Detta ska undersökas genom att studera införandet av den nya lagen om 

kassaregister. Syftet är även att se vilken typ av information som finns som stöd för företagen 

och se hur myndigheterna kan lägga informationen på en sådan nivå så att alla kan förstå och 

ta den till sig. 
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2 Metod 
 __________________________________________________________________________________  

I detta kapitel formuleras vilken typ av studie som har använts, förklarar vad en kvalitativ 

studie innebär och hur informationen har samlats in. Kapitlet avslutas med studiens 

trovärdighet. 

 ___________________________________________________________________________  

2.1 Övergripande angreppssätt 
Vid val av form att bygga vår studie på hade vi att välja på att göra en kvantitativ eller 

kvalitativ studie. Med hänsyn till vad som nämns i föregående kapitel och vårt syfte med 

studien passar den kvalitativa studien absolut bäst för vårt arbete. Vid en kvalitativ studie 

ställer man frågor som vem, hur/på vilket sätt och varför. Det är sådana typer av frågor vi 

behöver ställa för att få svar på vårt problem. Datainsamlingen sker genom intervjuer där 

respondenterna fritt får svara på ett frågeformulär. Vid en kvantitativ undersökning syftar man 

till att mäta och förklara. Informationen som samlas in formas om till siffror för att det ska 

vara möjligt att utföra statistiska analyser (Nyberg, 2000). Detta var inte aktuellt för vår studie 

då vi behövde ställa frågor som kräver mer personliga svar så därför utfördes en kvalitativ 

studie. En kvalitativ studie valdes för att fånga upp hur småföretagare och skatteverket 

upplever informationsgapet som kan uppstå mellan dem. Det var viktigt att våra respondenter 

kunde svara fritt på våra frågor för att vi inte skulle styra svaren och få missvisande svar. 

Respondenterna fick då också större utrymme för egna tankar. Nackdelen med en kvalitativ 

studie är att resultat av studier kan bli olika, trots att man använder samma frågor. Studien 

bygger på företagarnas uppfattningar och tycke och därför kan ett annat resultat bli aktuellt 

om andra respondenter svarat på samma frågor. Fördelen med en kvalitativ studie är att man 

får mer personliga svar som är djupare och mer utförliga än vid en kvantitativ studie. 

2.2 Datainsamling och databearbetning 
Vi gjorde en fallstudie vilket innebär att man undersöker ett fåtal objekt men ur flera aspekter 

och att man går på djupet (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2006). Vår fallstudie var införandet 

av lagen om kassaregister. Lagen är relativt ny då den infördes 1 januari, 2010. Eftersom 

lagen är så pass ny har företagarna införandet av lagen i färskt minne och kan då 

förhoppningsvis förklara mer utförligt om vilken typ av information som de saknade. Genom 

att vi gjorde en fallstudie av införandet av kassaregister kunde vi få fram hur enskilda 

företagare tar reda på information och deras upplevelse av det gap som kan finnas mellan dem 

och myndigheterna. Vi valde att gå på djupet hos mindre företag i tre olika branscher; frisör, 

restaurang och butik, för att se hur de har upplevt införandet av lagen och vilka problem de 

ser med det eventuella informationsgap som finns. Frisör- och restaurangbranschen valde vi 

att intervjua eftersom det är dem som är huvudorsaken till att lagen om kassaregister infördes. 

Butiker intervjuade vi för att få ett lite bredare perspektiv och eftersom även de berörs av 

lagen. Vi intervjuade skatteverket för att se vilken typ av information de erbjuder och se hur 

de resonerade vid införandet av lagen. Vi besökte även själva skatteverkets hemsida för att se 

vilken information som finns tillgänglig och hur lätt eller svårt det är att förstå informationen 

som finns där. 

För att samla in information till vår empiri använde vi oss utav besöks- och telefonintervjuer. 

Eftersom den information vi behövde inte fanns dokumenterad behövde vi samla in den själva 

och för att kunna få så tillförlitlig information som möjligt har valde vi att använda oss av 
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intervjuer. Det finns flera fördelar med besöks- och telefonintervjuer såsom att vi får en 

kontrollerad intervjusituation, komplicerade frågor kan ställas, frågor kan följas upp och det 

går fort att genomföra (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2006). Vid en besöksintervju har man 

möjligheten att förtydliga frågorna och få respondenten att ge så kompletta svar som möjligt. 

Man har även större chans att få svar på ”känsliga” frågor (Dahmström, 2005). Vid kvalitativa 

intervjuer kan enklare frågor ställas, och svaren på dessa frågor kan man få innehållsrika och 

utförliga (Trost, 2005). Vi valde att intervjua två företag ur varje bransch (frisör, restaurang, 

butik) och även skatteverket då alla dessa är berörda av lagen om kassaregister. Vår avsikt 

med intervjuerna var att få fram företagens och skatteverkets syn på den information som 

fanns vid införandet av lagen och hur denna kommunicerades. För att få så bra svar som 

möjligt på våra frågor var vi väl förberedda och pålästa inom ämnet. Vi informerade våra 

respondenter innan intervjun om vad vårt syfte vad och bokade in en tid då respondenterna 

hade tid för att svara utförligt på alla våra frågor. Intervjuerna spelades även in så att vi kunde 

gå tillbaka och lyssna om några oklarheter uppstod. 

Här kommer en kort presentation av företagen som har intervjuats samt intervjun med 

handläggaren på Skatteverket.  

Intervju 1 – F1 

Den första intervjun genomfördes den 2/4-12 på en frisörsalong i Skövde. Ägaren har varit 

egen företagare sedan mars 2011, då hon tog över salongen, och har fyra anställda. 

Intervju 2 – B1 

Intervju nummer två ägde rum den 2/4-12 i en mindre klädbutik i centrala Skövde. Butiken 

startades av respondenten år 2009 och har inga anställda utöver butiksägaren.  

Intervju 3 – R1 

Den tredje intervjun tog plats på en mindre restaurang i centrala Skövde. Även denna intervju 

skedde 2/4-12. Verksamheten är familjeägd och har tre anställda, plus extrapersonal. Samtliga 

tre anställda äger och driver företaget tillsammans och intervjun genomfördes med en av 

ägarna. 

Intervju 4 – B2 

Intervju nummer fyra genomfördes även den 2/4-12. Respondenten var en mindre 

blomsterbutik i Skövde. Företaget har funnits inom familjen i tre generationer och ägs nu av 

två syskon sedan sex år tillbaka. De har sex-sju anställda beroende på säsong då 

verksamheten är mycket säsongsstyrd. Intervjun genomfördes med en av ägarna.  

Intervju 5 – F2 

Den 3/4-12 ägde intervju nummer fem rum. Den intervjuade har en nyöppnad frisörsalong i 

Tibro. Ägaren har varit egen företagare sedan september 2011 och har inga anställda på 

salongen. 

Intervju 6 – R2 

Den sista intervjun bland småföretagarna var med ett gatukök i Tibro och gjordes den 3/4-12. 

Ägaren har varit egen företagare i 14 år men har drivit gatuköket i ca tre år. Det finns inga 

anställda mer än ägaren men extra personal tas in vid behov. 
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Intervju 7 – Conny Svensson 

Intervjun med Skatteverket ägde rum den 5/4-12 över telefon med Conny Svensson som 

arbetar som nationell samordnare för kontanthandeln i Sverige. Conny har arbetat på 

Skatteverket sedan 1986. 

När vi väl började leta respondenter visade det sig svårt att få tag på sådana på Skatteverket. 

Därför valde vi att endast intervjua en anställd på Skatteverket då det var svårt att få tag på 

någon specialist inom vårt ämne. Vi intervjuade en expert på hur lagen om kassaregister, och 

även andra liknande lagar, kommuniceras ut till företag och han gav mycket tydliga och 

utförliga svar på de frågor vi hade. Vi gjorde även eftersökningar på hemsidan på egen hand 

efter intervjun och märkte att det han sa stämde väl överrens med det som fanns att hitta på 

hemsidan. Skatteverkets svar stämde även väl överrens med företagarnas upplevelser kring 

informationen och kommunikationen med Skatteverket. Därför ser vi tillförlitligt på de svar vi 

fått från den respondenten som vi lyckades få en intervju med på Skatteverket.  

För att finna vetenskapliga artiklar till vår teoretiska referensram har vi använt oss utav olika 

databaser såsom ABI/INFORM Complete, Emerald, Academic search elite och LibHub. De 

sökord som vi har använt mest när vi letat artiklar har varit government regulation, 

informations gap, communication problems, media richness theory och information 

asymmetry. Vi har även med utdrag från artiklar i tidskrifter som vi funnit i databasen 

Affärsdata. För att finna passande litteratur har vi sökt på högskolans bibliotek och använt 

flera olika böcker från deras utbud. Sökning har även skett på Google, men vi har då fokuserat 

på trovärdiga källor från skatteverket, regeringen, och så vidare.  

2.3 Studiens trovärdighet 

Det är viktigt att studien känns trovärdig. Man måste kunna visa läsaren att all insamlad data 

och alla analyser är trovärdiga och relevanta för studien (Trost, 2005). För att vi skulle uppnå 

en så hög trovärdighet som möjligt var vi noggranna i vår utformning av frågor så vi 

uppnådde vårt mål att med intervjuerna fånga upp företagarnas och Skatteverkets syn på ett 

eventuellt informationsgap. Vi deltog båda vid intervjuerna så att vi sedan kunde diskutera 

och se om vi uppfattat svaren på samma sätt. Om vi kände oss osäkra på respondenternas svar 

kontaktade vi dem igen för att kunna få ett mer utförligt och tydligt svar. Vi spelade som sagt 

även in intervjuerna för att kunna gå tillbaka och lyssna igen. Eftersom intervjun spelades in 

behövdes inte lika många anteckningar göras under intervjun och intervjuarna kunde då 

fokusera mer på frågorna och svaren (Trost, 2005). För att respondenter skulle känna sig säkra 

och villiga till att svara utförligt på frågorna och för att studien skulle uppnå så hög reliabilitet 

som möjligt var respondenterna anonyma. Våra respondenter hade inga problem med att 

intervjuerna spelades in, eftersom vi hade varit tydliga med att de skulle vara anonyma. 

Eftersom en kvalitativ studie har valts kan en liknande undersökning med samma 

forskningsfrågor ge ett annat resultat än vad denna studie har kommit fram till. Denna aspekt 

är något läsaren bör ha i åtanke men med tanke på att flera av respondenterna har liknande 

uppfattning om kommunikationen mellan dem och Skatteverket kan resultat ses som 

trovärdigt.  
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3 Teoretisk referensram 

 ___________________________________________________________________________  

I detta kapitel kommer statliga regleringar att förklaras, vad syftet är med dessa och hur det 

påverkar små företag. Vidare kommer problemet med informationsgap behandlas, bland 

annat genom att titta på hur information kan förenklas, se på olika kommunikations- och 

informationsmodeller och de små företagens behov till rådgivning. 

 ___________________________________________________________________________  

3.1 Informationsgap 
Att många statliga ingrepp behöver göras beror ofta på asymmetrisk information. 

Asymmetrisk information är ett begrepp för att beskriva situationer där parter har tillgång till 

olika förhandsinformation (Wikipedia) vilket är ett problem i kommunikationen mellan 

människor (Palm, 2006). Mann och Wüstemann (2010) konstaterar att många av de misstag 

som gjordes i politiken under 1990-talet berodde på oförståelsen för problem och viktiga 

frågor. Detta är ett stort problem och i världen finns det alldeles för många misstag som beror 

på asymmetrisk information. Detta i sin tur leder till att staten måste agera för att lösa många 

av problemen fast att det faktiska problemet är just den asymmetriska informationen. Ju större 

informationsasymmetrin är mellan politiska beslutsfattare och företrädare för näringslivet, 

desto mindre är möjligheten för staten att förstå vilken social och ekonomisk inverkan deras 

beslut har. Att denna asymmetri minskar är därför viktigt. För att medborgare ska kunna följa 

befintliga lagar krävs det att de har tillräcklig kunskap om dem. Länken mellan asymmetrisk 

information och kostnader är stark och därför skulle det bespara samhället mycket om 

informationsgapet mellan lagstiftare, företagare och vanliga medborgare minskade. 

3.1.1 Kommunikation och information 

När man talar om kommunikation och information används dessa ofta som synonymer men 

fallet är egentligen sådant att kommunikationen innefattar hela processen sändare – budskap – 

mottagare och information är endast buskapet som förmedlas genom kommunikationen. Det 

är även så att man i svenskan vanligen ser informationen som enkelriktad medan man med 

kommunikation menar att den är dubbelriktad, alltså mellan två parter. Detta är dock mindre 

vanligt i andra språk där begreppen information och kommunikation är mer synonyma. 

Oklarheten det kan innebära att begrepp används med olika betydelser är i det här fallet inte 

särskilt besvärande då betydelsen brukar framgå av sammanhanget (Palm, 2006). 

I de flesta fall där begreppet kommunikation ska definieras ingår på ett eller annat sätt 

grundtanken att ett budskap eller meddelande överförs från en person eller institution till en 

annan person eller institution. Detta uppfattas ofta som något enkelt och som något som är 

självklart att lyckas med men det är för att många lätt missar att det vid kommunikation 

händer något både med den som sänder ut informationen och den som tar emot den. 

Kommunikation kan tyckas simpelt om det ses som en enkelriktad process vid överföring av 

information, detta visas i en modell i kapitel 3.2.2. Det blir mer komplicerat om man ser 

helheten och istället definierar begreppet kommunikation som ett utbyte av budskap mellan 

människor med hjälp av olika slags teckensystem och från en plats eller en tid till en annan 

(Svensson, 1988). 

Vid jämförelse av begreppen informationsproblem och kommunikationsproblem innebär 

informationsproblem att målgruppen vet för lite om ett visst ämne eller har vanföreställningar 
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om det (Palm, 2006). När ett informationsproblem uppstår tenderar vi att börja söka 

information. När vi är medvetna om att vi vill ha reda på något ser vi till att leta fram 

informationen med hjälp av någon eller något, exempelvis ett datasystem (Robins, 2000). 

Problemet vid fel i kommunikation är snarare att någon del i processen brister. Ett exempel 

kan vara att den som ansvarar för att nå ut med information använder fel kanaler som inte når 

de avsedda mottagarna (Palm, 2006). Ett annat vanligt exempel på kommunikationsproblem 

är att kommunikationen hamnar på ”expertens” nivå, d.v.s. den som vill nå ut med 

informationen. Detta kan exempelvis vara en lagstiftare och saknar målgruppen, de som 

informationen är avsedd för, utbildning inom juridik och de termer som används inom det 

ämnet är det lätt hänt att informationens nivå ligger för högt för att få mottagarna att förstå 

den (Gunnartz, 2010). Eftersom små företag oftast saknar specialister inom exempelvis 

juridik kan dem ha det svårare att förstå och ta till sig denna typ av information (Fletcher, 

2001). I båda dessa exempel är det snarare kommunikationen som brister och det är den som i 

sin tur bidrar till ett informationsproblem (Gunnartz, 2010). Begreppen informations- och 

kommunikationsproblem skiljer sig alltså åt men de har samtidigt ett starkt samband då 

bristande kommunikation leder till en oinformerad eller felaktig informerad målgrupp och en 

dåligt informerad målgrupp gör det svårare för kommunikatören att utforma sitt budskap på 

ett sätt så att målgruppen kan förstå. För att skapa en bra och givande dialog mellan sändare 

och mottagare krävs det att målgruppen är välinformerad och att kommunikatörerna väljer rätt 

typ av medium som når ut till den tänkta målgruppen (Palm, 2006). 

Vid kommunikations- och informationsproblem talas det ofta om olika typer av hinder som 

stör kommunikationen och i sin tur informationen. Dessa är mekaniska hinder, semantiska 

hinder och psykologiska hinder. Med mekaniska hinder menas fysiska faktorer som bildar ett 

filter i kommunikationen. Det kan vara allt ifrån att talaren läspar, lyssnaren har tinnitus eller 

att någon form av oväsen hindrar delar av budskapet att nå ända fram. Det kan även innebära 

teknisk utrustning som går sönder, exempelvis datorn hos en mottagare som söker 

information på internet, som gör att information inte når fram vid den tidpunkten som det 

önskas. Ett semantiskt hinder är när ord inte används i dess tänkta betydelse och därmed gör 

det svårt för mottagaren att tolka deras innebörd rätt. Begreppet semantik innebär läran om 

språkliga uttrycks innebörder och vid slarvig användning av ord bildas störningar i 

kommunikationen. Psykologiska hinder stör kommunikation och hindrar information att nå 

fram genom människors attityder, övertygelser och värderingar. En barriär skapas då 

inställningen till ny kunskap och information är dålig. Är inte målgruppen villig att ändra sin 

attityd blir det mycket svårt att nu ut med den tänkta informationen (Dimbleby & Burton, 

1995). Ett exempel på ett psykologiskt hinder som leder till informationsproblem är när 

mottagaren inte har den motivation som behövs för att informationen ska nå fram (Robins, 

2000). Liksom motivationen är förståelsen hos mottagaren ett hinder och det är därför viktigt 

att den som förmedlar information lägger sig på en sådan nivå som är anpassad efter 

mottagarens villkor (Gunnartz, 2010). Det är därför viktigt att förstå vad det är folk förväntar 

sig av informationen och då anpassa den efter det (Robins, 2000). 

Det är svårt att lösa problem endast med hjälp av kommunikation. Ensamt är 

kommunikationen ett ganska svagt styrmedel men tillsammans med andra, starkare styrmedel 

kan den fungera som en förstärkning och ett komplement snarare än som ett alternativ. Andra 

styrmedel som finns är bland annat tekniska och administrativa styrmedel. Exempel på ett 

tekniskt styrmedel är miljöanpassad produktutveckling och ett exempel på ett administrativt 

styrmedel är lagstiftning. Ensamma är även dessa, i likhet med kommunikation som ett 

styrmedel svaga, men tillsammans kan dessa tre få ett starkt genomslag. Kommunikationen 

fungerar då som en förstärkning som upplyser om att en ny lag har införts eller att en teknisk 

förbättring har inträffat. Man kan även använda kommunikationen som ett komplement till 
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det administrativa eller tekniska styrmedlet och exempelvis dra igång en kampanj i samband 

med att en ny lag införs. Detta för att öka mottagarnas uppmärksamhet (Palm, 2006).  

3.1.2 Kommunikations- och informationsmodeller 

Det finns flera olika kommunikationsmodeller och alla är till för att på något sätt grafiskt visa 

hur en kommunikationsprocess ser ut (Dimbleby & Burton, 1995). Det går inte säga vilken av 

alla teorier som är sämst eller bäst eftersom de är framtagna för skilda syften och 

undersökningar. Vad man kan se om man studerar många kommunikationsmodeller är 

återkommande mönster. Vissa delar inom kommunikation finns med i nästan alla modeller, 

oavsett syfte. De vanligaste faktorerna i en kommunikationsmodell är sändare, mottagare, 

medium och meddelande. Utan dessa är det svårt att förklara en kommunikationsprocess över 

huvud taget. Det som gör att modellerna ändå blir så pass olika är oftast modellbyggarens 

intresse, syfte och utgångspunkter. Vissa grupper tenderar att rikta in sig mer på relationen 

mellan sändare och mottagare, medan andra intresserar sig för medierna och deras förmåga att 

nå ut till mottagaren (Svensson, 1988). 

Det finns andra faktorer inom kommunikation som även de återkommer i processen och 

därmed också i de framtagna modellerna. Några av dessa är feedback, som innebär 

återkopplingen mellan mottagare och sändare, störningar mellan de olika delarna i 

kommunikationen, redundans och entropi. Redundans är nära besläktat med information och 

är det som är förutsägbart med ett meddelande (Fiske, 2009). Begreppet använts ofta 

synonymt med överskottsinformation. Det är vanligt att informationen återupprepas istället 

för att någon ny information tillförs. Ser man begreppet från den här vinkeln kan det tyckas 

negativt men det kan även vara positivt och nödvändigt för att förtydliga saker för lyssnaren, 

tittaren eller läsaren. Entropi är motsatsen till redundans. Den står för graden av 

oförutsägbarhet i ett meddelande och är graden av oförutsägbarhet stor är entropin hög och 

vice versa. Ett annat begrepp som är vanligt förekommande är selektiv perception och innebär 

att vår hjärna, utan att vi själva är medvetna om det, stänger ute viss information så att det 

aldrig når vårt medvetande. Det som vi förväntar oss att höra och det som hör till vår tidigare 

referensram har lättare att nå vårt medvetande än det som inte gör det. Detta är en nödvändig 

förmåga hos människan då vi annars skulle överhetta vår hjärna men det är samtidigt ett 

hinder och en störning som gör att mycket vi egentligen borde ta till oss inte når hela vägen 

fram (Svensson, 1988). Två slutliga begrepp som ständigt återkommer i 

kommunikationsprocessen är tecken och koder. All kommunikation innehåller dessa två 

faktorer. Tecken är, i kommunikationens värld, fysiska signaler som står för något annat än 

sig själva (Fiske, 2009). Koderna är systemen som bestämmer hur dessa tecken får 

organiseras, relateras och kombineras med varandra (Svensson, 1988). 

Alla har olika synsätt på kommunikationsprocessen så därför finns flera olika typer av 

modeller. Den enklaste av alla modeller är den linjära modellen. Då framställs 

kommunikationsprocessen som en linje, den visar kommunikationen som förmedlar 

information från A till B. Detta är en väldigt enkel modell och det är sällan en 

kommunikationsprocess ser ut så på riktigt men modellen är en bra utgångspunkt (Dimbleby 

& Burton, 1995). En av de mest välkända och grundläggande linjära modeller togs fram av 

Shannon och Weaver i USA under andra världskriget. De arbetade på Bell Telephone 

Laboratories och tog fram sin modell genom att studera telefon- och radiokommunikation. 



 

 
11 

Modellen ser ut såhär: 

 

Figur 1. Shannons och Weavers kommunikationsmodell (Fiske, 2009) 

Modellen är mycket enkel och lätt att förstå men trots sin enkelhet mycket användbar och har 

därför lagt grunden till fortsatt utveckling kring linjära modeller. En annan, verbal version, av 

Shannons och Weavers linjära modell är Laswells modell från 1948. Denna är mer lämplig 

vid masskommunikation och ser ut såhär: 

Vem 

Säger vad 

Genom vilken kanal  

Till vem 

Med vilken effekt? 

 

Likheterna mellan denna och Shannons och Weavers modell är att de båda är linjära och att 

de båda ser kommunikationen som en överföring av information. Skillnaden är att Laswell i 

sin modell tittar mer på effekten av kommunikationen snarare är betydelsen av den (Fiske, 

2009). 

 

 Utbytes- och utväxlingsmodeller är en annan typ av modell. Dessa modeller visar mer på att 

kommunikationen är dubbelriktad, att båda parter kodar och avkodar informationen. De 

avbildas vanligen som cirklar där processen går runt utan att det finns något egentligt slut på 

den. En annan typ av modell är den kontextuella modellen. Den är linjär i grunden men tar 

även hänsyn till omgivningen. Vilken betydelse omgivningen har är olika men den påverkar 

alltid kommunikationsprocessen på något sätt. I dessa modeller tar man även hänsyn till 

feedback, vilket visar att kommunikationen ofta sker i två riktningar. Feedbacken behöver inte 

alltid vara verbal utan kan även vara ickeverbal såsom kroppsspråk (Dimbleby & Burton, 

1995). 

3.1.3 Kommunikationsmedier 

Det finns fler olika kommunikationsmedier och alla är olika ”rika”. Hur rikt ett medium är 

beror på vilka typer av egenskaper mediet har.  Möjlighet till direkt feedback, användning av 

kroppsspråk, hur orden förmedlas, hur språket används är olika egenskaper som ett medium 

kan ha. Ju fler egenskaper mediet innehar desto rikare anses det vara (Sheer & Chen, 2004). 

Ansikte mot ansikte anses vara det rikaste mediet eftersom den typen av kommunikation 

möjliggör en snabb och ömsesidig feedback och förmedlar känslor genom ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och tonfall. Telefon ses också som ett rikt media, medan skrivna personliga brev 

anses vara magrare. Magrast anses formellt skrivna rapporter vara. Ett magert medium 

används effektivast då ett entydigt budskap ska förmedlas och ett rikt medium används 

lämpligast då en tvetydig situation ska lösas, t.ex. vid en förhandling. Ansikte mot ansikte 
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tionskälla 

Sändare Signal Mot-

tagen 

signal 

Mot-

tagare 
Destina-

tion 

Brus-
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anses vara det enda alternativet vid förhandlingar, men flera studier har visat att 

kommunikation via dator, (som anses vara en av det magraste mediet) har fungerat vid 

förhandlingar utan några problem. Morley och Stephenson har genomfört två experiment där 

de kom fram till att telefon var ett bättre medium än ansikte mot ansikte. Detta eftersom man 

kan ägna mer uppmärksamhet åt vad som sägs än att oroa sig över hur det ska presenteras 

(Soo Suh, 1999). 

Det finns flera olika typer av medium och dessa kan delas in i tre huvudkategorier. Den första 

kategorin är framställande medier. Hit räknas rösten, ansiktet och kroppen. Eftersom man 

med hjälp av dessa tre kommunicerar genom gester, ansiktsuttryck m.m. krävs det att 

kommunikatorn, som utgör själva mediet, är närvarande när informationen ska nås ut. 

Kategori nummer två är återgivande medier som innefattar bland annat böcker, målningar, 

fotografier och heminredning. Alla dessa medier är estetiska och kreativa. Genom att 

exempelvis skriva en text når man ut till sina intressenter och denna existerar oberoende av 

kommunikatorns närvaro. Den tredje, och sista, kategorin är mekaniska medier. Telefoner, 

internet, radio och TV är några av dessa. Dessa fungerar som överförare av framställande-, 

och återgivande medier. Trots indelningen i olika kategorier är det vanligt att de olika läcker 

in i varandra. Det är ofta praktiskt att slå ihop dem, ibland till en enda kategori. Genom att 

dela in medierna i olika fack identifieras deras olikheter men det är lika viktigt att tänka på 

likheterna som skillnaderna när man funderar på vilket typ av medium man ska använda sig 

av (Fiske, 2009). 

Det är viktigt att man använder rätt typ av medium. Ett rikt media används lämpligast vid 

komplexa ämnen och ett magert media används lämpligast till enklare ämnen (Sheer & Chen, 

2004). Om man använder ett för rikt medium för sin uppgift är risken att information som inte 

är väsentlig kommuniceras. Om ett medium som är för magert för uppgiften används är risken 

att informationen som kommuniceras inte är tillräcklig (Soo Suh, 1999). En bättre förståelse 

av mediumval kan bidra till att kommunikations- och informationssystem kan utformas på ett 

bättre sätt (Webster, Klebe, Trevino & Stein, 1996). 

3.1.4 Konsten att anpassa information 

Ett problem med kommunikation är att kunna förklara och föra vidare komplicerade saker på 

ett enkelt sätt så att så många som möjligt förstår. Vi människor är egentligen bra på detta 

men att vi omedvetet gör det svårt för oss. Vi är duktiga på att förenkla saker för att förklara 

för barn på en så kallad ”bolibompanivå” så att de ska få en så tydlig bild som möjligt av 

något som egentligen är ganska komplicerat och inte alls ligger på deras nivå. Ord byts ut och 

meningar förkortas för att göra det så enkelt som möjligt. I kommunikation mellan vuxna 

skulle samma metod kunna användas fast att man då som expert lägger sin kommunikation på 

samma nivå som den man försöker lära något så att denne förstår innehållet. Ett problem med 

kommunikation mellan vuxna människor är att kommunikatören ofta omedvetet lägger sig på 

en för hög nivå. Experten fylls av andra ambitioner än att få mottagaren att förstå. Det kan 

exempelvis vara att man vill positionera sig mot den man pratar med eller skriver till, vill 

imponera med sin kunskap och vill framstå som kunnig och därför lägger sig på en för hög 

nivå. Dessa beteenden leder ofta till att man istället minskar sina möjligheter att göra sig 

förstådd. För att bli duktig på att förmedla information på ett professionellt sätt gäller det att 

bli medveten om den dolda ambitionen att visa sig duktig på ämnet och att istället ha 

självförtroende nog att enbart hålla sig till syftet, det vill säga, att nå ut med informationen. 

Det gäller att få med det viktigaste, strunta i att använda sig av onödigt svåra ord och inte göra 

massa förvirrande utvikningar. Detta liknar till stor del sättet man använder sig av när man 

kommunicerar till barn (Gunnartz, 2010). 
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Det är mycket viktigt att den som vill förmedla information anpassar den efter mottagarens 

villkor (Gunnartz, 2010). Syftet med kommunikation är att få fram någon typ av budskap, 

budskapet kan vara att mottagaren ska göra något synligt, att en handling ska utföras, såsom 

att följa en ny lag, eller att mottagaren ska få förståelse eller lära sig något, vilket är mer dolt. 

Ett problem som kan uppstå när mottagarens agerande är dolt är att sändaren aldrig kan vara 

säker på att informationen har nått fram. Sändaren måste därför förstå de störningar som kan 

påverka att informationen inte nås fram eller inte förstås för att lättare kunna motverka det 

(Westcott, 2007). Experterna behöver skaffa sig en öppen inställning till att förenkla saker. 

Ordvalet är viktigt men även hur mycket information lyssnaren, läsaren eller tittaren orkar ta 

till sig innan intresset och koncentrationen minskar. För stor mängd information är något som 

också gör att mycket inte når fram. När man vill nå ut med information är det bra att först 

överväga hur den bör formuleras och utformas. Att tänka efter och ställa sig frågan: ”vem 

eller vilka vill jag nå ut till?” kan vara nyttigt, för att sedan anpassa informationen efter svaret 

på den frågan (Gunnartz, 2010). För att en mottagare av information ska förstå vad sändaren 

menar krävs det att de har en gemensam kod. Om ingen gemensam kod existerar kan 

informationen missuppfattas eller uppfattas som något helt annat än vad som var meningen 

(Heradstveit & Björgo, 1992). 

För att undvika att det blir en för stor mängd information som förmedlas är det bra att sålla i 

informationen för att komma fram till vad som är mest relevant för mottagaren. Ibland är 

fallet att inget material behöver reduceras utan att bara ordningen i den bör ändras. Att få fram 

det viktigaste först, när mottagaren är som mest alert och mest uppmärksam, kan göra att 

större del av den viktigaste informationen registreras av mottagen än om något mycket 

relevant skulle komma i slutet av texten eller samtalet (Gunnartz, 2010). Det finns flera hinder 

för att kommunikation inte ska nå fram. Några exempel är att kommunikationen inte 

observeras, att den fördröjs under vägen fram till mottagaren, att den förkastas, att mottagaren 

inte vill ta emot den kommunikation som erbjuds, att det är fel utformat eller att budskapet 

helt enkelt inte förstås (Larsson, 2001). Kommunikation är inte alltid lätt och att överbrygga 

den klyfta som kan finnas mellan sändaren och mottagaren är inte heller alltid så lätt. Det 

finns flera olika faktorer som påverkar mottagarens förmåga att uppfatta informationen. Några 

exempel på dessa faktorer är: tidigare erfarenheter, språkbarriärer, pedagogiska hinder och 

fysisk eller mental kapacitet (Westcott, 2007). 

Viss information kan vara svår att förstå utan gedigna bakgrundserfarenheter. Ibland får man 

acceptera att alla inte kan förstå allt och istället försöka göra det bästa av situationen. Att 

förenkla något komplicerat är i vissa fall omöjligt utan att en del fakta blir felaktiga 

(Gunnartz, 2010). Professionell hjälp är ibland nödvändig för småföretagaren för att undvika 

missförstånd (Johansson, 1997). Pågrund av missförstånd av lagar så kan alla uppfatta dem 

olika. Några kan se lagen som ett bra skydd medan andra kan se den som ett sämre skydd 

(Van Auken, Kaufmann & Herrman, 2009). Att vara självkritisk är något som är viktigt för att 

kunna ta till sig och förstå saker på rätt sätt (Johansson, 1997). 

För att nå ut till en målgrupp är det viktigt att ta hänsyn till gruppens egenskaper. Att ha en 

realistisk bild av de egenskaper som är svåra eller inte går att ändra på, så som kön, ålder, 

grundläggande värderingar och normer, är en nödvändighet för att sedan titta på de 

egenskaper hos gruppen som faktiskt kan ändras. Den första åtgärden är att öka 

medvetenheten hos målgruppen om att ett problem faktiskt existerar. Den som är omedveten 

om ett problem ser ingen anledning till att söka kunskap och därmed sker heller ingen 

förändring som kan leda till en lösning på problemet. Även om man är medveten om ett 

existerande problem kan fallet vara att man saknar de kunskaper som krävs för att lösa 

problemet. Tycker individen att problemet är viktig att beakta är man beredd på att ta till sig 
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kunskaper i ämnet. Därför är det av vikt att man som kommunikatör når ut så att målgruppen 

förstår allvaret i en situation. Trots ökad medvetenhet och tillräcklig kunskap kan det vara 

fråga om ”fel” attityd hos målgruppen. Man känner till problemet men man är inte beredd att 

göra något åt det. Sen finns det de som trots ”rätt” attityd inte går den rätta vägen. Intentionen 

och självtilliten saknas och man tror inte att man ska kunna ändra sitt beteende till det bättre, 

även fast man egentligen vill. Att nå målet, att ändra ett beteende hos en grupp, är inte givet 

att uppnå trots alla punkter med medvetenhet, kunskap, attityd och intention är uppfyllda. Ett 

beslut kan fattas men ändå låter handlingen vänta på sig. Det är inte förrän gruppen börjar 

handla rätt som målet är uppfyllt och kommunikatörerna har lyckats med sin uppgift (Palm, 

2006). 

3.1.5 Småföretagarnas behov av rådgivning 

Många småföretagare har ett stort behov av rådgivning och hjälp i sin verksamhet för att få 

den att gå runt och för att den ska utvecklas (Johansson, 1997). Små företag kan få en hel del 

stöd och hjälp från rådgivare, men rådgivarna måste hela tiden jobba med att förbättra sina 

tjänster. Rådgivning ses ofta som något immateriellt eller är helt enkelt okänt för 

småföretagare. Småföretagare har svårt att se kopplingen mellan rådgivning och förbättrat 

resultat. Det är därför viktigt att rådgivaren är duktig på att marknadsföra sin tjänst och 

framhäva att deras rådgivning kan leda till ett förbättrat resultat för företagaren (Fields W, 

1995). Ett vanligt problem är dock att många småföretagare väljer att inte använda sig av den 

expertis som finns trots att de faktiskt behöver den. De ser hjälpen som en lyx som är alldeles 

för dyr och att den finns till för de stora företagen som har pengar till att anlita experter. Små 

företag har inte samma djup och bredd vad gäller kompetens inom olika områden och borde 

därför rent logiskt i högre grad ta in hjälp utifrån men ändå är det de stora företagen som i 

mycket högre grad än de små företagen anlitar konsulter. SOU 1972:78 ser att det finns tre 

huvudsakliga orsaker till att småföretagare sällan använder konsulter inom vissa komplicerade 

områden, dessa är: 

 Bristfälligt utbud på relevanta tjänster. 

 Bristfällig mottagarkapacitet hos företagaren. 

 Kommunikationsproblem mellan rådgivaren och företagaren. 

Ser man det från småföretagarens vinkel beror det istället på att: 

 Det är för dyrt 

 Konsulterna är för sofistikerade för att passa för småföretagande.  

 Konsulterna är inte tillräckligt branschkunniga. 

 Småföretagarna vill inte röja sin affärsidentitet.  

 De tror det leder till konflikter.  

 De anser sig inte behöva hjälp när verksamheten går bra. 

Att så få småföretagare inte tycker sig behöva extra hjälp beror i hög grad på deras oförmåga 

till självkritik. De anser sig vara kunnigare än vad de faktiskt är. Företagares egenskaper 

beskrivs ofta som att de har två motsatta sidor, en oberoende sida och en beroende. Med detta 

menas att företagare tenderar att vara i behov av rådgivning men inte ser sig själva behöva 

den (Johansson, 1997). Småföretagare har ofta en uppfattning om att rådgivaren inte förstår 

deras verksamhet. Därför är det få små företag som har förtroende för rådgivare. Många 

småföretagare hävdar även att de inte är i behov av någon rådgivare eller att de anser att de 

inte har råd med någon. Småföretagare vill därför ha rådgivning som är bekväm, billig och 

effektiv (Fields W, 1995). Staten har länge testat olika stödinsatser för att få småföretagare att 
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i högre grad använda sig av rådgivning. De har erbjudit gratis rådgivning till småföretag för 

att göra glappet mindre mellan små och stora företag. Dessa stödinsatser har dock inte givit 

något resultat eftersom småföretagarna i hög grad väljer att inte använda sig av rådgivningen 

trots att det utifrån anses att de har behov det. De vill helt enkelt inte ha rådgivning. Staten ser 

det som att ett servicebehov föreligger men att det inte finns någon konkret efterfrågan 

(Johansson, 1997). 

För att ändra många småföretagares uppfattning om rådgivning krävs det att de som sysslar 

med rådgivning informerar och kommunicerar ut sina tjänster och vad de innebär för att 

därmed kunna öka småföretagarnas intresse och i sin tur även deras medvetenhet. Blir de 

medvetna om sina problem blir de mer benägna att ta till sig kunskap i ämnet. Med rätt 

kunskap är det lättare att förändra attityder och värderingar vilket krävs för att de så 

småningom ska handla och faktiskt använda sig av den rådgivning som finns (Palm, 2006). 

Syftet med rådgivning är att det ska vara förbättrande, det ska lära och stärka företaget. 

Många är ändå kritiska mot detta. Rådgivningens relevans ifrågasätts ofta. De som främst är 

för det förbättrande syftet och rådgivarnas professionalitet är rådgivarna själva medan 

renodlade forskare tillhör många av tvivlarna (Johansson, 1997). En rådgivare skulle kunna 

minska informationsgapet mellan småföretagare och myndigheter genom att de kan erbjuda 

en ökad kompetens och har mer objektiva åsikter till företaget (Fields W, 1995). 

Något som kan försämra kommunikationen mellan en behövande småföretagare och en 

professionell rådgivare är att relationen dem emellan oftare är asymmetrisk än symmetrisk. 

Denna asymmetri kan bero på olika nivå vad gäller kunskapen inom olika ämnesområden, 

skillnad i tillgång till material och att det finns ett gap mellan språknivåerna (Johansson, 

1997). För att motarbeta asymmetrin måste man arbeta för att sänka svårighetsgraden i 

informationen så att så många som möjligt kan förstå den. Hänsyn måste tas till att den man 

kommunicerar till inte besitter samma kunskaper i ämnet. Att lägga informationen på så lätt 

nivå som möjligt är grundläggande för att så många som möjligt ska kunna ta den till sig 

(Gunnartz, 2010). Gapet i kunskapsnivån kan även bero på att informationen är för dålig och 

detta kan leda till att företag blir ineffektiva. Kunskapsgapet kan motarbetas genom ökat stöd 

och ökad assistans, om nu företagen ändrar sig och vill ta till sig av den hjälp som finns. Detta 

skulle ge småföretagarna bättre förståelse för exempelvis lagar och regler och om företagarna 

skulle få större förståelse för lagen skulle de kunna ta bättre beslut (Van Auken m.fl., 2009). 
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3.2 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 

 

Figur 2. Kommunikations- och informationsprocess 

Figuren ovan beskriver de störningar som finns i en kommunikationsprocess. Den är 

framtagen och grundad på den information som framställs i den teoretiska referensramen och 

har sin utgångspunkt i Shannons och Weavers modell från 1948. Med utgång från vad arbetet 

handlar om representerar sändaren lagstiftare eller staten, medium är exempelvis internet, 

budskapet och informationen är införandet av lagen om kassaregister, mottagaren är 

småföretagare och handlandet står för vad småföretagarna gör med informationen, till 

exempel att skaffa sig ett kassaregister.  

Efter att ha studerat i flera böcker och artiklar hur kommunikation fungerar ser man tydligt att 

det i en kommunikationsprocess uppstår flera bruskällor. Dessa bruskällor påverkar hur stor 

del av informationen som når fram. Bruset sker inte på ett och samma ställe utan är utspritt 

över de olika delarna i kommunikationsprocessen (Palm, 2006). Bruset mellan sändaren och 

budskapet som ska kommuniceras ut kan vara att svårighetsgraden på informationen är för 

hög, mängden information är för stor, språket ligger på fel nivå och att sändaren och 

mottagaren inte har den gemensamma kod som krävs för att de ska förstå varandra (Gunnartz, 

2010).  
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När informationen är redo att kommuniceras ut ska val av medium göras. Även här uppstår 

olika former av störningar. Dessa störningar kan vara att sändaren, exempelvis staten, väljer 

fel typ av medium eller använder sig av för få medium så att de inte når ut till alla i 

målgruppen. Fallet kan också vara att staten saknar kunskap om vilket medium som passar 

bäst för den tänkta målgruppen. Det är viktigt att man använder rätt typ av medium. Ett rikt 

media används lämpligast vid komplexa ämnen och ett magert media används lämpligast till 

enklare ämnen (Sheer & Chen, 2004).  

Mellan medierna och mottagaren är det flera faktorer som ska stämma in för att informationen 

ska nå ända fram. Här hittar man de mekaniska, semantiska och psykologiska hindren som 

spelar en stor roll för om budskapet når fram eller inte. Exempel på en mekanisk faktor kan 

vara en trasig dator, en semantisk att ord används i fel betydelse och en psykologisk att 

mottagarens attityder och värderingar hindrar mottagandet av information (Dimbleby & 

Burton, 1995). Selektiv perception är en störning som är svår att påverka då alla människor 

besitter den omedvetna förmågan att sålla bland den information som finns. Utan att vara 

medvetna om det stänger vi ute viss information så att det aldrig når vårt medvetande 

(Svensson, 1988). Det gäller att som kommunikatör få med det allra viktigaste för att undvika 

detta sållande av informationen (Gunnartz, 2010). Småföretagare ser sig ofta som kunnigare 

än vad de egentligen är (Johansson, 1997) och kan då ha ”fel” attityd till budskapet. De 

kanske känner till problemet men är de inte beredda att göra något åt det är det svårt att få ut 

något av kommunikationsprocessen (Palm, 2006). Förståelse och motivation är två andra 

faktorer som kan leda till brus i kommunikationsprocessen. Exempel på detta är att 

informationen ibland inte observeras, den förkastas, att mottagaren inte är villig att ta till sig 

informationen eller att de helt enkelt inte förstår (Larsson, 2001). Några faktorer som kan 

påverka att mottagaren inte förstår är tidigare erfarenheter, språkbarriärer, pedagogiska hinder 

och fysisk eller mental kapacitet (Westcott, 2007).  

Även när det kommer till mottagarens handlande spelar förståelsen och dess faktorer in. Här 

kommer också mottagarens kunskapsnivå in då det är svårt att utföra vissa moment om man 

saknar tillräcklig grundkunskap inom ett ämne (Gunnartz, 2010). För att kunna nå ut med 

informationen är det viktigt att sändaren tar hänsyn till mottagarens egenskaper som är svåra 

att ändra på, så som värderingar och normer. Mottagarens förmåga att agera utifrån 

informationen är grundläggande för att uppnå syftet med kommunikationsprocessen. 

Kommunikationen och informationen kan vara hur bra som helst men om mottagaren inte 

agerar och gör något med informationen blir hela processen ändå meningslös (Palm, 2006). 

För att fullborda modellen kommer begreppen rådgivning och feedback in. Många 

småföretagare tycker sig ofta inte behöva rådgivning utan ser detta som en lyx som större 

företag använder sig av. De som sysslar med rådgivning måste därför kommunicera ut till 

företagarna att detta inte är fallet och på ett smidigt sätt få dem att inse att de faktiskt inte är så 

kunniga på vissa ämnen som de tror sig vara. Blir de medvetna om sitt problem är det lättare 

att få dem att ändra sin attityd gentemot rådgivning och därmed få dem att använda sig utav 

det i större utsträckning. Meningen är att rådgivning ska vara förbättrande, lärande och på sikt 

stärka företaget och öka dess tillväxt (Johansson, 1997). Feedback innebär att det finns en 

koppling mellan mottagaren och sändaren (Fiske, 2009). Feedback är inte alltid verbalt utan 

kan även bestå av kroppsspråk, minspel och andra ickeverbala sätt genom att kommunicera 

(Dimbleby & Burton, 1995). 
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4 Empiri 
 __________________________________________________________________________________  

Detta kapitel består av det som framkommit under intervjuerna som genomförts med 6 olika 

småföretag och Skatteverket. 

 __________________________________________________________________________________  

Material till empirin har samlats in genom att sex besöksintervjuer med småföretagare har 

genomförts samt en telefonintervju med en anställd på Skatteverket som är inriktad på lagen 

om kassaregister och hur den typen av lagar kommuniceras ut. Vad gäller intervjuerna med 

småföretagarna har de bestått av två intervjuer med företag inom restaurangbranschen, två 

inom frisörbranschen och tills sist med två mindre butiker. Anledningen till dessa val av 

företag är att restaurang- och frisörbranschen är de branscher som är huvudorsaken till att 

lagen infördes över huvud taget eftersom det är där fusket har varit som mest omfattande och 

som svårast att komma åt innan lagen om kassaregister infördes. De två butikerna valdes för 

att få ytterligare en branschs syn på införandet av lagen eftersom de också påverkats på ett 

eller annat sätt. I samtliga intervjuer var det föreståndarna själva som intervjuades för att få ut 

så mycket av svaren som möjligt då det är dem som är mest insatta i sin verksamhet. 

Intervjuguiden utgick från tolv grundfrågor och sedan användes följdfrågor för att få mer djup 

i svaren och för att undvika missförstånd. Följdfrågorna gjorde även att intervjun blev mer 

som ett samtal än ett ”förhör”. Företagen som intervjuades benämnas inte vid namn eftersom 

anonymitet, i detta fall, lockar fram mer sanningsenliga svar. Det är detta som är mest 

väsentligt för studien.  

4.1 Småföretagarnas kontakt med och relation till skatteverket 

Samtliga tillfrågade småföretagare hade olika typer av kontakt och relation till Skatteverket 

samtidigt som de även hade mycket gemensamt. B1 och F1 var de som hade haft mest kontakt 

med Skatteverket. Vad de båda har gemensamt är att de själva tog initiativ vid starten av deras 

verksamheter genom att gå till Skatteverkets kontor i Skövde på nyföretagarkvällar. B1 

berättade att han uppskattar denna typ av kvällar där han kan möta myndighetspersonerna 

ansikte mot ansikte och få saker och ting förklarat för sig istället för att läsa sig till 

information då han har lite svårt att lära sig enbart genom att läsa. F1 föredrog att delta på 

dessa informationskvällar för att hon uppskattar att få information samlad och i ett 

sammanhang istället för att få den skickad till sig via brev då dessa oftast bara hamnar i en 

hög som hon skjuter på att ta tag i. Hon upplever även att hon sparar tid genom att gå på dessa 

möten då hon kan ta till sig och ordna allt på en gång och få det ur världen snabbt och enkelt. 

F1 upplever kontakten med Skatteverket som bra överlag men har haft vissa problem, 

exempelvis då hon skulle skaffa sig en e-legitimation, hon berättar då:  

”Kontakten med Skatteverket har varit bra på alla sätt och vis med undantag för 

när jag skulle skaffa mig e-legitimation. När jag har skickat mail till 

Skatteverkets tekniska support har jag inte fått något svar och det där retar mig 

lite grann.  På grund av det fick jag springa till Skatteverkets kontor flera 

gånger eftersom jag inte fick det att fungera. Efter femte besöket fick jag svaret 

att jag skulle skriva under ett papper som visar att jag godkänner att jag kan 

legitimera mig på nätet. Det var lite irriterande. Det tog lång tid innan jag fick 

rätt information.”. 
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 F2 har nyligen startat upp sin verksamhet men har inte haft någon direkt kontakt med 

Skatteverket. Hon har inte deltagit på några nyföretagarkvällar utan har istället tagit med sig 

kunskap från tidigare salonger hon arbetat på. Under sin praktiktid, innan hon blev frisör, 

infördes lagen om kassaregister så hon hade redan erfarenhet av hur processen går till när hon 

startade upp sin egen verksamhet. För att göra det enkelt för sig köpte hon samma 

kassaregister som hennes tidigare arbetsgivare hade. Då slapp hon lära sig ett nytt register och 

sparade där med mycket tid. Den kontakt hon haft med skatteverket har i stort sett bara varit 

när de kommit dit för att kontrollera att hon använder sitt kassaregister på rätt sätt. Då passade 

hon även på att ställa frågor kring det som var oklart. Inte heller B2 har någon direkt kontakt 

med Skatteverket mer än när de varit och kontrollerat hennes kassaregister. Vad gäller de 

båda restaurangerna har även de väldigt sällan kontakt med skattverket. När de väl har kontakt 

tycker de att den fungerar bra och problemen går oftast snabbt och lätt att lösa. Samtliga 

respondenter berättar att nästan alla ärenden som berör Skatteverket sker via deras revisorer. 

Alla tycker att det blir smidigast så eftersom de har stor tillit till sin revisor och de menar alla 

att eftersom revisorerna har mer kunskap än de själva angående ekonomiska och juridiska 

frågor så är det lättare att gå med sådana ärenden genom revisorn. 

Alla respondenter tycker att det oftast är lätt att ta reda på information hos Skatteverket, så 

länge man tar sig tid till det. F2 föredrar att leta information på internet via Skatteverkets 

hemsida eftersom hon då kan sätta sig med det när hon känner att hon har tid. Hon upplever 

det svårare att få kontakt med Skatteverket genom telefon eftersom det då ofta är långa köer. 

Hon tycker att hon sällan får de svar hon behöver. F2 berättar: 

”Vill man ha reda på någonting, får man ta reda på det själv. Jag har ringt till 

dem några gånger, inte när det gäller just kassaregistret, men gällande 

personalliggaren som man har som frisör och dem vet ju inte ens vad dem har 

för regler själva.” 

 Eftersom Skatteverket inte själva vet hur allt ska gå till ber dem om att få ringa upp henne 

senare och kan då ringa upp när hon är upptagen med en kund.  R2 har inga problem med att 

få kontakt med Skatteverket eftersom han oftast går genom sin revisor. Även R1, B1 och B2 

ringer sina revisorer i första hand så de upplever heller inga problem med kontakten med 

Skatteverket. B1 upplever dock att när han försöker hitta information på egen hand genom 

Skatteverkets hemsida är det svårt att hitta rätt information, men han menar att detta kan bero 

på att han själv inte är säker på vilken typ av information han är ute efter. F1 har tidigare 

använt sig av att maila Skatteverket vid frågor men har då inte fått svar. Vid ett tillfälle tog 

det henne fem besök hos Skatteverket innan hon fick svar på sin fråga, men hon har förståelse 

för om de anställda på Skatteverket inte har kunskap om allt och kan ge rätt information 

direkt. 

Som tidigare nämnts kontaktar de flesta sin revisor när det rör frågor kring Skatteverket men 

när de själva ska söka information skiljer sig tillvägagångssätten något. F1, F2, B2 och R1 

använder sig helst av internet och Skatteverkets hemsida för att få fram information eftersom 

de då kan sätta sig ner när tid finns för detta. B1 och B2 ringer även gärna eftersom de då kan 

få svar direkt och få det förklarat för sig. R2 vänder sig endast till sin revisor eftersom han 

anser sig ha för dålig koll själv. R1 använder sig som sagt främst av internet, men vid 

krångligare ärenden föredrar han att ringa. 

Respondenterna fick frågan hur de tycker att information från Skatteverket skulle se ut och 

kommuniceras ut för att passa just dem. Mail var det bästa alternativet enligt R1, F2, R2 och 

F1. F1 ville helst att nyhetsbrev skulle skickas ut via mail för att hon lätt skulle få reda på när 

några förändringar skulle ske. De som svarade att mail var det bästa sättet ansåg alla detta på 
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grund av att man kunde sätta sig ner och läsa informationen när man själv känner att man har 

tid. Här skiljer sig B1 från mängden när han berättar: 

”Jag föredrar besök, rent personligt så vill jag gärna få saker förklarat för mig, 

eller att dem bjuder in till möten, det skulle personligen passa mig bäst. Mejl är 

svårt, för det är sån massgrej, det kommer så mycket, så allt som är för mycket 

informativt klickar man bort, för man orkar verkligen inte med det och det gäller 

ju egentligen allt sånt.” 

B1 skulle istället föredra att Skatteverket anordnar möten dit alla är välkomna att ställa frågor 

och få nyheter förklarade för sig. B2 tar lättast till sig av information via brev då hon inte 

anser sig ha tid till att sitta vid datorn. F2 och R1 gillar till viss del också att få brev i form av 

broschyrer där nyheter presenteras och förklaras. R1 berättar vidare: 

”Broschyrer som skickas med posten eller mail är det bästa sättet att få 

information från Skatteverket på, när det gäller ny information. Det är aldrig kul 

att få besök av Skatteverket, även om det gäller ett positivt besked. Man vill inte 

att de kommer hit helt enkelt.” 

Samtliga respondenter anser sig att vara i behov av rådgivning gällande ekonomiska och 

juridiska frågor. När de söker sådan hjälp vänder de sig inte till myndigheter, så som 

Skatteverket, utan alla har en revisor som sköter huvuddelen av den typen av arbete. Alla 

vänder sig alltså först och främst till sin revisor när de är i behov av rådgivning. Endast i 

enstaka fall tar de själva kontakt med Skatteverket. 

4.2 Införandet av lagen om kassaregister 

Vid införandet av lagen om kassaregister fick de flesta av respondenterna information genom 

brev i form av broschyrer via posten. F1 och F2 hade inte sin verksamhet igång vid införandet 

av lagen, utan startade upp senare, därför tog de reda på information kring kassaregister på 

eget initiativ. Som nämnts innan hade F2 erfarenhet av detta från sin tidigare arbetsplats, 

vilket gjorde att det gick ganska smidigt för henne att komma igång med det nya 

kassaregistret. F1 vände sig till sin revisor och sitt personliga nätverk, som består av andra 

småföretagare inom Skövde kommun, för att ta reda om lagen och vad hon behövde göra för 

att kunna följa den korrekt. Även R1 och R2 vände sig till sitt personliga nätverk som består 

av andra småföretagare samt sina revisorer. Eftersom alla satt i samma sits hade de nytta av 

att prata om det med varandra. B2 tog reda på lagen genom att läsa om den i en 

branschtidning om handel som hon får hemskickad genom att hon är medlem i en 

organisation för småföretagare. B1 och F1 fick även information om lagen genom de 

informationskvällar de gick på i samband med när de startade sin verksamhet. F2 hade, som 

tidigare nämnts, redan arbetat med kassaregister innan hon startade sin verksamhet men hon 

hade ändå en del frågor innan hon fick igång sitt eget. Hon berättar att det i första hand inte är 

Skatteverket hon vänder sig till för att få information om kassaregistret utan till de som sålde 

det certifierade kassaregistret till henne. F2 anser att Skatteverket har för dålig kunskap för att 

kunna svara på de frågor som kan uppstå om kassaregistret. Återförsäljarna har full koll på 

sina egna produkter och har då lättare att ge rätt information om just deras kassaregister.  

Vad företagen tyckte om informationen kring lagen om kassaregister och dess införande 

skiljer sig ganska mycket. R2 och B2 tyckte båda att informationen var tillräcklig och lätt att 

ta till sig och förstå. Ingen av dessa stötte på några större problem på vägen. R1 tyckte även 

han att informationen var lätt att förstå men saknade bakgrunden till införandet av lagen. Han 

ville veta mer om varför lagen infördes och syftet med den, förutom det självklara motivet att 



 

 
21 

minska svarthandeln. B1 är ganska negativt inställd kring Skatteverkets agerande vid 

införandet av lagen om kassaregister. Han berättar att: 

”Det kändes som att dem själva inte riktigt visste vad det var dem gjorde, hur 

det skulle gå till och hur alla praktiska bitar skulle funka och sådär. Jag ställer 

mig i ledet, men jag vet många andra som har haft bekymmer och funderat över 

hur det funkar, när dem själva inte riktigt visste.” 

 F1 anser att informationen kring lagen var bra och enkel att förstå men det gäller att själv ta 

initiativ till att lära sig och förstå saker. Det är ingen som daltar med en och ser till att saker 

och ting blir gjorda utan det är verkligen upp till en själv. F2 tyckte att informationen var helt 

ok men den informationen hon fick kom från företaget som sålde kassaregistret, inte från 

Skatteverket. 

F2 och B1 saknade information om enklare grejer såsom hur kassaapparaten ska användas, 

hur växelkassan ska slås in och så vidare. F2 hade inte med denna information i papprena hon 

fick medskickat med kassaregistret utan fick information om det när Skatteverket var där för 

en kontroll. Alla de andra respondenterna saknade inte något i den information som de fått 

utan tyckte att den var tillräcklig för att kunna agera utefter den. 

Alla respondenter tyckte att det var lätt att förstå informationen. F2 passade på att ställa flera 

frågor när Skatteverket var hos henne för en kontroll, annars hade hon inte förstått lika 

mycket. B1 berättar att han har svårt att läsa till sig information men att informationskvällarna 

han gick på hjälpte mycket, eftersom han då kunde ha en dialog med Skatteverket och få saker 

och ting mer förklarat för sig. R1 hade lätt för att förstå informationen, men retar sig på att de 

inte har förklarat mer om varför lagen har införts, han vill kunna förstå syftet till lagen. 

Övriga hade inget att tillägga utan tyckte att informationen var lätt att förstå. 

4.3 Småföretagarnas inställning till Skatteverket och dess agerande 

Företagarnas inställning till Skatteverket är överlag positiv, men skiljer sig något åt på vissa 

punkter. R2 har en positiv inställning till myndigheten och tycker att de vill kundens bästa och 

i längden är det även det bästa för företagarna. Han talar om momssänkningen som ett 

exempel på något positivt som både gynnar kunden och företagaren genom sänkta priser och 

möjlighet till att anställa fler personal. Han anser också att de motverkar konkurser genom att 

göra konkurrensen mer rättvis, genom exempelvis lagen om kassaregister. R2 tycker att 

Skatteverkets information oftast är lätt att förstå och ta sig till och är det något han tycker är 

krångligt så reder han ut det med sin revisor. R1, som är inom samma bransch, har inte lika 

positiv inställning till Skatteverket och dess regleringar. Han tycker att det är dåligt att de går 

så hårt åt just restaurangbranschen och tycker att de istället borde fokusera på större företags 

verksamheter. De flesta restauranger är små företag och han anser att eftersom de omsätter så 

lite pengar borde Skatteverket vara mildare mot just dem. De som vill fuska anser han kan 

fuska ändå, dessa regleringar innebär bara extra kostnader för dem som redan gör rätt för sig. 

Han tycker att det borde finnas andra, enklare lösningar för att komma åt problemet med 

svarthandel. Han nämner också att han helst inte vill få något besök av Skatteverket och att 

det aldrig känns bra när de kommer dit eftersom han då känner sig utpekad som en fuskare. 

Det spelar ingen roll vad det gäller så känns ett besök av Skatteverket aldrig kul menar han. 

Vad gäller informationen från Skatteverket nämner han igen att den är ganska bra men att de 

borde bli bättre på att förklara bakgrunden till deras regleringar och förändringar och ha med 

det i sina broschyrer och nyhetsbrev. F2 håller med R1 om att lagen inte lyckas med att få fast 

de som verkligen fuskar, vill man fuska så kan man. Hon menar att det är lätt att gå runt 

systemet om man vill. För hennes del är det bara att stryka en bokning och lägga pengarna i 
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fickan utan att registrera något i kassan. Genom att göra så kan inte Skatteverket kontrollera 

om allt gått rätt till eller inte. F2 ser alltså Skatteverkets regleringar som ganska onödiga och 

eftersom hon har hamnat i många telefonköer och sällan får de svar hon behöver blir inte 

inställningen till Skatteverkets förändringar bättre. Hon har bättre förtroende för de som säljer 

kassaregistren än vad hon har för Skatteverket så hon kontaktar dem i första hand när hon 

behöver information om ärenden som gäller kassaapparaten eftersom hon anser att de är mer 

kompetenta inom det området än vad Skatteverket är och de är lättare att få tag på. B2 och F1 

har båda en positiv inställning till Skatteverket. De tycker att det rullar på bra och de hänger 

med i förändringarna. De har båda fått besök av Skatteverket för en kontroll och de båda 

upplevde det som något positivt. F1 tycker att saker och ting måste förändras och att man 

måste tänka nytt för att kunna komma framåt, därför ser hon myndighetens regleringar som 

något positivt. B1 tycker lite både och om Skatteverkets förändringar och agerande. Han är 

positiv till att de arbetar för att göra marknaden så rättvis som möjligt men att de ibland är för 

strikta. Det är oftast i samband med förändringar han är negativ för att det tar tid från den 

dagliga verksamheten men i efterhand brukar han se ljusare på förändringen som skedde 

eftersom det i längden leder till mer rättvis konkurrens. Han tycker att regleringarna ibland 

kan gå lite över styr och att Skatteverket inte tänker på småföretagarna när de inför vissa 

regleringar. Han kan uppleva att Skatteverket sätter folk på plats istället för att sätta dit de 

som verkligen fuskar. Hans huvudsyssla är att vara företagare och det är det han lägger tid på 

eftersom han känner att det är det han kan. När han sysslar med pappersarbete, som 

regleringar oftast innebär, känner han sig osäker och är rädd för att göra fel. Han kontaktade 

Skatteverket för att få hjälp med en viss grej angående kassaregistret, och bemöttes då med 

svaret att han borde vetat svaret själv. Han kände sig dumförklarad och det blev en del 

missförstånd, men till slut ordnade allt upp sig. 

4.4 Skatteverkets syn på kontakten med småföretagarna 

Från Skatteverkets sida anser de att kontakten med småföretagare är bra, med några få 

undantag. Eftersom Skatteverket är en myndighet som omfattar många olika områden är deras 

arbete brett men de har stort fokus på små företag. Conny Svensson menar att de stora 

företagen är lättare att arbeta mot eftersom de oftast har flera olika avdelningar med utbildade 

anställda inom olika områden, exempelvis ekonomi. Mindre företag saknar dessa resurser och 

istället får en, eller några få personer, försöka skaffa sig de kunskaper som krävs för att driva 

verksamheten. Eftersom små företag ofta saknar specialister inom olika områden måste 

Skatteverket jobba på ett annat sätt mot småföretagarna jämfört med kontakten med de stora 

företagen. Kontakten mellan Skatteverket och småföretagarna sker på olika sätt beroende på 

vad det gäller. Conny Svensson berättar att Skatteverkets främsta uppgift gentemot 

småföretagarna är förebyggande arbete för att stärka deras förtroende för myndigheten och för 

att minska antalet omedvetna fel som begås. Han menar att det förebyggande arbetet minskar 

gapen dem emellan, bland annat genom förbättrad information och skärpta kontroller. 

Kontrollerna krävs för att ändra beteenden hos småföretagarna. Conny Svensson anser att 

Skatteverkets ingrepp är nödvändiga för att minska svartarbete och den ekonomiska 

brottsligheten i olika branschorganisationer. Ingreppen i kombination med det förebyggande 

arbetet stärker förtroendet mellan Skatteverket och småföretagarna samtidigt som rättvisan på 

marknaden förbättras. 

Vad gäller Skatteverkets förmåga att anpassa information till småföretagare berättar Conny 

Svensson att de jobbar mycket med detta. Han menar att det är ett måste då många som driver 

eget företag i Sverige kommer från andra länder och det är därför vanligt att företagarnas 

kunskap om det svenska språket är bristfällig. Hänsyn måste tas till att människor har olika 

bakgrund och förutsättning till saker och ting och därför måste informationen utformas på ett 
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sådant sätt så att så många som möjligt kan ta den till sig. Den stora utmaningen är att hitta 

vägar att nå ut med information trots att denna typ av problem finns. Svensson berättar att 

Skatteverkets främsta sätt att gå runt språkproblemen är de olika företagsträffar de har runt 

om i landet. Dit är alla välkomna att komma och lyssna på informationen som finns och ställa 

frågor om något är oklart. Det är lättare att förklara vissa saker ansikte mot ansikte än vad det 

är att få ner samma information på ett papper. Risken för feltolkningar minskas på det sättet. 

Problemet kvarstår dock fortfarande då vissa inte tar sig tid till att gå på dessa träffar eller inte 

är tillräckligt intresserade och det är framför allt dessa personer som Skatteverket har svårt att 

nå ut till. Conny Svensson tycker att informationen på Skatteverkets hemsida ligger på en 

sådan nivå så att de allra flesta kan förstå de. På frågan om han tycker att Skatteverkets 

hemsida är bra svarar han: 

”Både och kan man väl säga. Vi försöker hela tiden bli bättre på det. Det finns 

vissa delar som inte är så bra så det pågår ett ständigt förbättringsarbete där 

behov och efterfrågan styr mer och mer hur det ska se ut på hemsidan.” 

 Man får aldrig bli nöjd för det finns alltid små detaljer som kan förbättras. Förr styrdes 

mycket av informationen och hemsidans utseende av de anställda på Skatteverkets tycke och 

tänk men på denna punkt har de moderniserat sig mycket i och med att det nu styrs av 

kundernas behov och efterfrågan. Denna förändring menar han är mycket utvecklande för 

hemsidan, och även andra sätt att kommunicera ut information på, och där med förbättras 

kommunikationen och gapen minskar. Han berättar också att Skatteverket den senaste tiden 

har fått mycket beröm för sin hemsida och de e-tjänster de erbjuder, något som ger dem 

ytterligare motivation till att fortsätta förbättras.  

Vad gäller småföretagarnas motivation och attityd till Skatteverkets förändringar menar 

Conny Svensson att de flesta är positiva men att det även finns dem som inte gärna ställer upp 

fullt ut. Arbetet för att få alla företag att konkurrera på lika villkor försvåras något då alla inte 

är med på noterna. Svensson tar upp torghandlarna som ett exempel. Han är väl medveten om 

att det är svårt att få tekniken att fungera för torghandlare, i och med väder och vind, men han 

menar samtidigt att många torghandlare ändå kunde bjuda till lite mer och samarbeta för att 

nå en lösning på problemet. Förutom torghandlarna fungerar samarbetet med de olika 

branschorganisationerna bra. En bidragande orsak till det goda samarbetet är hjälpen från 

Företagarförbundet som arbetar hårt för att förbättra branscherna och företags inställning till 

förändringar över lag. Svensson berättar vidare att Skatteverket jobbar med att påverka 

småföretagares attityd genom att öka lyhördheten till vad småföretagarna har att säga. Genom 

att föra en dialog med småföretagarna förbättras relationen dem emellan och där med också 

båda parters arbete. Detta i sin tur leder till att hela marknaden förbättras. Conny Svensson 

berättar: 

”Vi kan påverka småföretagarnas attityd väldigt mycket genom att försöka att 

vara lyhörda och lyssna på vad de har att säga men samtidigt får man inte 

glömma bort att det bästa sättet är att arbeta förebyggande och informativt för 

att uppfylla Skatteverkets uppdrag att jobba med att bekämpa skattefusk. Vi 

måste förhindra detta problem och när vi gör det påverkar vi småföretagarna 

genom att de märker att det är lättare att bedriva verksamhet när det sker på 

lika villkor. Därigenom ändras även attityden hos dem.” 

 Genom att Skatteverket gör ett bra arbete kommer företagarna i längden att märka att deras 

verksamhet blir lättare att bedriva och även bli mer lönsam i och med att insatserna bidrar till 

lika konkurrens menar Svensson. Detta samband mellan Skatteverkets arbete och företagarnas 

upptäckt av förbättrad konkurrens borde på sikt också förbättra attityden hos företagare som 
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inte är speciellt motiverade till Skatteverkets förändringar. För att ytterligare förbättra 

attityden hos småföretagare och för att öka tillförlitligheten sinsemellan arbetar Skatteverket 

ständigt med att försöka moderniseras. Conny Svensson berättar att de arbetar mycket med 

detta genom att öka antalet besök hos småföretagare för att förbättra kontakten med dem och 

för att ge småföretagarna ansikten på vilka det är som jobbar med frågor som rör deras 

verksamhet. Detta menar han har gjort att det nu för tiden är många som är positiva till 

Skatteverkets besök och att de flesta vill att de ska vara ute och göra mycket kontroller. Det 

ville de flesta inte för 15 år sedan. Genom besöken känner många att det faktiskt ger något att 

följa reglerna och att vara noggrann. 

Conny Svensson på Skatteverket berättar att de arbetar mycket med rådgivning till 

småföretagare. Detta gör det framför allt genom att de anordnar nyföretagarträffar med jämna 

mellanrum i städer över hela Sverige. På detta sätt når de ut med mycket information till nya 

småföretagare på ett smidigt sätt. De får reda på allt de behöver veta inför starten av deras 

verksamhet och är det något som är oklart så har de möjlighet att diskutera det med någon av 

Skatteverkets anställda som finns på plats. Svensson berättar att de på Skatteverket tycker att 

det är svårt för de, som en stor myndighet, att nå ut till alla små företag på alla ställen i 

Sverige. Det finns fortfarande ett gap där och det försöker de motarbeta genom att starta 

samarbeten med kommunerna ute i landet. De jobbar för att det i varje kommun ska finnas en 

handläggare som är kunnig inom skattefrågor som småföretagarna kan vända sig till när de 

stöter på problem. 

På frågan om vilka olika medier Skatteverket mest använder sig av för att nu ut information 

svarar Conny Svensson att detta beror på vilken typ av information det gäller men att de till 

största delen använder sig av hemsidan och utskick via mail och brev på posten. Han berättar 

även att de nu har gått ett steg längre och gjort en film som riktar sig till konsumenterna för 

att de oftare ska be om kvitto när de handlar. Svensson berättar vidare att det är viktigt att 

göra allmänheten medveten så att det sätts mer press på företagen att göra rätt för sig. Tanken 

med filmen är också att den ska bidra till att företagen tänker på att erbjuda sina kunder kvitto 

för att de ska ge kunderna ett mer seriöst intryck.  

Informationen kring lagen om kassaregister kommunicerades ut på många olika sätt. 

Svensson svarar att de inte enbart skickade ut information till företagen utan att de även 

skickade ut information till de som tillverkar och säljer de certifierade kassaregistren. 

Branschorganisationerna fick även de mycket information eftersom olika branscher kräver 

olika typ av system. Vid införandet av lagen tog Skatteverket initiativ till att starta en ny 

branschorganisation för de företag som tillverkar och säljer kassaregistren. Genom en sådan 

organisation blev det lättare för Skatteverket att nå ut med informationen till samtliga 

tillverkare utan att någon missades. I övrigt kommunicerades informationen till de berörda 

företagen ut genom hemsidan och utskick via mail och brev på posten. Skatteverket hade koll 

på vilka som skulle omfattas av lagen då de har ett speciellt system som göra att de kunde ta 

fram ett register på alla berörda företag. Utefter den listan skickades mail och brev ut till alla 

dessa företag. Vissa tillverkare och försäljare av kassaregister hade även TV-reklam för sina 

kassaregister men detta var inget som Skatteverket hade något med att göra. 

Conny Svensson anser att de nu, med facit i hand, kommunicerade ut informationen kring 

lagen om kassaregister på rätt sätt. Han tycker att det har givit ett gott resultat då de vid 

kontrollerna märker att de som ska ha ett kassaregister har ett och de som inte är berörda har 

inget kassaregister. I några få fall har det skett missförstånd då småföretagare har skaffat sig 

ett kassaregister utan att vara berörda av lagen men dessa missförstånd är väldigt få och det är 

sällan man kan genomföra en så här stor förändring helt prickfritt. Svensson menar att 
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anledningen till att de lyckats så bra med införandet av lagen är för att de har lärt sig av 

misstagen som gjordes då lagen om personalliggare infördes 2007. De få saker han pekar på 

som inte gått felfritt är att det finns vissa fel och brister i själva registren. Nu i efterhand kan 

de se att viss information till de som tillverkar kassaregistren har varit oklar vilket har medfört 

att en del register inte uppnått de krav som ställs. Han berättar att informationen har nått fram 

till alla men att det har skett vissa feltolkningar som bidragit till felen. Där kunde Skatteverket 

alltså varit mer tydliga. Till själva företagarna tycker Svensson att rätt information nåddes ut 

och till rätt personer. Denna information var tydlig och enkel och de har fått väldigt få 

påbackningar på att denna information skulle varit bristfällig.  

För att få småföretagarna att handla utifrån de regleringar som införs berättar Svensson att de 

arbetar med att informera så mycket som möjligt för att göra saker och ting så tydliga det går 

att göra dem men det är framför allt genom de besök som görs som de ser till att 

småföretagarna sköter sig och gör vad de har blivit tillsagda att göra. De försöker också att 

vara förstående mot småföretagarna då de vet att de har väldigt mycket att stå i emellanåt. 

Exempelvis var Skatteverket väldigt tillmötesgående under första året då lagen om 

kassaregistren infördes så att alla fick ”känna på det” lite och lära sig men efter det har det 

blivit hårdare och striktare kring reglerna.  

På frågan om det är något mer som Conny Svensson skulle vilja tillägga i intervjun svarar han 

att Skatteverket har märkt att det, framför allt inom restaurangbranschen, har blivit ganska 

avsevärt ökade resultat sedan lagen om kassaregister infördes 2010. Han menar att effekten av 

lagen alltså borde vara bra eftersom det uppenbarligen försvann mycket pengar svart tidigare. 

4.5 Sammanfattning av empirin 

Vad som framkommit i empirin och som är mest anmärkningsbart är att respondenterna 

föredrar att få information genom magra medier, trots att informationen om lagen om 

kassaregister kan vara komplicerad och egentligen kräver ett rikare medium. De flesta av 

respondenterna har en positiv inställning till Skatteverket och deras arbete, förutom en 

respondent som ser deras arbete som ”onödigt”, eftersom han anser att endast små företag 

drabbas. Respondenternas inställning och attityd till Skatteverket är alltså överlag positiv. 

Skatteverket arbetar mycket med information till just små företag och deras arbete är mest 

förebyggande arbete. Något som framkommit under intervjuerna är att det inte alltid är så att 

Skatteverket har rätt kunskap för att kunna hjälpa och svara på frågor som respondenterna kan 

ha. Alla respondenter använder sig av revisorer som inte bara fungerar som hjälp vid 

bokföring utan även vid frågor gällande lagen om kassaregister, eller andra juridiska och 

ekonomiska frågor. Samtliga respondenter vänder sig i första hand till sin revisor när det 

uppkommer frågor som rör Skatteverket istället för att vända sig till Skatteverket direkt. 
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5 Analys 
 __________________________________________________________________________________  

I detta kapitel vävs den teoretiska referensramen och empirin samman. Analysen är uppbyggd 

på vad som tagits fram från teorin och vad vi fått för svar från våra respondenter. Modellen 

som tagits fram i den teoretiska referensramen ligger till grund för analysens utformning. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om kommunikation och information. 

 __________________________________________________________________________________  

5.1 Analysens uppbyggnad 

Utgångspunkten för analysavsnittet är figuren som tagits fram i kapitel 3.2.6. De olika 

bruskällorna är det som framför allt lyfts fram. Denna figur är central för hela arbetet och är 

det som sedan diskussionen och slutsatserna bygger på. För att förtydliga vilken typ av brus 

som behandlas representerar varje kapitel varsin grupp av bruskällor, bortsett från kapitel 5.2 

som behandlar statliga regleringar mer allmänt. Förutom bruskällorna behandlas även 

rådgivning och feedback som även de är en central del i kommunikationsprocessen. Genom 

denna uppbyggnad av analysen får den en tydlig stuktur och studien får en genomgående röd 

tråd. 

5.2 Statliga regleringar 

I teorin har det tagits fram att regleringar är nödvändiga för en väl fungerande ekonomi 

(O’Driscoll Jr, Hoskins, 2006). De införs bland annat för att samla in skattemedel och för att 

främja en positiv utveckling på marknaden (Fletcher, 2001). Detta stämmer också med vad 

som kommit fram i empirin, att regleringarna tillsammans med Skatteverkets förebyggande 

arbete mot svarthandel kommer göra att företagarna i längden märker att det blir lättare att 

driva företag när alla konkurrerar på lika villkor. Dock lyckas inte Skatteverket med att 

komma åt de riktiga ”bovarna” genom att införa flera olika regleringar. R1 retar sig på att 

restaurangbranschen utsätts så hårt, fast att de inte omsätter så stora pengar när branschen 

mestadels består av småföretagare. Ian Fletcher (2001) anser att staten misslyckas med att 

tänka ”smått” när de inför regleringar. Han tycker att staten borde ta mer hänsyn till att de 

flesta företagen är små och att de redan har det tufft som det är. De små företagen har inte 

samma resurser som större företag och saknar därmed specialiserad personal inom exempelvis 

juridiska och ekonomiska frågor. Det är lättare att arbeta mot de större företagen då de 

innehar mer resurser än mindre företag och har då lättare att anpassa sig efter regleringar. 

Skatteverket får arbeta annorlunda mot de mindre företagen och förenkla informationen just 

för att de mindre företagen saknar resurser till att anställa experter inom olika områden. I 

intervjun med B1 tycker respondenten att Skatteverkets regleringar ibland kan gå över styr 

och att Skatteverket verkar glömma att det faktiskt är småföretagare som drabbas av deras 

regleringar hårdast. En stor ökning av statliga regleringar har skett sedan 1980-talet och det 

pekas ofta på att dessa drabbar små företag hårt (Kuratko, m.fl., 1999). Även R1 är kritisk och 

tycker att de ska införa regleringar som bara riktar in sig mot större företags verksamheter. 

Detta överrensstämmer med Fletchers (2001) önskan om att staten i Storbritannien ska ta efter 

USA och undanta små företag från vissa regleringar. Även fast regleringar ofta ses som 

negativt hos de som berörs av dem är det en nödvändighet för att kunna samla in skattemedel 

och för att skapa en rättvis marknad (Kurtz & Peterson, 1994). 
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5.3 Anpassning av information 

Det är viktigt att den som förmedlar information anpassar den efter mottagarens villkor. En 

del av problematiken kring kommunikation är att kunna förklara komplicerade saker på ett 

enkelt sätt, för att få så många som möjligt att förstå (Gunnartz, 2010). Skatteverket verkar ha 

lyckats med att anpassa information till dess mottagare, rätt information förmedlades vid 

införandet av lagen om kassaregister och den nådde ut till rätt målgrupp. Vissa av 

Skatteverkets åtgärder kan ibland vara svåra för småföretagarna att efterfölja men genom att 

lära sig att förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt kan Skatteverket vinna mycket tid 

och pengar. Detta är en konst som är svår att lära sig men det går. Det gäller att tänka enkelt 

och jämföra med hur man förklarar svåra saker för barn för att de ska förstå. Gör man på 

samma sätt, fast att informationen är riktad till en vuxen målgrupp, blir det lättare att anpassa 

informationen (Gunnartz, 2010). Små företag saknar ofta specialister inom olika områden och 

därför är det extra viktigt att anpassa informationen till deras nivå (Fletcher, 2001). 

Skatteverket  har nått ut till rätt målgrupp genom att de som ska ha ett kassaregister har ett 

och de som inte ska ha ett kassaregister har inte skaffat något. Det har dock skett några 

missförstånd då småföretagare som inte berörs av lagen ändå har skaffat sig ett kassaregister 

eller helt slutat med kontanthantering för att slippa skaffa ett. Ett exempel på ett sådant 

missförstånd är sjukgymnasten Per-Olow Petrén som tidigare nämnts i problembakgrunden. 

Han slutade att ta ut en avgift från sina patienter och nöjde sig med landstingets ersättning, för 

att därigenom slippa skaffa ett kassaregister. Detta förlorade han pengar på helt i onödan då 

han inte ens omfattades av lagen då hans omsättning var för låg (Svenska Dagbladet). Här 

brast Skatteverket i sin kommunikation. Några liknande misstag har inte uppstått hos 

respondenterna, utan de har överlag varit nöjda med informationen. Syftet med 

kommunikation är att få fram någon typ av budskap (Westcott, 2007) vilket Skatteverket har 

lyckats med i och med att de har uppnått målet med att de flesta berörda har skaffat ett 

kassaregister. Problemen som tas upp i den teoretiska referensramen, att kommunikationen 

hamnar på expertens nivå, för stor informationsmängd och liknande (Gunnartz, 2010) har inte 

uppfattats bland respondenterna. Detta kan bero på att Skatteverket har tagit lärdom av 

liknande införanden av lagar som genomförts tidigare. 

Ett hinder för att informationen ska nå fram är språkbarriärer (Westcott, 2007). Många som 

driver mindre företag i Sverige är invandrare och därför är språkbarriärer ett vanligt 

förekommande problem. Skatteverket måste ta hänsyn till företagarnas olika bakgrund och 

förutsättningar och de jobbar mycket med att minska det språkmässiga gapet. Deras främsta 

sätt att gå runt språkproblematiken är genom informationskvällarna. På informationskvällarna 

kan företagarna ställa frågor kring det som är oklart och få saker och ting förklarat för sig om 

det är något som man inte förstår. Detta är dock ett kvarstående problem då man inte kan 

tvinga någon att gå på dessa informationskvällar och det blir svårt att nå ut till dem som väljer 

att inte delta. Att vissa inte visar engagemang gör att de inte blir medvetna om problemet, 

vilket i sin tur gör att de inte finner någon anledning till att söka kunskap och därmed sker 

ingen förändring (Palm, 2006). Ett exempel är R1:s svar på vad han saknade av informationen 

kring lagen om kassaregister. Han tyckte att informationen var bra, men saknade bakgrunden 

till införandet av lagen. Han ville veta problemet som ligger bakom för att kunna sätta sig in i 

och förstå syftet med införandet. Eftersom han inte är medveten om problemet så blir han 

heller inte lika villig att söka kunskap och då blir chansen till förändring mindre. När en 

individ tycker att ett problem är viktigt att beakta blir den mer villig att ta till sig kunskap i 

ämnet (Palm, 2006). Genom att Skatteverket lägger informationen på rätt nivå kan fler 

småföretagare ta den till sig (Gunnartz, 2010). Företagarna får det då lättare att följa lagar och 

regler och kan därför ta bättre beslut (Van Auken m.fl., 2009). 
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Informationsmängd är en viktig faktor för att kommunikation ska fungera. Blir mängden 

information för stor är det lätt hänt att mycket försvinner i massan och att allt inte observeras 

(Gunnartz, 2010). Mängden information som skickades ut i samband med införandet om 

lagen om kassaregister var inte för stor, men det var flera som saknade praktisk information. 

Eventuellt har sådan information kommunicerats ut, men att den har sållats bort för att det 

blev för stor mängd på en gång. De som upplevde att de saknade viss information var de 

respondenter som startade upp sin verksamhet efter, eller i samband med att lagen om 

kassaregister infördes så även fast informationen om kassaregistret var i lagom mängd så kan 

det ha varit all annan information de var tvungna att ta till sig som gjorde att en del eventuellt 

inte observerades. För att inte informationsmängden ska bli för stor är det viktigt att sändaren 

sållar i informationen (Gunnartz, 2010) men det blir svårt för Skatteverket att styra detta när 

en mottagare har mycket annat runt om kring som också kräver uppmärksamhet. 

5.4 Mediets betydelse 

Det är mycket viktigt att man väljer rätt typ av medium när man vill nå ut med information. 

Mediers olika rikedom är något man behöver ta hänsyn till (Sheer & Chen, 2004). Att 

kommunicera ansikte mot ansikte anses vara det rikaste mediet och dit hör även telefon. Brev 

och att kommunicera genom dator ses som magrare medier (Soo Suh, 1999). En faktor som 

spelar in vid val av medium är åldern på mottagaren. Den äldsta av respondenterna, föredrar 

att få information skickad till sig via brev på posten. Hon tycker att information över internet 

är sämst då hon anser sig att inte ha tid till att sitta vid datorn. Hon har ingen daglig rutin att 

sätta sig vid datorn och därför tycker hon att det är tidskrävande. I samhället idag används 

internet mycket flitigt och det tas nästan för givet att alla har tillgång till det och besitter de 

grundliga kunskaper som krävs för att förstå och använda sig av det. Många upplever en 

komplexitet hos tekniska lösningar och ser svårigheter med att använda sig av dem. Denna 

komplexitet ligger inte bara hos tekniken utan även hos den som upplever svårigheterna med 

den. Saknar man som företagare erfarenhet att använda sig av internet och enbart ser det 

komplicerade med det kan det vara svårt att hänga med sina konkurrenter på vissa plan. Den 

som i hög grad upplever internet som negativt och komplext minskar oftast sin benägenhet att 

använda sig av det och hamnar där med ännu mer på efterkälken och får ta omvägar för att nå 

den information som andra når mycket snabbare och enklare (NUTEK, 1999). 

De yngre vill helst få information genom internet i form av mail och genom att kolla på 

hemsidor, eftersom de då kan sätta sig ner när tid finns. En fördel med internet är att 

mottagaren själv söker informationen vilket betyder att den i stor utsträckning når rätt 

målgrupp vid rätt tidpunkt. Informationen är efterfrågad och går därför inte till spillo. Andra 

fördelar med information på internet är att den finns tillgänglig dygnet runt, att det är ett 

snabbt medium, att det är lätt att uppdatera och förändra och att det kan länkas samman med 

andra medier på ett enkelt sätt (Palm, 2006).  

Vad gäller kommunikation med Skatteverket tycker F2 att telefon är det sämsta sättet att 

kommunicera genom, eftersom det är långa köer och att hon sällan får de svar hon behöver.  

Majoriteten av respondenterna föredrar alltså ett magrare medium när de ska få information, 

trots att informationen de får kan vara krånglig och egentligen kräver ett rikare medium 

(Sheer & Chen, 2004). Endast två respondenter föredrar kommunikation ansikte mot ansikte, 

det starkaste mediet. De kan då få omedelbar feedback och kan ta del av sändarens 

kroppsspråk och tonfall (Soo Shu, 1999). Information letas även över internet för att det alltid 

är tillgängligt men det kan finnas problem med att hitta den information som sökes, men det 

kan bero på att informationssökaren inte själv är säker på vad det är han är ute efter. Detta är 

en av nackdelarna med information över internet, att viktig information inte alltid når fram på 
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grund av att mottagaren inte vet var den finns (Palm, 2006). Skatteverket använder många 

olika medier för att nå ut med sin information. Framförallt är det hemsidan de använder sig 

utav för att nå ut till företagarna. Hemsidan uppdateras ständigt och de använder sig även av 

utskick via mail. Syftet med webinformation hos myndigheter och publika institutioner är att 

förmedla olika typer av publik information men alla har olika möjligheter att förstå 

informationen. Ett exempel för att minska informationsgapet hos statliga myndigheter är att 

använda sig av webinformation, där alla kan ta del av informationen och förstå den. 

Myndigheter och publika institutioner bör alltså erbjuda publik information som alla lätt kan 

ta del av genom internet (Hyun Kim, Hang Hong & Chan Park, 2008). Detta är något som 

Skatteverket är bra på genom sitt moderna tänk och vilja att utvecklas. Efter att ha besökt 

Skatteverkets hemsida och sökt information på den anser även vi att de har lyckats bra med att 

utveckla den på ett enkelt sätt, även om det ibland krävs många klick för att komma fram till 

rätt sida.  

För att nå ut till så många som möjligt anordnar Skatteverket även de tidigare nämnda 

informationskvällarna, skickar ut brev på posten med information och de har även tagit 

initiativ till att starta en ny branschorganisation för de företag som tillverkar och säljer 

kasseregister. Detta för att undvika att information till någon tillverkare missas. Eftersom 

olika personer har olika utbildningsnivåer och olika önskan om hur informationen ska se ut, 

bör statliga myndigheter samla in information och förvandla om den till olika sorters 

information och sedan föra den vidare. Statliga myndigheter bör identifiera vilka olika behov 

som finns för att kunna komma fram till vilken typ av webbinnehåll som passar bäst för att 

alla ska kunna ta del av informationen. De bör även se över design och hur de ska leverera 

webbinnehållet för att användarna ska vilja använda och förstå det (Hyun Kim, m.fl., 2008). 

Detta är något som Skatteverket jobbar med för att förbättra informationen på deras hemsida. 

På senare år har de börjat lyssna mer på företagarna för att kunna utveckla deras hemsida på 

bästa sätt. Utbud och efterfrågan är det som styr designen av Skatteverkets hemsida och den 

information som finns där. En nackdel med information över internet är att 

informationsförmedlaren och mottagaren inte har någon dialog och att de därför inte kan bolla 

frågor mellan varandra. Fördelen vid en tal- eller dialogsituation är att både mottagaren och 

sändaren är närvarande. Mottagaren kan då ställa frågor för att bättre förstå informationen. 

Sändarens information blir på det sättet mer fullständig och det är en mindre risk för 

missförstånd. Vid text blir det något helt annat. Författaren tappar kontrollen över hur 

informationen uppfattas och risken för missförstånd blir större. Därför är tal- eller 

dialogsituation att föredra (Heradstveit & Björgo, 1992). Det är också därför bra att 

Skatteverket använder sig av många olika medier för att nå ut med sin information, att de 

använder sig utav både informationskvällar, mail, brev och internet. 

5.5 Kommunikationens hinder 

När en kommunikationsprocess förklaras som enkelriktad kan kommunikation ses som något 

simpelt och okomplicerat. Om processen istället definieras som dubbelriktad, som den i 

verkligheten är, blir det genast svårare (Svensson, 1988). För att nå ut med information och 

för att få budskap att nå fram är mottagarens attityd en viktig faktor. Attityden är ett 

psykologiskt hinder och ”fel” attityd kan göra att informationen inte når ända fram (Dimbleby 

& Burton, 1995). Det är också viktigt att mottagaren har motivationen till att ta till sig 

information och agera utefter den (Robins, 2000). Småföretagarnas motivation och attityd kan 

påverkas genom ökad lyhördhet kombinerat med att öka antalet besök ute hos företagarna. 

Besöken ska förbättra kontakten mellan småföretagarna och Skatteverket genom att 

företagarna får ett ansikte på de som jobbar kring dessa frågor samt att företagen ska känna att 

Skatteverket faktiskt bryr sig om den förändring de gjort och kollar upp så att alla faktiskt 
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följer reglerna. Besök från Skatteverket uppskattas inte alltid, oavsett vad det gäller, eftersom 

företagaren då kan känna sig utpekad som en fuskare och att besökarna i restaurangen kan tro 

att något inte står rätt till, men besöken och kontrollerna kan göra att det känns värt att 

förändra och följa de regler som införs.  

Ett annat typ av hinder som kan försvåra kommunikationen är mekaniska hinder. Ett 

mekaniskt hinder kan vara att en dator går sönder så att mottagaren inte har någon möjlighet 

till att ta emot informationen på just det sättet (Dimbleby & Burton, 1995). Ett exempel på en 

typ av mekaniskt hinder är när företagaren får mycket information genom brev på posten. De 

samlas då på hög och ju större högen blir desto svårare blir det för företagaren att ta tag i det. 

Därigenom kan viss information missas eller inte uppfattas. När småföretagarna är 

invandrare, eller av andra orsaker har problem med språket, kan semantiska hinder uppstå. 

Ords betydelse kan bli svåra att förstå och mottagaren kan då få det svårt att tolka ordens 

innebörd (Dimbleby & Burton, 1995). Språkbarriärer ser Skatteverket som ett av de största 

problemen i kommunikationen mot småföretagare. 

5.6 Mottagarens förutsättningar 

Information är ibland svår att förstå om man inte har någon förkunskap inom det aktuella 

ämnet (Gunnartz, 2010). Företagarnas tidigare erfarenheter är en faktor för hur information 

uppfattas (Westcott, 2007). För exempelvis F2 var det lätt att skaffa, och komma igång med, 

kassaregistret vid starten av hennes verksamhet som skedde i september 2011. När hon 

startade sitt företag hade hon med sig kunskap om kassaregistret från sin tidigare praktikplats. 

För att företagarna ska kunna följa lagarna krävs det att de har tillräcklig kunskap om lagen 

(Mann & Wüstemann, 2010). Om målgruppen är välinformerad blir även dialogen mellan 

sändare och mottagare bättre och mer givande (Palm, 2006). Om ingen tidigare erfarenhet 

finns kring kassaregistret blir det mycket svårare att få tag på rätt kassaregister och även mer 

tidskrävande att komma igång med det. 

Ett informationsproblem är när målgruppen vet för lite om ämnet (Robins, 2000). Vad som 

kommit fram under intervjuerna är att sändaren, alltså Skatteverket, inte besitter tillräcklig 

kunskap om lagen om kassaregister i vissa fall. I den teoretiska referensramen tas mottagarens 

okunskap upp vid flera tillfällen men fallet kan alltså också vara att sändaren är för dålig 

insatt på vissa punkter. Vissa upplever att Skatteverket inte alltid har den kunskap och koll 

som behövs för att nå ut med rätt information. När de kontaktat Skatteverket har det vid flera 

tillfällen varit så att de inte kan komma med ett svar direkt utan ber om att få återkomma när 

de kollat upp frågan med kollegor. Detta kan skapa ett gap mellan småföretagarna och 

Skatteverket. 

För att mottagaren ska förstå informationen krävs det att sändaren lägger informationen på en 

sådan nivå så att den anpassas efter mottagarens kunskapsnivå (Gunnartz, 2010). Skatteverket 

måste ta hänsyn till att företagare har olika utbildningsbakgrunder och de arbetar ständigt med 

att utforma informationen på ett sådant sätt att alla ska kunna förstå. För att kunna anpassa 

information till rätt nivå krävs det att sändaren förstår vad mottagaren förväntar sig av 

informationen (Robins, 2000). Om man ska kunna nå ut till en målgrupp är det viktigt att vara 

medveten om gruppens egenskaper. Kön, ålder, grundläggande värderingar och normer är 

några faktorer som man bör ta hänsyn till när man utformar informationen (Palm, 2006). 

När respondenterna känner att de inte besitter tillräcklig kunskap själva, väljer de att kontakta 

sina revisorer som har mer kunskap inom ämnet. För att undvika missförstånd kan ibland 

professionell hjälp vara nödvändig (Johansson, 1997), det är därför bra att företagarna väljer 

att vända sig till sina revisorer när deras egen kunskap inte räcker till. 
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5.7 Rådgivning och feedback 

I den teoretiska referensramen tas det upp att många småföretagare väljer att inte använda sig 

av rådgivning trots att de faktiskt är i behov av det. Småföretagare bör använda sig av 

rådgivning då de flesta ägare och anställda i små företag ofta bara har en grundlig förståelse 

för de regler som berör dem. För att helt och hållet kunna hålla sig inom lagens ramar krävs 

det ofta rådgivning från någon utomstående (Kurtz & Peterson, 1994). Anledningen till att 

många inte använder sig utav det är för att de anser att det är för dyrt, att det är brist på utbud 

av relevanta tjänster och att det ofta råder kommunikationsproblem mellan rådgivaren och den 

som driver företaget (Palm, 2006). Alla respondenter som har intervjuats anser sig vara i 

behov av rådgivning och denna sker genom att samtliga har anlitat en revisor. De får dels 

hjälp med bokföring men det är även till revisorn de vänder sig till när det gäller juridiska 

frågor. Ingen av respondenterna vänder sig alltså till någon speciell rådgivare utan använder 

sig enbart av revisorer eller sitt egna nätverk som består av andra företag inom samma 

bransch. Påståendet om småföretagarnas oförmåga till självkritik och att de anser sig vara 

kunnigare än vad de egentligen är (Johansson, 1997) stämmer alltså inte in på respondenterna 

eftersom alla dessa använder sig av någon form av rådgivning. Små företag har ofta svårt att 

ta till sig information som rör ekonomiska och juridiska områden eftersom de saknar 

specialister inom företaget (Fletcher, 2001) men genom rådgivningen respondenterna får från 

sina revisorer klarar de sig bra ändå. 

På Skatteverket arbetar de mycket med rådgivning till småföretagare. Framförallt genom de 

nyföretagarkvällar som de anordnar runt om i landet. Dessa träffar är framförallt till för att 

informera företagarna men tillfälle finns också för företagarna att ställa frågor och få 

rådgivning av Skatteverkets anställda. De försöker också öka möjligheten till rådgivning 

genom att arbeta med att flera kommuner ska ha handläggare inom skattefrågor som 

företagarna kan vända sig till vid eventuella frågor. Eftersom Skattverkets tjänster är gratis 

motverkas gapet att många småföretagare anser att rådgivning är en ”lyxvara” som anses vara 

för dyr och bara är till för de större företagen som har resurser till det (Johansson, 1997). 

Eventuella kunskaps- och informationsgap kan undvikas genom stöd och assistans från olika 

rådgivare, exempelvis revisorer (Van Auken, m.fl., 2009). För respondenterna stämmer detta 

in väl då deras revisorer fyller det gap som finns mellan Skatteverket och företagarna. 

Feedback innebär att det finns en koppling mellan mottagaren och sändaren (Fiske, 2009). 

Respondenterna ger Skatteverket feedback genom att de kontaktar dem och ställer frågor när 

det är något de undrar över. På så sätt får även Skatteverket veta vilken typ av information 

som efterfrågas och som saknas. Feedback kan se ut på olika sätt. Den behöver inte alltid vara 

verbal, utan kan även bestå av kroppsspråk, handlingar och andra ickeverbala sätt (Dimbleby 

& Burton, 1995). En annan typ av feedback som företagarna gör är alltså att de väljer att följa 

lagen vilket visar att de förstått informationen och agerar därefter. Genom kundbesök ser 

Skatteverket att målgruppen följer lagen och att de lyckats med sin kommunikation. 

5.8 Kommunikation och information 

Det är viktigt att skilja på de två begreppen kommunikation och information. Kommunikation 

sker under hela processen medans information endast är det budskap som förmedlas (Palm, 

2006). Därför skiljer sig även begreppen kommunikationsproblem och informationsproblem 

åt. Ett exempel på ett kommunikationsproblem är när kommunikationen hamnar på expertens 

nivå och inte anpassas efter mottagarens förmåga (Gunnartz, 2010). Ett informationsproblem 

är när sändaren eller målgruppen är okunnig eller har vanföreställningar om ett ämne (Palm, 

2006). Respondenterna har haft koll på det mesta och det de inte har behärskat har deras 
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revisorer hjälpt dem med. De anser däremot att Skatteverket inte är tillräckligt kunniga och 

därför uppstår ett informationsproblem. När vi är medvetna om att ett informationsproblem 

finns börjar vi söka efter information (Robins, 2000).  Eftersom vissa respondenter upplever 

ett informationsproblem hos Skatteverkets anställda tenderar de att söka information hos 

tillverkarna av kassaregistren istället eller tar hjälp av sina revisorer och egna nätverk.  

Informationsproblem och kommunikationsproblem har ett starkt samband eftersom att om ett 

informationsproblem finns bidrar detta till att kommunikationen försvåras eftersom budskapet 

blir svårare att utforma. Dålig kommunikation leder i sin tur till en felaktigt informerad 

målgrupp (Palm, 2006). Dessa två begrepp går alltså hand i hand, samtidigt som det är viktigt 

att skilja dem åt för att lättare kunna hitta vart felet ligger. 

En av grunderna till brister i kommunikationsprocessen är när informationen är asymmetrisk. 

Detta innebär att parter har tillgång till olika förhandsinformation (Wikipedia). Ju större 

informationsasymmetrin är, exempelvis mellan småföretagarna och Skatteverket, desto 

mindre möjligheter har Skatteverket att förstå deras besluts innebörd (Mann & Wüstemann, 

2010). Även inom rådgivning är asymmetrisk information ett problem då det är svårt att 

förklara saker och ting för någon som inte har samma förhandsinformation (Johansson, 1997). 
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6 Slutsats 
 __________________________________________________________________________________  

I detta avsnitt förs en diskussion kring vad som uppkommit under arbetets gång. Avsnittet 

svarar på problemformuleringen och syftet. Slutligen ges förslag på vidare forskning inom 

området. 

 __________________________________________________________________________________  

6.1 Diskussion 

6.1.1 Kommunikationshinder och informationsgap 

Det gap som finns mellan småföretagarna och Skatteverket kan bland annat bero på attityden 

hos småföretagaren. Ett exempel på detta är respondenten R1 som har en negativ inställning 

till mycket som Skatteverket gör. Han tappar motivationen till att efterfölja reglerna för att 

han anser att de går för hårt åt restaurangbranschen och för att de inte ger en tydlig 

bakgrundsbild till införandet av bland annat lagen om kassaregister. Han visar ett ganska 

tydligt ointresse till lagen men följer den för att han måste. Eftersom R1 inte är fullt medveten 

om det bakgrundsproblem till lagen som finns blir han heller inte benägen att göra någonting 

åt det. Attityd är alltså en faktor som kan leda till ett gap mellan två parter. Människors 

värderingar och inställning, som ligger till grund för deras attityd, är ett svårt hinder att 

överbrygga men genom att ”lära känna” sin målgrupp är denna överbryggning ändå möjlig. 

Företagarens attityd kan leda till att lagen inte efterföljs och har många denna attityd får 

regleringar ingen verkan eftersom det fortfarande är lika lätt att fuska. Man kan som 

företagare införa ett kassaregister och få det att se ut som att det används på rätt sätt men 

sedan gå runt systemet om man har attityden och inställningen att lagen är dålig och 

meningslös. Denna typ av gap som kan uppstå i kommunikationsprocessen är ett psykologiskt 

hinder. Även mekaniska och semantiska hinder kan bilda ett gap i processen. Detta behöver 

motverkas genom att gardera sig kring problemen. Om en dator går sönder måste mottagaren 

kunna få informationen på något annat sätt, till exempel via brev på posten. De semantiska 

hindrena kan motverkas genom att utforma informationen på flera språk för att få invandrade 

som driver företag i Sverige att förstå information. På det sättet kommer man inte runt 

språkproblemet fullt ut ändå eftersom att det finns de som behärskar att prata det svenska 

språket men istället har lässvårigheter och därmed har svårt att ta till sig en text. Vi har ett 

förslag att man på Skatteverkets hemsida kan skapa olika ljudfiler där man kan lyssna på 

informationen istället för att läsa den utan att behöva träffa Skatteverket. På det sättet sparar 

både Skatteverket och småföretagaren tid och informationen når även fram, trots 

språkproblemet. Språkbarriärer är det kommunikationshinder som Skatteverket upplever som 

det svåraste att överbrygga. De motverkar det på bästa sätt genom informationskvällarna men 

det uppstår ändå ett gap då det inte går att tvinga någon att delta på dessa träffar. Här har 

Skatteverket ett problem då ett stort kommunikationsgap kan uppstå då alla inte är villiga att 

jobba för att motverka gapet genom att engagera sig. 

Vi trodde att en anledning till gapet mellan småföretagare och Skatteverket var att det är svårt 

att förklara relativt komplexa saker på ett enkelt sätt. I teorin tas detta upp som ett vanligt 

problem men vi har, efter att vi har pratat med Skatteverket och tittat runt på deras hemsida, 

sett att Skatteverket är väldigt bra på det. De är väl medvetna om sin målgrupp och har 

därmed blivit duktiga på att anpassa sin information efter den. Detta håller även 

respondenterna med om då samtliga anser att information kring lagen om kassaregister var 
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lätt att förstå. Det gap som vissa av respondenterna upplevde handlade istället om att viss 

information saknades men den tillgängliga informationen upplevde de som enkel och lätt att 

ta till sig.  

Mängden information kan göra det svårare för småföretagarna att läsa och registrera allt som 

skickas ut. Informationsmängd är även det en faktor som kan leda till ett gap i kommunikation 

och information. Ingen av respondenterna upplevde att mängden information kring lagen om 

kassaregister var för stor men i kombination med annan information från annat håll var det 

flera som hade svårt att få ihop tid till att sätta sig in i allt. Detta kan framförallt bilda ett gap 

för dem som startar eget och har väldigt mycket att fixa med och ordna i samband med 

företagets uppstartande.  

6.1.1.1 Småföretagarnas behov och förutsättningar 

Vilket medium som passar bäst vid kommunikation av lagen om kassaregister skiljer sig 

mellan individer. Alla människor är olika och faktorer som ålder, värderingar och egna 

förutsättningar är sådant man måste ta hänsyn till för att nå ut till sin målgrupp. Det är därför 

viktigt att sändaren individanpassar mediet för att kunna nå ut med all information eller att de 

använder sig utav flera olika medier, så som Skatteverket gör, för att kunna nå ut med 

informationen. Vid val av medium är det viktigt att tänka på hur målgruppen ser ut. Eftersom 

Skatteverkets målgrupp innefattar väldigt många olika typer av människor i olika åldrar och 

med olika intressen måste deras användande av medium vara väldigt brett. Mediets rikedom 

är också något som bör beaktas. Informationen kring lagen om kassaregister är omfattande 

och vissa delar är komplicerade och kräver därför ett rikare medium. Ett rikare medium är 

mer tidskrävande än vad ett magert medium är, så därför föredrar respondenterna ett magrare 

medium. Det är därför viktigt att Skatteverket väljer ett tillräckligt rikt medium för att kunna 

få med all information, men samtidigt ett medium som inte är allt för tidskrävande för 

mottagaren. Genom att Skatteverket använder olika typer av medium når de ut till så många 

som möjligt och på det sättet minskar de risken för att ett gap uppstår genom att någon eller 

några missar informationen.  

Flera av respondenterna föredrar som sagt ett magrare medium såsom internet eller mail. 

Detta kan leda till ett gap då ingen dialog förs mellan parterna, vilket görs i ett rikare medium. 

Missuppfattningar reds inte ut eftersom de är svåra att upptäcka. De har även en tendens till 

att oftare uppstå när ingen dialog äger rum, eftersom sändaren av informationen inte kan styra 

över hur informationen uppfattas av mottagaren. Mottagaren kan inte heller ge någon 

feedback och det blir därför svårt för sändaren att undvika missuppfattningar. Detta leder till 

ett hinder i kommunikationen eftersom processen utan feedback blir enkelriktad istället för 

dubbelriktad som krävs för att processen ska vara fullständig och fungera på bästa sätt. 

Att Skatteverket får feedback från de små företagen är viktigt eftersom de då lättare kan förstå 

vad de gjort bra och dåligt. Feedbacken sker genom att företagarna hör av sig med frågor till 

Skatteverket eller genom att de följer lagen. Skatteverket får bland annat del av feedbacken 

genom deras kontrollbesök hos företagarna då de ser att lagen efterföljs och företagarna får 

möjlighet till att ställa frågor. Feedback är en viktig faktor för att motverka eventuella 

informations- och kommunikationsgap. Mycket feedback går till miste eftersom många tar till 

sig information via hemsidor. Det är därför bra att Skatteverket använder sig utav flera 

medier, då dessa har olika möjligheter till feedback. Skulle all feedback försvinna, skulle det 

bli svårare för Skatteverket att utvecklas och bli bättre på det de brister i. 

Mottagarens tidigare erfarenheter och förkunskap är något som diskuteras mycket i tidigare 

forskning. Vad som kommit fram i våra intervjuer är att även sändarens okunskap bidrar till 
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ett informationsgap. Det är viktigt att se till att alla som arbetar med lagen är lika kunniga och 

att Skatteverkets anställda inte förmodas ha kunskap inom för många områden, utan de ska 

vara mer inriktade på vissa områden för att kunna ge bättre rådgivning och hjälp. Sändarens 

brist på kunskap kan vara en bidragande orsak till att ett informationsgap uppstår, det är 

därför viktigt att sändaren jobbar för att motverka detta. 

Alla respondenter anser sig vara i behov av rådgivning. Att de vänder sig till sin revisor så 

fort problem uppstår är den viktigaste faktor vi har hittat till att de inte upplever något direkt 

gap mellan dem och Skatteverket. Eftersom de har detta stöd behöver de sällan ha någon 

direkt kontakt med Skatteverket och därför vänder de sig inte just till Skatteverket när de 

behöver rådgivning. Skatteverket jobbar för att det ska finnas en handläggare som är expert på 

skattefrågor i varje kommun. Vi tvekar dock på om detta behov verkligen finns eftersom alla 

våra respondenter får rådgivning på annat håll. Det är få småföretagare som sköter sin 

bokföring, löner och liknande helt på egen hand så att man har en revisor är väldigt vanligt 

och därför har de flesta möjligheten att vända sig till dem istället för att söka expertis på annat 

håll. 

6.1.1.2 Företagarnas och Skattverkets upplevelser av informationsgapet 

Företagarnas och Skatteverkets upplevelser kring informationen som kommunicerades ut vid 

införandet av lagen om kassaregister är lika. Skatteverket ser införandet som lyckat, men att 

det alltid finns plats för förbättringar. De har lärt sig av tidigare införanden av regleringar och 

tog vara på den kunskap de fått genom de tidigare införningarna. Skatteverket upplever 

framförallt gapet genom de språkskillnader som finns. De är väl medvetna om problemet men 

det är svårt att förebygga eftersom alla inte är lika benägna att engagera sig för att motverka 

det. Skatteverkets arbete mot småföretagarna är framför allt förebyggande och därför minskas 

gapet allt mer men det är svårt att lyckas med allt. Det finns ett visst gap till de som har 

”dålig” attityd till Skatteverkets handlande. Alla är inte villiga att ställa upp fullt ut och det är 

alltid svårt att övertala dessa vad som är det bästa för dem.  

Våra respondenter ser också införandet av lagen som lyckat men upplever inte 

informationsgapet på samma sätt som Skatteverket. Detta tror vi beror på att de vänder sig till 

deras revisorer när frågor uppstår. Revisorerna finns då där för att överbrygga det 

informationsgap som finns, därför upplever inte företagarna att det finns ett informationsgap i 

samma utsträckning som Skatteverket. Hade inte småföretagarna haft den möjligheten de har 

till rådgivning från sina revisorer hade de kanske upplevt situationen annorlunda. 

6.2 Slutsats 

Vid starten av detta arbete utgick vi från att ett stort informationsgap existerade mellan 

småföretagare och myndigheter, i det här fallet Skatteverket. Slutsatsen som kan dras nu är att 

det existerar ett informationsgap men att det inte är så stort som vi först trodde. Det 

informationsgap som finns täcks upp utav företagarnas revisorer som företagarna vänder sig 

till när det är något de saknar eller undrar över. Leverantörerna av kassaregistren täcker även 

de upp en del av gapet genom deras expertis kring registren. Leverantörerna är mer insatta 

inom kassaregistren och besitter en större kunskap inom det än vad Skatteverket gör. 

Skatteverket ska vara experter inom många olika ämnen och har då svårt att ha tillräcklig 

kunskap inom allt. Leverantörerna har också ett vinstdrivande intresse vilket kan öka deras 

benägenhet till att ge bra service, eftersom de då kan sälja fler kassaregister och då tjäna mer 

pengar. 
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En slutsats vi kan dra när vi har analyserat mottagarens förkunskap inom ämnet är att det inte 

bara är mottagarens förkunskap som är viktigt utan att även sändarens är lika viktig. I 

vetenskapen kring kommunikation läggs stor vikt vid mottagarens okunskap. Vi har upptäckt 

att sändarens okunskap är en minst lika viktig faktor till att ett kommunikationsgap kan uppstå 

i processen. Vår upplevelse av vetenskapen är att det antas att sändaren är hundra procent 

kunnig och insatt inom sitt område som de ska kommunicera ut, men när sändaren är en stor 

myndighet med flera anställda, bildas gapet genom att alla inom myndigheten inte har tillgång 

till rätt kunskap. Mottagarens förkunskap och tidigare erfarenheter är fortfarande lika viktiga 

att beakta, men det känns trångsynt att bara se till deras svagheter som det görs i teorin. 

Våra respondenter tenderar att föredra ett magert medium, såsom Skatteverkets hemsida eller 

mail, när de berättar vilket typ av medium de tycker bäst om. De anser att detta medium är 

enklast och smidigast att använda sig utav eftersom de inte behöver lägga ner så mycket tid på 

det. Ett problem vi har upptäckt med information via hemsidor i förhållande till mediums 

olika rikedom är att om ett magert medium, som information via hemsidor, används i för stor 

utsträckning, kan ett kommunikationsgap uppstå på grund av att förmågan till att ge sändaren 

feedback minskas. Då ingen dialog förs får sändaren svårt att veta vad som är bra eller dåligt 

med meddelandet den försöker framföra och de får därmed det allt svårare att förbättra sin 

informations utformning. 

Vi har kommit fram till att de huvudsakliga orsakerna till det informationsgap som finns är 

bristande attityd hos vissa småföretagare, språkbarriärer mellan Skatteverket och 

småföretagarna och att informationsmängden blir för stor i och med att småföretagare har 

mycket annan information att ta till sig än den dem får från Skatteverket. Dessa hinder 

motverkas framförallt genom att Skatteverket arbetar med att ändra företagarnas attityd till 

deras arbete och visa på vilka fördelar dessa regleringar leder till. Språkbarriärerna 

överbryggas till viss del genom informationskvällar. Skatteverket är bra på att sålla i sin 

information för att minska mängden, men de kan inte påverka övrig information som skickas 

till företagarna. 

6.3 Rekommendationer 

Rekommendationer som kan ges till Skatteverket efter genomförandet av denna studie, för att 

de ska kunna förbättra sin kommunikation, är att fortsätta använda sig av flera olika medier 

för att nå ut till så många som möjligt. En annan rekommendation, som nämnts tidigare i 

6.1.1, är att Skatteverket på sin hemsida kan skapa olika ljudfiler så att företagen kan få 

tillgång till information genom att lyssna på den. På detta sätt når Skatteverket även de som 

föredrar att få information muntligt oavsett om de har svårt för att läsa eller inte. Skatteverket 

är idag bra på att erbjuda översättning till andra språk på deras hemsida, men detta är något 

som skulle kunna utvecklas genom att erbjuda översättning till fler språk för att överbrygga 

problemet med språkbarriärer. Något Skatteverket också skulle kunna utveckla är deras 

information genom telefon. För att de som ringer ska komma kontakt med ”rätt” person direkt 

kan de ha olika nummer för olika frågor. Om man exempelvis har frågor angående lagen om 

kassaregister ska ett direktnummer finnas till de som är mest kunniga inom detta för att man 

ska nå en person med ”rätt” kunskap direkt. 

6.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Vad vi känner att vi har bidragit med i detta arbete som kan tillföras till andra teorier är att 

revisorer utgör en större del än enbart sin tjänst att sköta ett litet företags bokföring. De bidrar 

starkt till att täppa igen gapet mellan små företag och myndigheter genom att de fungerar som 

en länk mellan dessa. Vi har också fått fram att sändarens förkunskap är minst lika viktig som 
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mottagarens för att en kommunikationsprocess ska fungera. Det har känts som att de i teorin 

tar för givet att sändaren har den kunskap som krävts men genom våra intervjuer har vi 

kommit fram till att fallet inte alltid är sådant. I fortsättningen borde man se mer till båda 

parters förkunskap och inte bara skylla problemet på mottagaren.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Studien ger möjlighet till vidare forskning i och med att nyckelorden som använts har bred 

användning. Mycket forskning finns kring kommunikationsprocesser och informationsgap, 

men då behandlas begreppen mer allmänt, därför skulle vidare forskning kunna gå mer på 

djupet inom dessa olika områden. Tidigare forskning lägger stor vikt vid mottagarens 

okunskap, men denna studie har visat att även sändarens okunskap kan skapa problem i 

kommunikationsprocessen. Att titta vidare på och forska i sändarens okunskap skulle därför 

vara intressant. 

Denna studie har varit koncentrerad till små företag och deras upplevelser till informationsgap 

mellan dem och Skatteverket. Vidare forskning skulle kunna göras mellan större företag och 

statliga myndigheter för att se om någon skillnad finns. Man skulle också kunna utveckla 

denna studie genom att titta på företag i flera branscher för att se om det är någon skillnad 

branscherna sinsemellan. För att se om de företag som inte använder sig av revisorer upplever 

ett större informationsgap skulle ett förslag för vidare forskning kunna vara att intervjua små 

företag som inte har anlitat någon revisor. 

Resultatet av denna studie kan ses som trovärdig eftersom utformningen av frågor till 

respondenter har skett noggrant och har tagits fram med hjälp av modellen som finns i kapitel 

3.2 som har sin utgångspunkt från den teoretiska referensramen. Respondenter har kunnat ge 

utförliga svar utan att behöva vara oroliga för att andra än uppsatsförfattarna ska få reda på 

vilka de är och vilka svar de givit, eftersom de alla har varit anonyma, förutom handläggaren 

på Skatteverket som inte hade några problem med att hans namn användes i studien. 

Författarna har varit källkritiska och endast använt vetenskapliga artiklar eller andra 

trovärdiga källor, såsom Skatteverkets egna hemsida, vid uppförandet av den teoretiska 

referensramen. 

Studien kan även tillämpas på andra statliga myndigheter för att undersöka om det finns något 

informationsgap mellan exempelvis försäkringskassan och deras kunder. Studiens 

begränsningar ligger i antalet respondenter och då framförallt att endast en person har 

intervjuats hos Skatteverket. Det optimala hade varit att få tag på ännu en respondent som var 

expert inom ämnet, men detta var inte möjligt vid tillfället då intervjuerna genomfördes. Detta 

utgör även den största bristen i studien. Något som också kan vara en brist är att det var svårt 

att finna de mest optimala vetenskapliga artiklarna för denna studie. Om mer tid funnits hade 

mer tid kunnats läggas på att finna flera och mer passande artiklar. 
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Bilagor 

Individuella reflektioner 

Rebecka Hansen 
Det är mycket jag har lärt mig under denna termin med C-uppsatsskrivande. Det är första 

gången som jag har skrivit något större arbete, så många delar i arbetet har varit helt nytt för 

mig. Sökning av vetenskapliga artiklar har jag gjort tidigare, men inte i samma utsträckning 

som vi har gjort i detta arbete. Vi kändes oss inte tillräckligt förberedda för att söka efter bra 

artiklar eftersom detta inte gjorts mycket innan under vår utbildning. I början hade vi svårt att 

hitta rätt sökord och få tag i relevanta artiklar. Men efter hand gick det bättre, vi fick tips från 

vår handledare om sökord som hjälpte oss att finna bra artiklar, vilka sedan kunde leda oss 

vidare till andra bra artiklar. Jag och Josefin använde oss utav olika söksätt så därför kunde vi 

finna många olika artiklar med olika infallsvinklar. Vi delade upp artiklarna mellan oss för att 

inte behöva läsa alla artiklar var för sig. Vi markerade och antecknade de relevanta delarna i 

artiklarna och förklarade för varandra vad artiklarna vi läst handlade om, för att vi sedan 

skulle kunna sammanställa alla i den teoretiska referensramen. Så artikelsökning är något som 

jag blivit mycket duktigare på och känner nu att jag behärskar. Den del vi hade störst problem 

med var metoddelen. Ingen av oss hade någon tidigare erfarenhet från att skriva ett sådant 

avsnitt, men efter att läst metodlitteratur och läst tidigare c-uppsatser tycker jag att vi fick till 

metoden bra. 

Samarbetet med Josefin har alltid fungerat bra, vi har arbetat ihop tidigare under vår 

utbildning på flera inlämningsarbeten så vi visste sedan innan att vi har samma ambitionsnivå. 

Vi hade även samma mål och tankar om C-uppsatsen vilket varit en fördel i vårt arbete. Vi har 

mestadels skrivit all text ihop, om vi inte har skrivit ihop har vi läst varandras delar och 

kommit med kommentarer för att få allt så enhetligt som möjligt. Vi har kompletterat 

varandra bra under hela arbetet. Där jag brister i mina kunskaper har Josefin kompletterat mig 

och där hon har brustit har jag kompletterat henne. Josefin är duktig på att korrekturläsa och 

är bättre än mig på att skriva en korrekt rapportsvenska därför har vi författat all text 

tillsammans eller läst igenom varandras texter innan det lagts in i arbetet. Jag har kompletterat 

Josefin på det estetiska med arbetet. Jag är duktig på att arbeta i Word, och har därför arbetat 

mycket med designen av arbetet. I arbetet med Josefin har jag lärt mig mer om 

meningsuppbyggnader och hur man ska skriva en korrekt rapportsvenska. Då jag och Josefin 

även är bekanta utanför skolan har det hjälpt oss att vara öppna mot varandra och vi har även 

kunnat ge varandra bra stöd när det varit något som känts jobbigt. Jag är glad över att det är vi 

två som författat denna studie ihop eftersom vi haft samma mål och ambitionsnivå och har 

kompletterat varandra bra. 

Vi startade vår studie med en helt annan utgångspunkt än vad det sedan slutade med. Syftet 

med studien har ändrats ett flertal gånger under arbetets gång, vilket ibland känts jobbigt 

eftersom vi då varit tvungna att tänka om helt och hållet och ändra mycket i vår text, men i 

slutändan har det gett ett lyft till studien eftersom det i början inte hade någon direkt koppling 

till ett företagsekonomiskt problem. I början var vi inställda på att undersöka vilken inverkan 

lagen om kassaregister hade fått och vad resultatet hade blivit efter att den funnits i cirka två 

år. Vi började läsa artiklar som behandlade regleringar allmänt och fann då med hjälp av vår 

handledare att det ofta fanns ett informationsgap mellan företagare och myndigheter som vi 

ville undersöka vidare. När vi väl funnit vår inriktning, fann jag arbetet mer intressant och 

kände att vi var inne på ett bra spår. 
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Jag har under arbetets gång lärt mig mer och mer om kommunikationsprocessen och funnit att 

den är mer invecklad och komplicerad än vad man först tror. Det är många aspekter och 

faktorer som spelar in för hur bra en kommunikationsprocess kan se ut. Det jag framförallt 

lärt mig om kommunikationsprocesser är att vi alla är olika och har därför olika behov. Vi 

föredrar alla olika sätt att kommunicera på, så därför krävs mycket anpassning för att alla ska 

kunna förstå information som skickas ut. Mina lärdomar tror jag att jag kommer ha nytta för i 

mitt framtida arbetsliv, då jag oftare kommer reflektera över hur jag ska kommunicera ut det 

jag vill informera om. 

När vi var ute på jakt efter respondenter började jag med att presentera oss och fråga om de 

ville ställa upp på intervjuer, jag lyckades inte få någon att ställa upp, vilket jag tror i 

efterhand berodde på att jag var allt för formell och företagarna trodde att intervjuerna skulle 

ta en allt för stor tid av deras arbete. Josefin tog över och bokade på kort tid in flera intervjuer. 

Hon var mer rakt på sak och förklarade att intervjuerna inte skulle ta allt för lång tid och att vi 

kunde ställa upp när som det passade för dem. Vad jag lärt mig av detta är att vara formell 

ofta ”skrämmer” folk och det är bättre att bemöta företagarna med sin egen person och vara 

enkel och rak i sin framställning. Under intervjuerna deltog vi båda för att minska risken för 

felaktigheter i empirin och vi delade upp att en ställde huvudfrågorna och en av oss ställde 

eventuella följdfrågor. Detta gjordes för att minska risken att någon fråga missades och för att 

frågorna skulle ställas på samma sätt varje gång. 

Vi har under arbetets gång hållit en bra fart i vårt skrivande och varit effektiva när vi setts för 

att arbeta. Vi har aldrig känt någon direkt tidspress och detta tror jag beror på att vi båda har 

god disciplin och har samma mål och ambitioner. Vi hade i början inget klart mål för vårt 

arbete och allt kändes lite ”luddigt”, men efterhand kom vi fram till hur vi ville att det skulle 

utformas och vilka nyckelord vi skulle hålla oss till. Allt eftersom kändes det som att vi var på 

rätt spår och allt började falla på plats. 

Om vi idag hade startat om med arbetet hade jag försökt att få fram en bra 

problemformulering så fort som möjligt, för att kunna ha en bra utgångspunkt. Det tog ganska 

långt tid innan vi tyckte att vi fann en bra problemformulering, vilket gjorde att vi inte riktigt 

visste vilket håll vi skulle gå åt. En bra problemformulering och syfte är viktigt för att kunna 

genomföra en bra analys och för att kunna göra bra slutsatser. Om mer tid fanns skulle jag 

också vara mer kritisk till vår studie och analyserat den mer. 

Jag är överlag nöjd över min insats och känner att jag utvecklats som person på flera olika 

sätt. Jag är mycket nöjd över vad jag och Josefin tillsammans har fått fram och tycker att vårt 

arbete har gått ganska smärtfritt. 
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Josefin Jarnhede 
Under hela vårterminen har vi arbetat hårt med vårt examensarbete som behandlar 

informationsgapet som kan uppstå mellan statliga myndigheter och småföretagare vid 

införandet av nya lagar, med lagen om kassaregister från 2010 som exempel. Jag har inte 

tidigare skrivit ett så stort arbete så detta har varit mycket lärande. Nu förstår jag hur hela 

processen går till, vilket jag inte visste tidigare.  Jag har under denna period blivit mycket 

insatt i ämnet som vår uppsats berör och lärt mig väldigt mycket. Vi har under, i stort sett alla 

kurser, haft små projekt och grupparbeten för att uppnå vissa kriterier för kurserna, fördjupa 

oss mer och för att lära oss att arbeta i grupp tillsammans med andra. Detta har fungerat bra 

varje gång men det är först nu, när jag har testat på att samarbeta med en och samma person 

nästan varje dag i fem månader, som jag verkligen har lärt mig att samarbeta. Det gäller att ge 

och ta och att anpassa sig efter varandra för att få det att fungera. Jag är väldigt glad för att jag 

inte valde att skriva denna uppsats på egen hand för jag tror inte att den hade hållit lika hög 

kvalitet då. Det är mycket lättare när man har någon att bolla sina idéer med. Det har sällan 

hänt att vi har fastnat eftersom vi tänker lite olika och därmed ständigt kommer vidare för att 

båda tillför lika mycket.  

 

Det jag har lärt mig mest kring området vi behandlar är hur mycket jobb det ligger bakom att 

införa den här typen av lagar, allt pappersarbete och småsaker runt omkring som det innebär 

att driva eget företag och att det på väldigt många sätt kan uppstå brus som kan bidra till 

missuppfattningar i en kommunikationsprocess. Genom att ha studerat flera 

kommunikationsprocesser har jag lärt mig hur svårt det är att lyckas fullt ut med att nå fram 

med ett budskap och jag har blivit mer insatt i allt som man bör ta hänsyn till. Det är långt 

ifrån så enkelt som det låter att nå hela sin tänkta målgrupp om den är stor. Jag har till viss del 

ändrat min uppfattning om Skatteverket, som jag har sett som en lite beige myndighet som är 

konservativ och ute efter att ”sätta dit” personer. Min uppfattning nu är att de tänker modernt 

och jobbar för att små företag ska klara sig och att alla ska konkurrera på lika villkor. 

Uppsatsens utveckling har varit rolig att se för att jag kunde ingenting om 

kommunikationsproblem och informationsgap när vi började men nu anser jag mig veta 

ganska mycket om vilka problem som kan uppstå och att det är långt ifrån enkelt att få detta 

att fungera. Det känns även som att jag har fått en bättre inblick i vad det innebär att driva 

eget företag. Det gäller inte bara att bara sälja en vara eller tjänst utan det är jättemånga andra 

delar som spelar in lika mycket för att få verksamheten att fungera. Jag tycker att Skatteverket 

försöker göra det lättare för småföretagarna även fast det kanske inte alltid verkar så. Bara du 

som företagare sätter dig in i det som rör Skatteverket och har en vilja att lära dig och 

samarbeta så är det inte speciellt svårt.  

Vi har i en tidigare kurs få testa på att skriva en del av en c-uppsats och detta är jag tacksam 

för eftersom att det är lite klurigt att komma igång. Det som jag anser som svårast är att hitta 

ett område och sedan finna ett problem genom att läsa flera olika artiklar inom detta område. 

Det var svårt att besluta sig för något men när vi väl hade gjort det och hade formulerat ett 

problem och ett syfte så flöt det mesta på bra sedan. Hade vi inte fått träna på att hitta ett 

problem och skriva en bakgrund vid ett tidigare tillfälle tror jag att denna process hade varit 

svårare för oss vid starten av uppsatsskrivandet. Jag hade även nytta av att vi då fick träna på 

att söka artiklar på rätt ställe och på rätt sätt vilket också var tidssparande för denna uppsats. 

Det var svårt att komma på lämpliga sökord till en början men vi hittade tillslut flera bra 

artiklar som vårt arbete bygger på.  

Metoden var det område som jag var allra osäkrast på hur man skulle skriva. Jag har aldrig 

tidigare utformat ett metodkapitel men genom att kolla runt i olika böcker och på 
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internetsidor, där det finns olika mallar för hur en metoddel bör se ut, så löste det sig bra ändå. 

Det gällde dock att sätta sig in i de olika termer som används för olika typer av studier för att 

se till att saker och ting beskrivs och förklaras på rätt sätt. Vi har vid en tidigare kurs lärt oss 

vilka typer av studier som passar till vad men vi behövde ändå fräscha upp minnet lite för att 

bli helt säkra på att vi valde rätt metod för vårt syfte. Efter att ha skrivit detta kapitel har jag 

nu fått bättre koll på vad de olika typer av studierna innebär och blivit mer insatt i hur det 

fungerar att utforma en metod. Jag tycker, trots viss osäkerhet kring metodkapitlet, att vi 

lyckades utforma det bra men det tog sin tid eftersom vi båda två var osäkra på hur det skulle 

gå till. Även intervjuerna gick väldigt bra då vi lyckades formulera bra frågor som samlade 

upp den information vi behövde. Det var framförallt roligt att intervjua småföretagarna i deras 

butiker, salonger och restauranger för de delade med sig mycket av sina erfarenheter och 

verkade tycka att vårt arbete var intressant.  

Den teoretiska referensramen är den del av arbetet, tillsammans med teorin, som jag tyckte 

var lättast att utforma. De delarna flöt på bra och vi stötte aldrig på några större problem. 

Ibland hände det att vi fastnade lite i artikelsökandet men när väl all teori var insamlad så gick 

det relativt lätt att skriva. Det svåraste kring teorin var att få med det mest relevanta men jag 

tycker att vi lyckades bra med det. Empirin var nog det lättaste med tanke på att vi redan hade 

all information när vi satte oss ned och skrev den. Eftersom vi lyckades så bra med 

intervjuerna hade vi en bra grund att stå på och därför tycker jag att vi utformade den bra. Det 

var lite värre med analysen. Här hade vi missuppfattat lite och var alldeles för empiriinriktade. 

Jag har lärt mig nu att teoridelen ska väga tyngre i detta avsnitt. Även diskussionen och 

slutsatsen var kluriga att sätta ihop för att det är så mycket att tänka på och jämföra. Att få 

skriva alla dessa delar i ett arbete har lärt mig att förstå varje bits syfte och jag har även lärt 

mig att knyta samman alla delar för att uppsatsen ska bli bra.  

Vi har i vår grupp under hela uppsatsskrivandet arbetet tillsammans och tagit gemensamma 

beslut med några få undantag då någon av oss varit sjuk. Jag har tyckt att det varit viktigt att 

ta beslut i samråd och att sitta ner och skriva tillsammans för att slippa missförstånd och för 

att undvika att man går åt olika håll och tappar uppsatsens röda tråd. För att spara tid har vi 

inte läst artiklarna tillsammans utan dessa har vi delat upp och haft som ”hemläxa” att läsa 

tills nästa dag. Sedan har vi delat med oss till varandra av teorierna och kunskaperna vi fått 

från våra artiklar och har på det sätter kunnat komma vidare utan att tappa tempot. Vi har 

båda varit närvarande vid samtliga besöksintervjuer och vid telefonintervjun med 

Skatteverket.  

Vid starten av uppsatsskrivandet var det ganska självklart att jag och Rebecka skulle skriva 

denna uppsats tillsammans. Ingen av oss ville skriva på egen hand och eftersom vi har känt 

varandra länge så visste vi båda att vi kunde räkna med varandra och att båda hade samma 

ambitionsnivå och inställning till arbetet. Jag tror att det krävs för att ett samarbete som sker 

under såhär lång tid ska fungera. Jag tycker att vi båda två har haft lika mycket inflytande i 

uppsatsen och att vi bidragit lika mycket i arbetet med den. Det har varit skönt att skriva två 

och två då det har blivit saker och ting gjort även fast någon av oss haft en dålig dag emellan 

åt. Vi har hela tiden varit ute i god tid inför inlämningar och sett till att vara i fas så vi har 

aldrig känt av den där stressen vi varnades för vid introduktionen av kursen. Jag tror den 

varningen ”skrämde” oss lite så vi bestämde oss för att aldrig trappa av på takten. 

Handledningen vi har haft tillgång till under hela arbetet har också varit en mycket bidragande 

orsak till att vi har haft motivationen uppe och aldrig fastnat ordentligt i skrivandet. Vår 

handledare har pushat på oss bra och varit väldigt nyttig att kunna bolla idéer med.  
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Intervjuguide 

 

Intervjufrågor till företagen: 

1) Berätta lite om din verksamhet. Hur länge har du varit egen företagare? Hur många 

anställda har du? 

 

2) Hur ser din kontakt med Skatteverket ut och hur tycker du att denna kontakt fungerar? 

- Vad är bra/dåligt? 

- Hur skulle de kunna förbättras? 

 

3) Tycker du att det är lätt eller svårt att få tag på information hos Skatteverket när det är 

något du undrar över? 

- Vad är lätt eller svårt? 

 

4) Hur tar du oftast/helst reda på information från Skatteverket och varför använder du 

dig just av detta sätt? 

 

5) Anser du att du är i behov av rådgivning gällande ekonomiska och juridiska frågor? 

- Vad för typ av rådgivning? 

- Vart vänder du dig helst/oftast? 

- Får du någon hjälp med detta av skatteverket? 

 

6) Hur fick du information om lagen om kassaregister? 

- Genom vilka kanaler? Broschyrer? Internet? Besök? Osv… 

 

7) Vad tyckte du om informationen som du fick?  

- Informationsmängd 

- Informationsnivå 

 

8) Var det någon information du saknade som du skulle velat ha? 

- Vad saknade du? 

 

9) Förstod du informationen du fick?  

- Vad kunde ha förenklats? 

- På vilket sätt? 

 

10) Vad har du för inställning till skatteverkets förändringar och regleringar? 

- Positiv/Negativ? 

- Onödiga/Viktiga? 

11) Har du kontaktat skatteverket för att få hjälp eller ställa frågor?  

- Vad tyckte du om hjälpen du fick? 

- Vad fick du för hjälp? 

 

12) Hur skulle information från Skatteverket se ut och kommuniceras ut för att passa dig? 

- Vilka medier? 

- Bilder? Mycket/Lite text? 

 

13) Vilka medium tycker du är bäst för den här typen av information? 
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14) Något mer du skulle vilja tillägga? 
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Intervjufrågor till skatteverket: 

1) Vilken befattning har du i verksamheten? 

 

2) Hur länge har du arbetat inom verksamheten? 

 

3) Hur ser er kontakt med småföretagarna ut och hur tycker ni att denna kontakt 

fungerar? 

- Är kontakten regelbunden? 

- Är samarbetet bra? 

 

4) Hur arbetar ni för att anpassa information till småföretagare?  

- Informationsmängd 

- Informationsnivå 

 

5) Tycker ni att informationen på er hemsida ligger på en sådan nivå så att vem som helst 

kan förstå den?  

- Om inte, vad kan ändras? 

 

6) Anser ni att småföretagarna har motivationen och en bra attityd till era förändringar? 

- Hur kan ni påverka attityden? 

- Vad har de sämst inställning till? 

 

7) Erbjuder ni någon typ av rådgivning till småföretagare?  

- Isf hur ser denna rådgivning ut? 

 

8) Vilka olika medier använder ni för att nå ut med information?  

- Varför just dessa? 

 

9) Hur kommunicerade ni ut informationen om kassaregisterlagen? 

- Genom vilka kanaler? 

 

10) Anser ni nu i efterhand att ni använde rätt sätt att informera om lagen? 

- Om inte, vad hade ni kunnat göra annorlunda? 

 

11) Anser ni att rätt information kommunicerades ut, och på rätt sätt? 

- Om inte, vad hade ni kunnat göra annorlunda? 

 

12) Vad gör ni för att få småföretagarna att agera utifrån era regleringar och vad tycker ni 

att dem överlag kan förbättra sig på? 

 

13) Något mer du skulle vilja tillägga? 

 


