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Det har varit både lärorikt och intressant att studera Skatteverkets förtroende genom att 

undersöka balansen mellan maktutövning och relationsbyggande . 
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Abstract 

 

Examination paper in business administrations, University of Skövde, 

Accounting, Bachelor degree, Spring 2012 

Authors: Johan Olsson och Christian Ottoson 

Mentor: Henrik Linderoth 

 

Background: Power by force and threats used to be the common way to collect taxes, but 

this procedure is today completely different.  It’s now more about building a mutual 

relationship and with help of laws and controls steer citizens and companies to pay the tax 

they owe. Thus the way to collect taxes have changed over the years, the collecting of taxes 

aren’t a popular task to do. But despite that, the Swedish IRS has been nominated as one of 

the most popular authorities with the highest trust according to the Swedish people (TNS 

SIFO, 2011). This background leads us to the examination papers problem: How does an 

internal revenue service balance exercise power and relationship building? 

Purpose: The purpose with this examination paper is through a fall study investigate how the 

Swedish IRS balance exercises power and relationship building towards barbers and 

restaurants. The examination papers purpose is also to investigate how the restaurants as well 

as barbers look upon the Swedish IRS. This investigations purpose is to examine relevant 

reasons that tributes to the good relationship between companies and the Swedish IRS. 

Method: By collecting information from the interview subjects, Swedish IRS, restaurants 

and barbers, we want to give the examination paper through thoughts and reflections an 

insight in how companies sees the Swedish IRS. We also want to get an insight in how the 

Swedish IRS discusses their methods and how they work to achieve the popularity they hold 

today.  

Conclusion: Companies that haven’t experienced complications from the Swedish IRS tend 

to have a bigger trust in the IRS (Meyerson et al, 1990). This was proven right from one of the 

examination papers cases, where one of the interviewed restaurant companies had to 

experience a revision and because of this procedure lost their trust towards the Swedish IRS 

compared to what they had before the procedure. Several of the examination papers cases 

shows that when the Swedish IRS control unit proceed supervisions towards the companies, 

they show an understanding against the companies, which leads to a bigger earning of trust 

from the companies. Egidius (2000) suggests that if one shows understanding, this may lead 

to satisfied companies and a better relationship.  
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Sammanfattning 

Examensarbete i företagsekonomi, Högskolan i Skövde, Redovisning, 

Kandidatuppsats, VT 2012 

Författare: Johan Olsson och Christian Ottoson 

Handledare: Henrik Linderoth 

 

Bakgrund och problem: Förr var Tvångsmakt och hot en vanlig metod att driva in skatt, 

idag är detta tillvägagångssätt helt förändrat. Det handlar numera om att bygga upp en 

ömsesidig relation och att med hjälp av lagar och kontroller styra medborgare och företagare 

till att betala den skatt de är skyldiga till. Trots att sättet att driva in skatt har förändrats genom 

tiden så är det fortfarande ingen populär uppgift att ta på sig. Men trots det så har Skatteverket 

utsetts till en av de myndigheterna med det allra största förtroendet enligt svenska folket (TNS 

SIFO, 2011). Med dessa bakgrundsfaktorer leder det oss fram till uppsatsens 

problemformulering: Hur balanserar en skattemyndighet maktutövning och 

relationsbyggande?  

Syfte: Syftet med denna undersökning är att genom en fallstudie undersöka hur Skatteverket 

balanserar maktutövande och relationsbyggande gentemot frisörer och restauranger. 

Undersökningen syftar även på att undersöka hur restaurang- och frisörföretag ser på 

Skatteverket. Det som uppsatsen syftar till är då att undersöka vilka faktorer som bidrar till 

Skatteverkets förtroende?  

 

Metod: Genom att ha samlat in data från intervjusubjekten Skatteverket samt restaurang- och 

frisörföretag så gav detta uppsatsen tankar och reflektioner kring hur företagare ser på 

Skatteverket samt en inblick i hur Skatteverket själva diskuterar kring sina metoder för att 

erhålla sin popularitet.  

Slutsats: Företag som inte har genomgått åtgärder från en skattemyndighets sida visar på ett 

större förtroende (Meyerson m.fl., 1996). Detta visade sig utifrån ett fall ur uppsatsens empiri, 

där en utav de intervjuade restaurangföretagen hade fått genomgå en revision och hade på 

grund av detta en betydligt mycket negativare syn på Skatteverket och ett minskat förtroende 

jämfört med sin tidigare syn. Utifrån flera utav uppsatsens empiriska fall så framgick det att 

Skatteverkets kontrollanter vid kontrollbesök visade på förståelse vilket ledde till att de kunde 

känna ett större förtroende för Skatteverket. Det är då som Egidius (2000) menar på att om 

man visar förståelse leder till att de kontrollerade företagen känner sig bättre bemötta och får 

då ett större förtroende. De största bidragande faktorerna till att Skatteverket lyckats bygga 

upp detta stora förtroende enligt intervjuade från vår empiri är att de flesta känner att 

Skatteverket finns där för att hjälpa dem, de hjälper till att motverka den osunda 

konkurrensen. 
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 
 

För att styra företagare och medborgare till att betala den skatt de skall så finns 

skattemyndigheter där som kontrollenhet och maktutövare gentemot de olika företag och 

medborgare som finns på marknaden och i samhället. Beskattningen är ett samhällsfenomen 

som såväl idag, som i dåtid och i framtiden spelat en stor roll i den ekonomiska strukturen. 

Det finns information om beskattning som visar på att så långt bak i tiden att redan på de 

antika egypternas tid var detta något som tillämpades, (Webber och Wildavsky, 1986). Men 

sättet att driva in skatt har förändrats radikalt sedan dess. Förr så var det kungarna som styrde 

och ställde samhället med järnhand, det var deras uppgift att driva in skatt från befolkningen. 

Det handlade då mycket om att tillämpa så kallad tvångsmakt för att driva in den skatt de ville 

har från skattebetalarna, de saknade helt enkelt alternativ och de tvingades att göra som 

kungen beordrade (Hellster, 1998).  

 

I dagens Sverige så är det Skatteverket som står för indrivningen av skatter, som i sin tur 

kontrolleras utav riksdagen. Tvångsmakt och hot som var den vanligaste metoden förr att 

driva in skatt på är idag helt förändrad. Det handlar numera om att bygga upp en ömsesidig 

relation och att med hjälp av lagar och kontroller styra medborgare och företagare till att 

betala den skatt de är skyldiga till. Skatteverket försöker att använda mindre tvångsmakt 

eftersom idag så är det viktigt för myndigheter att ha en bra legitimitet hos medborgarna, tar 

de till med för mycket tvångsmakt så skadar det förtroendet hos medborgarna. Trots att sättet 

att driva in skatt har förändrats genom tiden så är det fortfarande ingen populär uppgift att ta 

sig an. Men trots det så har Skatteverket utsetts till en av de myndigheterna med det allra 

största förtroendet enligt svenska folket. Hos medborgarna ligger Skatteverkets förtroende på 

62 % och hos företagare så visar siffrorna på en ännu högre siffra om 68 % (TNS SIFO, 

2011)
1
. Vad är det som gör att en myndighet med så pass stor makt och impopulär 

arbetsuppgift vinner förtroendet hos folket? Cialdini (2005) menar på att man hellre lyssnar på 

någon som man tycker om, enligt statistisk så är Skatteverket förtroendeingivande och kan på 

så sätt påverka medborgare i rätt riktning, utan att behöva ta till tvång. En annan bidragande 

faktor till Skatteverkets förtroende är deras auktoritet, Skatteverket har alltid lagen bakom sig 

i alla situationer och besitter då en positionsmakt (Bolman & Deal, 2005). Men trots sitt 

                                                             
1 TNS SIFO, ett världsledande företag på att göra skräddarsydda marknadsundersökningar 
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förtroendehavande samt auktoritet så är det ändå miljontals svenska skattepengar som 

försvinner årligen (Skatteverket, 2011). Skatteverket är då tvingade att ta till med åtgärder i 

form av lagar, lagar som till exempel lagen om personalliggaren, som endast riktar sig mot 

frisör- och restaurangbranschen, med syfte att minska svartarbetet inom branscherna, 

(Skatteverket, 2010). Skatteverket skickar förslag om olika lagar till riksdagen, som i sin tur 

ska underlätta för Skatteverket att kunna styra företagen till att betala den skatt som de är 

skyldiga att betala.  

 

En rapport från Riksskatteverket visade på att 38 % av företagen inom restaurangbranschen 

samt 64 % av frisörföretagen anser sig vara utsatta för illojal konkurrens (Riksdagen, 2005).   

Skatteverkets roll i samhället är då alltså att med hjälp av sin tilldelade makt, se till att 

företagare på den svenska marknaden följer de lagar och regler som finns inom beskattningen. 

För att kunna se till att företagare följer de lagar och regler som införts så utövar 

skattemyndigheter incitament som till exempel hot, (betalar du inte rätt skatt så får du betala 

böter) som stöd i detta incitament så har skattemyndigheten lagar på sin sida, där det framgår 

vilka konsekvenser som inträffar om företag inte betalar den skatt de är skyldiga att betala 

(Verboon & Dijke, 2007). 

 

1.2. Problemdiskussion  
 

Skatteverket är en organisation som tilldelats sin makt utav staten som i sin tur tilldelats sin 

makt utav Sveriges medborgare och jobbar därför hela tiden med att skapa ett stort förtroende 

hos medborgarna. Legitimitet är något som är A och O för en organisation som Skatteverket 

eftersom det ger vilja till samarbete och stöd från resterande i vårt samhälle (Abrahamson och 

Andersen, 2005). Precis som vanliga vinstdrivande företag som värdesätter kundnöjdhet och 

lojalitet så värdesätter Skatteverket legitimitet och ett stort förtroende hos medborgarna 

(Skatteverket, 2012).  

Vägarna till att uppnå ett bra fungerande legitimitetsarbete är många och det är lätt att förlora 

legitimitet ifall ett avvikande från riktlinjerna sker. Skatteverket säger i sina visioner att alla 

skall bli behandlade lika och att de ska vara så tillgängliga och ”obyråkratiska” som möjligt 

(Skatteverkets visioner, 2012). För att kunna upprätta hålla sin dagliga verksamhet så kan 

Skatteverket inte alltid försöka vara så tillags som möjligt utan ibland är de tvungna att ta till 

med hårdare reformer, detta är något som är allmänt känt att Skatteverket har med stöd av 
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skrivna lagar som ger dem utrymme för att ta till med dessa reformer, nyckel för att de sedan 

skall accepteras är hur tillvägagångssättet sedan ter sig.  

När det kommer till Skatteverkets tillvägagångssätt gällande sina reformer så råder olika 

åsikter gällande huruvida bra utförda de är. När det kommer till Skatteverkets kontroller som 

de går ut och gör på de olika företagen på marknaden så är uppfattningen av många att de 

behövs för att bibehålla en sund konkurrens och att de sköts på ett bra sätt. När det sedan 

kommer till Skatteverkets förmåga att kommunicer med de kontrollerade (företagare och 

medborgare) så skiljer sig hur väl de olika kommunikationskanalerna når ut till medborgare 

och företagare. Stöts felaktigheter på under en kontroll så skickas i efterhand ett brev med 

åtgärder, det är i just detta skede kommunikationer börjar svaja avsevärt och Skatteverket 

tappar förmågan att göra sig förstådda till mottagarna av åtgärdsbreven (Sundin, 2002).  

 

1.3. Problemformulering 
 

Baserat på ovanstående bakgrund och problemdiskussion så leder dessa händelser oss fram till 

problemformulering som skall undersökas: Hur balanserar en skattemyndighet maktutövning 

och relationsbyggande? 

  Varför balansera maktutövning med relationsbyggande? 

 Vad skapar förtroende? 

 

1.4. Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att genom en fallstudie undersöka hur Skatteverket 

balanserar maktutövande och relationsbyggande gentemot frisörer och restauranger. 

Undersökningen syftar även på att undersöka hur restaurang- och frisörföretagen ser på 

Skatteverket. Det som uppsatsen syftar till är då att undersöka vilka faktorer som bidrar till 

Skatteverkets förtroende. Det är viktigt att öka medvetenheten om vad som skapar förtroende 

och då bidrar till en god legitimitet. 
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2. Metod 

 

2.1. Val av metod 
 

 I denna uppsats så tillämpas en kvalitativ metod. Med en kvalitativ metod så ger det utrymme 

för att angripa uppsatsens problemområde på ett djupare plan. Eftersom det finns begränsat 

med likartad forskning till denna uppsats så har vi med våra respondenter på ett explorativt 

sätt fördjupat oss inom området. Vi anser det mer relevant för uppsatsen att ställa fler 

innehållsrika frågor till färre företag än mindre ingående frågor till många företag. Eftersom 

då kommer vi att få djupare svar som är till större nytta för angripandet av uppsatsens 

problem (Darmer och Freytag, 1995). Med en kvantitativ metod så hade vi fått ställa fler 

frågor till fler företag och resultatet av de kvantitativa studierna hade gett oss mer statistik och 

hårddata, vilket inte ligger i vårt intresse då vi undersökt problemet på ett djupare plan 

(Darmer och Freytag, 1995). 

 

2.2. Undersökningsdesign 
 

I denna undersökning tillämpas en fallstudie som typ av studiedesign. Denna typ av design är 

bäst lämpad för denna uppsats då en fallstudie handlar om att djupgående undersöka en 

inträffad händelse (Yin, 2007). Denna uppsats undersökning syftar i att undersöka hur 

restaurang- och frisörföretag ser på relationen till Skatteverket samt att undersöka hur 

Skatteverket balanserar maktutövning med relationsbyggande åtgärder. Motiveringen till att 

en fallstudie är bäst lämpad för denna uppsats är på grund av att vi valt att fokusera på just 

restaurang- och frisörföretagare. Vi valde dessa två typer av företagande eftersom det nyligen 

har införts lagregleringar som riktat sig mot just dessa två branscher. Dessutom så har dessa 

två branscher omtalats mycket i media på senare tid och vi finner det då intressant att 

undersöka hur deras syn är på Skatteverket ser ut och vice versa. I undersökningen så har vi 

som metodologiskt syfte att använda oss utav den förklarande metoden.  Anledningen till vårt 

val av den förklarande metoden är att det föreligger ett problem som vi har gjort en empirisk 

undersökning på, samt att med hjälp av våra studier undersökt varför det ser ut som det gör. 
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2.3. Datainsamling 
 

I uppsatsen så har vi tagit del utav statistiska undersökningar från TNS SIFO (2011) angående 

hur stort förtroende för Skatteverket är. För att få en större förståelse kring Skatteverkets 

förtroende så har vi använt oss utav vetenskapliga artiklar samt litteratur inom området. 

För att sedan kunna hitta dessa artiklar så använde vi oss utav bibliotekets sökguide där vi 

sedan fick upp en rad olika hemsidor som erbjuder en mängd olika vetenskapliga artiklar. Ett 

exempel på en sådan sida som vi använt oss mycket utav är ”Science Direct”.  

För att ytterligare kunnat fördjupa oss i hur restaurang och frisörföretagare upplever 

Skatteverket så har en kvalitativ undersökning om tre företag från båda branscher gjorts. I 

dessa undersökningar så ställdes ett antal standardfrågor till samtliga respondenterna. 

Anledningen till att samtliga respondenter fått svara på samma frågor är för att svaren sedan 

skulle kunna jämföras via den insamlade data som erhållits från intervjuerna. Vi förberedde 

ett frågeformulär för att sedan söka efter tillgängliga restauranger och frisörer som ställde upp 

på intervju. Vi hade även som avsikt att göra en intervju gentemot Skatteverket. Vi hade i 

syfte att intervjua två medarbetare från Skatteverket: en kontrollant och en sektionschef. 

Genom att intervjuat dessa två så förelåg ett intresse av att få en inblick om hur de ser på sig 

själva, både i tjänst och som myndighet, samt hur de upplever de företagen som de gör 

kontrollbesök på. 

 

2.4. Uppsatsens tillförlitlighet 
 

Gubas och Lincoln (1994) har tagit fram fyra delkriterier som samtliga har i syfte att redogöra 

en kvalitativ studies tillförlitlighet: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att 

styrka och konfirmera. Dessa fyra delkriterier motsvarar de vanligare förekommande 

delkriterierna intern- och extern validitet, reliabilitet samt objektivitet. Skillnaden mellan 

dessa är då att de sist fyra nämnda delbegreppen är lämpade för en kvantitativ studie (Gubas 

och Lincoln, 1994).  

 

Eftersom vi i denna uppsats har gjort intervjuer så kom det att finnas olika skäl och grunder 

till varför respondenterna svarade som de gjorde. Vissa svarade inte helt uppriktigt på grund 

av rädsla eller oerfarenhet, de gav sin spontana åsikt och den varierade beroende på vad de 
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fått uppleva. Det gällde då för oss att kunna urskilja ifall de som sagts var trovärdigt eller 

rimligt och titta på de olika aspekter som ligger till grund för respondenternas svar (Gubas och 

Lincoln, 1994). När det kommer till denna uppsats överförbarhet så är de empiriska fall som 

samlats in beroende av tid och plats. Ställer vi samma frågor som gjordes vid tillfälle ett och 

plats A vid ett senare tillfälle eller på annan plats så finns det en risk att utfallet inte kommer 

bli detsamma, då denna uppsats empiriska resultat har en koppling till vad respondenten har 

fått uppleva eller hur dess omgivning ser ut (Gubas och Lincoln, 1985). När det kommer till 

hur denna studie skulle kunna göras på en annan organisation så skulle den till exempel kunna 

appliceras på polismyndigheten. Även de har en tilldelad makt som de kan välja att använda 

eller inte, och om att de kan använda sin auktoritet på ett mer relationsrelaterat plan, precis 

som vi kom att diskutera i vår analys.  

 

2.5. Metoddiskussion 
 

Fördelen med vårt metodval är att den ger utrymme för att angripa problemet explorativt då 

det inte finns så mycket likande tidigare forskning inom denna uppsats område. Vi känner nu 

efter att studien avslutats att denna typ av metod var den som fungerade bäst för denna 

uppsats syfte eftersom den fungerade som redskap till att samla in ny data. När det kommer 

till våra intervjuer så tror vi att det hade varit mer fördelaktigt om vi hört av oss till de 

restauranger och frisörer som hade för avsikt att intervjua, detta för att få mer genomtänkta 

och förberedda intervjuer, som skulle gett oss utrymme för att angripa problemet på ett 

ytterligare djupare plan som i sin tur gett oss möjligheten att kunna reflektera mer kring 

respondenternas åsikter, som i denna uppsats fall var lite kortfattade. Som stöd för att vi tror 

att detta skulle vara att föredra är på grund av att vi gick tillväga på detta sätt när vi 

intervjuade Skatteverket.
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta teorikapitel så kommer vi att ta upp teorier kring om hur en skattemyndighet kan gå 

tillväga för att få skattebetalare att betala den skatt de är skyldiga till. I kapitlet kommer det 

diskuteras om hur Skatteverket med hjälp av maktutövning och relationsbyggande styr 

skattebetalare till att uppfylla de skattemässig krav som ställs på dem. Med hjälp av olika 

forskares teorier kring de två teoretiska begreppen har vi valt att använda oss av så skall det 

utgöra en plattform för det vi vill undersöka i uppsatsens empiri. 

 

3.1. Maktutövning och påverkan 
 

3.1.1. Maktutövning med hjälp av påverkan 

 

Ett sätt att beskriva maktpåverkan utifrån denna uppsats skulle kunna beskrivas med hjälp 

av tre utav Cialdini (2005) sex principer för påverkan. Dessa tre är då auktoritet, sociala 

bevis och gillande. Med auktoritet så menas inte bara att man kan påverkar någon genom 

sin auktoritet utan även med hjälp utav kunskap, besittning och omdöme, dessa 

egenskaper skapar en respekt som ger utrymme för att kunna påverka andra att göra som 

du vill. Att påverka med hjälp av sociala bevis innebär att en individs värderingar och 

beslut påverkas utav dess omgivning, individens beslutsfattande tenderar att följa det som 

andra runt om kring väljer att göra, det fungerar alltså som ett sorts grupptryck (Cialdini, 

2005). När det kommer till den tredje principen om att påverka andra med hjälp av 

gillande så innebär det att om den som önskar att påverka andra lättare kan få igenom sin 

vilja med hjälp av vinna deras förtroende och gillande. Lyckas ett gillande byggas upp så 

känner de underordnade, alltså de som önskas påverkas sig mer motiverade till att följa 

påverkarens krav eftersom personen blir som en typ av förebild för dem. De får då ett mer 

känslomässigt band till den överordnade personen och blir mer motiverade och lyhörda till 

dess vilja. Människor agerar oftast baserat på sina känslor ”man säger hellre ja till 

människor man känner och tycker om” (Cialdini, 2005).  Begreppet påverkan kan ses som 

ett verktyg till att få andra att göra som du vill utan att behöva ta till med mer tvingande 

former. Med hjälp av de olika typerna av påverkan som är ett mer relationsrelaterat sätt att 

styra andra så kan ett förtroende skapas och därigenom byggs en mer ömsesidig relation 



TEORETISK REFERENSRAM 

 
8 

upp. Cialdinis synsätt på maktutövning avviker från det traditionella ”maktsynsättet” där 

makten är något som endast kommer från den som besitter makten och att de 

underordnade inte är med och påverkar utformningen. Cialdinis (2005) menar på att 

maktutövning kan ses som ett ömsesidigt förhållande mellan två parter, där båda parter 

spelar roll (Cialdini, 2005).  

 

3.1.2.  Makt som något man har 

 

Bolman och Deal (2005) diskuterar begreppet ”makt” utförligt med underlag från tidigare 

forskning inom samma område. Vad som konstaterats från tidigare forskning som bl.a. 

forskare som Raven (1959) och Russ (1994) undersökt så har identifiering utav källor till 

makt gjorts och presenteras rentav rakt uppochner i åtta olika kategorier i (Boman och Deal, 

2005). Vad som nämns i dessa kategoriseringar är följande: 

 Positionsmakt(formell makt) 

 Information och kompetens 

 Kontroll över belöningar 

 Tvångsmakt 

 Allianser och nätverk 

 Tillträde till och kontroll över organisationens dagordning 

 Bestämmande av ramar: kontroll över mening och symboler 

 Personlig makt 

 

De två punkter som är relevanta till uppsatsen är positionsmakt och tvångsmakt som en 

auktoritär myndighet utnyttjar. Bolman och Deal menar på att olika faktorer såsom 

motstridiga intressen förr eller senare någon gång oundvikligen kommer ge upphov till en 

konflikt. Men samtidigt menar de på att en konflikt inte är något som bör ses som något 

negativ eller något som bör undvikas till varje pris. Snarare är konflikter någonting som är 

naturligt. Bolman och Deal menar på att det viktigaste i en konflikt är hur den hanteras. 

Genom att hantera situationen på rätt sätt så kan man styra de kontrollerade mot de håll som 

man vill (Bolman och Deal, 2005). Tittar man på positionsmakt som är en formell makt kan i 

sig inge inflytande såväl som status. Men hur positionsmakten sen hanteras är det viktigaste 

för att skapa relationer (Bolman och Deal, 2005). Tittar man på positionsmakt som 
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Skatteverket besitter så har de en markant fördel gentemot restaurang- och frisörföretagen till 

den delen att de har sista ordet, det vill säga att företag helt enkelt skall stå till svars och följa 

det lagstadgar som Skatteverket och riksdagen har satt upp, denna typ av positionsmakt 

betyder att företag helt enkelt får finna sig i de regler och normer som gäller (Bolman och 

Deal, 2005). Att en myndighet innehar positionsmakt behöver inte betyda att tvångsmakt 

behöver tillämpas, bara medvetenheten om att en myndighet kan vidta åtgärder i form av 

tvång räcker i många lägen. Som diskuterats tidigare så kan makt ses som ett ömsesidigt 

begrepp som behandlar båda parterna, genom att skapa relation så slipper Skatteverket vidta 

drastiska åtgärder såsom tvångsmakt som i slutändan inte gynnar någon part utan snarare 

skapar en irritation från båda parter (Cialdini, 2005).  

 

Vad det är för slags makt som Skatteverket besitter är ett begrepp som kan te sig aningen 

otydligt eller rentav diffust. Först och främst så har Skatteverket enligt lagstiftning rätt att 

göra oanmälda arbetsplatsbesök i vilket är en typ av positionsmakt i sig (Skatteverket, 2010).  

Men att de har möjligheten att vidta tvångsmakt behöver inte betyda att de måste använda sig 

utav denna typ. Återigen så kommer hantering utav makt in i bilden. Ett exempel är att 

Skatteverket oannonserat kommer till ett företag och gör rutinkontroller i vilket de utövar sin 

positionsmakt. Men hur de hanterar detta besök utger kriterierna för tvångsmakt. Från 

Skatteverkets sida kanske det ses som en rutinkontroll medan ur ett företags perspektiv så 

uppfattas det som en ”skrämseltaktik” med syfte att göra företag oroliga för att de ligger i 

riskzonen. Med andra ord uppfattas ärendet som en positionsmakt ifrån Skatteverkets 

perspektiv medans de då ses som en form utav tvångsmakt utifrån Företagarna (Bolman och 

Deal, 2005).  

 

För att återgå till begreppet positionsmakt så syns det klart och tydligt på Skatteverkets 

hemsida inom visioner och mål att Skatteverket i själva verket inte är till för att utöva 

tvångsmakt. Istället står det att Skatteverket tror på att hjälpa organisationer och återigen inte i 

onödan göra oanmälda kontrollbesök hos företag som i helhet sköter sig (Skatteverket, 2012). 

De väljer alltså att skylta med att de inte vill ta till tvångsmakt om de inte ställs i en position 

där det är oundvikligt för att lösa konflikten. Vad gällande belöningar till företag som sköter 

sig är även här ett begrepp som kan tolkas på olika sätt. Antingen konkret i form av att företag 

faktiskt får en belöning ifall de sköter sig men vad som är intressant att diskutera är även vad 

som inte sker om företag sköter sig. En belöning bör inte betraktas som ett fysiskt föremål i 

alla lägen utan kan istället ses som ett tillit ifrån Skatteverket som väljer att inte besöka 
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företaget i frågan (Skatteverket, 2012). På detta sätt byggs ett förtroende och en relation 

mellan Skatteverket och företagen upp i vilket påvisar att relation är en form utav makt som är 

ömsesidig. Samtidigt så kan detta belöningssystem leda till att företag tar sig friheter och gör 

vad som passar dem i vilket tvångsmakt återigen är oundvikligt men som Boman och Deal 

även menar på kan vara positivt då förändring är en naturlig del av utveckling såväl som 

relationsbyggande på längre sikt (Bolman och Deal, 2005). 

 

3.1.3.  Makt som något man gör 

 

Makt är oftast beskrivet som något man har, men Börjesson & Rehn (2009) tar i sin bok om 

makt upp vinklingen om makt som något man gör. De kringgår då det traditionella synsättet 

(där fokus ligger på om man ”har” makt) och tittar på hur man ”gör” makt. Det finns ett antal 

olika sätt att tillämpa makt, ett vanligt förekommande sätt att använda sig utav makt är med 

hjälp av tvång. Tvång är en maktteknik som sätter dig i en situation där du i stort sätt saknar 

alternativ. Att bli utsatt för tvång är något som vi människor utsätts för så ofta i vår vardag att 

vi accepterar den, eller kanske rent utav inte ens tänker på den. ”Det är vad som gäller och det 

är bara att acceptera det” och vi väljer då att rätta oss efter det vi blivit tvingade till (Börjesson 

& Rehn, 2009). Till exempel kösystem, ingen vill stå i kö, men det är något som vi är 

tvingade till för att kunna komma fram till kassan, och vi accepterar då faktumet att göra 

något som vi inte har någon lust med att göra. ”Makt bygger då på att vi är satta i system och 

alla makttekniker bygger på att det finns ett system i vilket makten får sin form” (Börjesson & 

Rehn, 2009). Detta är ett faktum, oavsett om vi blir manipulerade, tvingade eller låter oss 

utsättas för makten så är det i det så kallade systemet som ”metatekniken” sker. Dessa olika 

system kan vara allt från små kösystem på SJ till riksomfattande beskattning (Börjesson & 

Rehn, 2009). Men vilka tekniker är det då som ingår i detta system, vem är det som innehar 

makten? Och hur kan man ”tillverka” makt? Om vi tar beskattningsexemplet så är det en 

skattemyndighet som tar fram vilken skatt du skall betala och du ska då rätta dig efter vad 

dem har bestämt. Du blir alltså utsätt för en sorts tvång – betala rätt skatt – eller ta 

konsekvenserna. När det kommer till teknikerna i detta skatte ”system” så är det till exempel 

kontrollanter som åker runt till företag och ser efter att de följer skattereglerna, eller 

kontrollerar att det du angett i din självdeklaration är korrekt (Börjesson & Rehn, 2009).  
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Det finns alltid människor som inte vill låta sig utsättas för maktutövning. Börjesson & Rehn, 

(2009) tar i sin studie upp två motståndskrafter mot maktutövning: 

 Motstånd, passivt eller aktivt 

 Mikromakt 

 

Gemensamt så förespråkar båda dessa motståndskrafter att se makt som en pågående relation. 

Med mikromakt så menar det på att alla i en relation har någon form av makt. Denna makt 

behöver inte vara speciellt omfattande, men den finns alltid där i bakgrunden och kan 

tillämpas. Ett exempel av Börjesson & Rehn (2009) på hur mikromakt kan te sig skulle kunna 

beskrivas med att tänka dig en föreläsning. Under en föreläsning så kan läraren ses som den 

personen som innehar den största makten, och eleverna skall lyssna, och läraren har då även 

befogenheten att kunna belöna eller bestraffa eleverna. Här framställs eleverna som maktlösa, 

men så bör inte fallet vara.  Eleverna kan med hjälp av att se uttråkade ut eller att fokusera på 

sina mobiler istället för vad läraren har att säga. Det som kan ske då är att läraren försöker 

vinna tillbaka intresset genom att försöka göra sig rolig eller att dekorera föreläsningarna med 

power points och videosnuttar. I och med att läraren anpassade sig efter eleverna så blev 

han/hon utsatt för mikromakt, de ”maktlösas” hämnd. 

 

Makt antas oftast som något som är obehagligt, något som man vill komma bort ifrån. Den 

elaka rektorn eller otäcka chefen är karaktärer som vi vill undvika (Börjesson & Rehn, 2009). 

När makt kommer på tal så antas oftast makten vara i form av tvång och hot om bestraffning, 

något man helst vill slippa. Men om man ser på andra sidan myntet så tycker människor om 

att bli belönade, och sällan upplevs att få igenom din vilja som något som är negativt. Snarare 

tvärtom, något som är väldigt välkommet och uppskattat (Börjesson & Rehn, 2009). 

Med ordet makt så kan man hänvisa till relationer eller händelser, men att de i sig själva inte 

definierar själva maktbegreppet. Man skulle kunna säga att makt är ett sätt att tala om saker, 

relationer eller händelser, det är ett så kallat språkspel (Haugaard, 2002). 
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Att skapa sig makt kan finnas i många olika former, detta är något som hålls med av de flesta 

teoretiker, man kan få makt genom t.ex. tvång, kunskap eller våld. French & Raven (1959) 

har grupperat olika maktbaser i ett exempel: 

 Förmåga att utöva påtryckning, via våld eller tvång. 

 Tilldelad makt 

 Kontroll över knappa resurser, möjliggör belöning och bestraffning  

 Förmåga att övertyga. Expertmakt 

 

3.2. Relationsbyggande 
 

För att en myndighet skall kunna utföra sitt arbete på effektivt sätt så behöver de skapa en 

relation med medborgarna som de kontrollerar och uppföljer, det räcker inte bara med att 

utöva makt eller inneha makt, utan det gäller att skapa sig auktoritet och ett förtroende hos 

medborgarna. För att kunna skapa en relation med någon så krävs det ett ömsesidigt 

förtroende. I en studie av Skatteverket (2005) så tas just vikten av att bygga förtroende med 

klienter upp. I studien så menar Skatteverket på att tilltron till en myndighets förmåga är att 

säkerställa att lagar och regler följs. Skatteverkets traditionella sätt för att få skattesubjekt att 

betala rätt skatt är med hjälp av upptäcktsrisk och straff. Denna metod har inte visat sig vara 

särskilt effektiv (Wittberg, 2003). Ett flertal undersökningar har visat på just detta om att 

försöka styra beteenden med hjälp av hot sällan resulterat som något effektivt (Tyler, 2001). 

Webley (2003) visar i ett positivt samband på att en dålig relation mellan skatteverk och 

skattebetalare ligger till grund för ökad benägenhet till skattefusk. När Skatteverket gör 

personliga besök eller kontroll besök så är det ett av de tillfällena då Skatteverket har sin 

chans att bygga relation med skattebetalarna. Tyler (2001) har i en modell demonstrerat i hur 

detta ser ut: 

 

Figur 1 (Tyler, 2001) 
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Torgler & Murphy (2005) menar på att relationen mellan medborgare och en myndighet kan 

ses som ett relationellt kontrakt eller ett psykologiskt kontrakt, som innebär starka 

känslomässiga band och lojaliteter. Ett sådant psykologiskt kontrakt kan upprätthållas 

genom positiva åtgärder som bygger på förtroende. Om en myndighet agerar på 

ett trovärdigt sätt så blir medborgarna mer villiga att uppfylla myndighetens krav. 

 

3.2.1.  Empati 

 

Empati är ett begrepp som blivit alltmer förekommande, att visa empati för någon är en viktig 

byggsten för att kunna bygga en relation (Holm, 2001). Det gäller att skapa en relation till den 

kontrollerade som ger trygghet och stöd, detta för att främja ett gott samarbete (Holm, 2001). 

Back & Ginsburg (1997) diskuterar utifrån en modell att social kommunikation spelar stor roll 

för hur människor upplever handlingar till exempel auktoritet. Den spontana 

kommunikationen är direkt och ovillkorlig, detta betyder att en uppfattning bildas så fort en 

interaktion uppstått. Ta till exempel en kontrollant från Skatteverket som gör ett oannonserat 

kontrollbesök hos ett företag, företaget har på flera punkter gjort sig skyldiga till en felaktig 

bokföring och ska därav enligt lagen få sanktion. Ifall skattekontrollanten nu skulle känna en 

alldeles för stark empati till det kontrollerade företaget så skulle kanske han/hon välja att inte 

utdela den sanktionen som de enligt lag skall göra.  

Följder utav detta blir då att företaget inte tar någon lärdom utav att ha gjort fel, utan fortsätter 

i samma bana, vilket genererar i en osund konkurrens gentemot andra företagare som faktiskt 

följer lagen. Å andra sidan så är det viktigt att visa en viss empati, som tidigare nämnts så är 

det viktigt att motparten känner sig förstådd, genom att visa empati så känner sig motparten 

förstådd och visar då på ett förtroende. Precis som Back & Ginsburg (1997) tar upp i sin 

modell så spelar första intrycket en stor roll i hur utfallet kommer att bli, och hur framtida 

synsätt på varandra kommer te sig. Eisenberg (2002) definierar empati som en respons eller 

agerande utefter vad personen som känner empati tror sig eller förväntar sig känna om denne 

var i samma sits som personen han känner empati för (Eisenberg, 2002). Ifall en företagare 

spelar oskyldig och hyser självömkan så kan den auktoriserade myndigheten känna empati till 

den delen att rutinmässiga maktåtgärder inte vidtas i vilket ett annat företag kanske skulle fått 

istället på grund av att de inte ville visa sig svaga och känna medömkan. Batson (1991) anser 

inte att empati är ett agerande utan istället tar han upp hur personen som känner empati 
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upplevelser motpartens behov av hjälp, han menar också på att sympati faller inom ramarna 

för empati. 

 

3.2.2. Illojal konkurrens 

 

Illojal konkurrens innebär att om du som företagare på ett otillåtet sätt utför handlingar som 

ger dig en konkurrensfördel. Definitionen i nationalencyklopedin riktar sig mer in på 

marknadsföringsbiten när det kommer till illojal konkurrens, att till exempel du som 

företagare konkurrerar med vilseledande reklam och misskreditering (nationalencyklopedin, 

2012). Men illojal konkurrens kan även enligt Skatteverket vara att du som företagare ger dig 

själv konkurrensfördelar genom att du väljer att inte betala den skatt som du är skyldig att 

betala in till Skatteverket, Skatteverket. Gemensamt och i enlighet med lagens definition så 

innebär illojal konkurrens, förhindring av en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och 

handel med varor, tjänster och produkter (Konkurrenslag, 2008:579). 

 

Att vissa företag väljer att inte betala den skatt de är skyldiga att betala är stort bekymmer för 

de företag som betalar den skatt som de ska. Ett exempel på hur denna problematik ter sig tas 

upp utav forskaren Joel (2007): företag A som jobbar med att måla hus sänker sina priser till 

en betydande lägre nivå än vad dess konkurrenter B & C tillhandahåller. Anledningen till att 

företag A kan utföra sina tjänster till ett lägre pris är att de inte betalar den skatt de är skyldiga 

att betala medan företag B & C laglydigt betalar in den skatt som de är skyldiga till. Eftersom 

företag A med hjälp av skattefusk kan ha ett mycket lägre pris så väljer därför fler kunder att 

inte gå till företag B & C då det är billigare att få sitt hus målat utav företag A. Företag A 

konkurrerar då ut företag B & C genom att de fuskar med skatten och kan på så sätt ha det 

lägsta priset på den marknaden och där uppstår de då en illojal konkurrens gentemot företag B 

& C.  

 

3.3.  Sammanfattning av teorin 
 

Vi har då alltså valt att dela upp makt i tre kategorier baserat på tre olika teorier gällande 

synsätt på makt. Vi ser på makt som något man gör, något man har eller genom att man 

påverkar. När det kommer till makt som något man gör så handlar det om ett agerande, det är 

i själva handlingen som maktutövningen uppstår (Börjesson & Rehn, 2009). Om vi sedan 
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tittar på makt som något man har så handlar det om att makten är knuten till en person vars 

omgivning är medveten om dess möjlighet till maktutövning (Bolman & Deal, 2005). Tittar 

man på makt som en påverkan så kan en auktoritär eller även omtyckt person genom bara 

påverkanstaktik få igenom vad man vill utan av behöva vidta sanktioner, det är alltså ett mer 

relationsrelaterat plan som styr omgivningen dit man önskar (Cialdini, 2005). Vi anser att alla 

dessa typer av maktutövning är nödvändig för att kunna få ut önskar resultat. Hur man sedan 

balanserar dessa är den bidragande faktorn till hur omgivningen sedan uppfattar, anförtror och 

agerar gentemot auktoriteten. Med hjälp av dessa teorier samt tidigare studiers reslutat så skall 

vi sedan i vår analys diskutera hur Skatteverket använder sin makt och om hur dessa olika sätt 

att använda sig utav makt påverkar förtroendet hos de kontrollerade företagen.
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4. Empiri 

 

I detta avsnitt så kommer uppsatsens intervjuer att presenteras. Intervjuerna kommer att 

separeras i kategorier om en med Skatteverket, en med restauranger och en med frisörer. 

Anledningen till att empirin presenteras på detta sätt är för att de olika branschernas åsikter 

skiljer sig så pass markant så att vi ansåg det nödvändigt att dela upp dem för att kunna 

åskådligöra skillnaderna branscherna emellan. 

 

4.1.  Intervju med Skatteverket 

4.1.1. Kontrollant 

 

Kontrollanten berättade att när de är ute på sina kontroller så är det alltid minst två 

kontrollanter närvarande på kontrollbesöken. Anledningen till detta är ifall det skulle 

uppkomma en tvist, då är Skatteverkets ord starkast då det är minst två tjänstemän som kan 

intyga att det som iakttagits stämmer. När vi frågar kontrollanten om vad denne tror att 

Skatteverkets stora förtroende kan bero på så menade kontrollanten på att de är alltid väldigt 

informativa och ser alltid till att förklara vad som händer och har en öppen dialog vid 

kontrollbesöken. Kontrollanten berättar att de försöker visa att kontrollanter är vanliga 

människor som bara gör sitt jobb och att de som gjort fel faktiskt har en skyldighet att göra 

rätt för sig. Vid kontrollbesöken så berättar kontrollanten att de har försökt bygga upp ett 

ansikte för att de ska kännas igen mer och då kunna bygga upp en bättre relation, som i sin tur 

skall främja samarbetsviljan. När vi frågar kontrollanten om synen på relationen mellan 

Skatteverket och småföretagare så upplever kontrollanten att de har en bra relation med 

företagen de besöker. Kontrollanten anser att deras bemötande är den ledande faktorn till att 

Skatteverket har ett så pass stort förtroende hos företagare. Kontrollanten stoltserar även med 

att de har empati för de företagare de besöker. De gav oss ett konkret exempel ifrån ett besök 

på en restaurang med personal som ofta jobbar sena kvällar vid en tidpunkt hade glömt att 

skriva in sin närvaro i personalliggaren
2
. Skatteverkets kontrollanter hade då vid detta tillfälle 

haft översikt med detta och låtit dem slippa straffavgift och istället låtit dem komma undan 

med en varning.  

 

                                                             
2
 Personalliggaren är en lag som innebär att personuppgifter och arbetstid från de anställda som är på plats 

dagligen ska registreras, Skatteverket (2010)   
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4.1.2.  Sektionschef 

 

När vi frågar sektionschefen (som även han brukar delta på kontrollbesöken) om hur det kan 

se ut på ett kontrollbesök så berättar han att på kontrollbesöken så vet företagare och dess 

personal om när de gjort fel. I vissa fall försöker till och med den svartanställde personalen 

hoppa ut genom fönster eller springa ut genom bakdörren när kontrollanterna kommer på 

besök. Detta visar på att Skatteverket har en stor auktoritet och att företagarna/personalen vet 

med sig när de har gjort fel. I vissa av dessa fall så har ägaren till företaget sedan ringt efter de 

som flytt från situationen och bett dem komma tillbaka då kontrollanterna såg när de ”flydde”. 

Detta visar på att ägarna har en respekt för kontrollanternas auktoritet och då det alltid är två 

kontrollanter så vet dem med sig att Skatteverkets ord alltid väger tyngst. En annan faktor 

som gör att ägaren ser till att ringa in personal som flytt från situationen är att det är ägaren 

som får stå för eventuella böter som Skatteverket delar ut, inte den personal som jobbar svart.  

Han berättade även att vid kontrollbesöken så är kontrollanterna alltid väldigt noggranna med 

att de skall ha kontroll över situationen, om de tappar kontrollen eller om de känner att det blir 

en hotfull stämning så avbryts kontrollbesöket.  

 

Han berättar även att vid kontrollbesöken så är det väldigt strikt och har man gjort fel så kan 

man vänta sig böter. Vi frågar chefen om vad han tror det är som bidrar till att företagare har 

ett så pass stort förtroende för Skatteverket trots striktheten. Han berättar att trots att det är så 

pass strikt så visar ändå företagare på ett stort förtroende för Skatteverket då de sköter sitt 

jobb väldigt proffsigt. När de väl är på plats så är de väldigt noga med att berätta om varför 

det är fel och om konsekvenserna. De informerar även om hur de skall göra i framtiden för att 

det skall bli rätt i fortsättningen vilket uppskattas utav de som de gör kontrollbesök på. Han 

berättar om att i vissa fall när de besökt företag för att göra en genomgående revision på grund 

av att det är så pass stora fel. Efter revisionen så är faktiskt företagarna mycket nöjdare än vad 

de var innan då de nu vet att allt stämmer och de kan börja på ny kula och göra rätt i 

fortsättningen. Han berättade att: ”företagare vet att det är lika för alla och de upplever 

kontrollbesöken som att vi har ett bra bemötande och de är nöjda efteråt då de fått mer 

information”. När vi frågar om det finns Skillnader mellan Skatteverkets relation till frisörer 

och restauranger så berättar chefen att frisörer inte är lika vana vid att få besök. 

Restaurangägare är med vana än frisörer att de kommer på besök, restauranger har fler 

myndigheter som kontrollerar dem än vad frisörer har. Därför vet restauranger mer vad som 

gäller under kontrollbesöken. När vi frågar om hur de styr företagare till att göra rätt, förutom 
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att göra kontrollbesök så berättar chefen att Skatteverket har informatörer. Informatörerna 

åker runt till de företag som känner att de behöver lite hjälp för att få till allt korrekt och de 

vill helt enkelt göra rätt från början för att slippa bekymmer i framtiden. Detta är då något 

som bidrar till en förbättring av relationen mellan Skatteverket och företagare, att de alltid 

känner att de kan få hjälp när de behöver. När vi frågar om hur Skatteverket ska göra för att 

bibehålla den goda relation som de tycks ha så berättar sektionschefen: ”Skatteverket har som 

målsättningen att för att bibehålla detta stora förtroende så fortsätter vi att jobba på att göra 

oss mer folkliga och tillgängliga och hålla en mer öppen dialog”.  

 

4.2. Intervju med restauranger 

4.2.1. Restaurang A 

 

Vid intervjun med restaurang A pratade vi med en restaurangansvarig på en mindre 

restaurang. Den restaurangansvarige hade i generella drag positiva åsikter om Skatteverket 

trots historiken. När vi frågade om synen på Skatteverket så sa hon ”de är inte otrevliga, men 

det är ändå Skatteverket”. Hon tyckte att kontrollanterna som varit på kontrollbesök skött sig 

professionellt och visat legitimation så hon skulle kunna veta att de är från Skatteverket. Hon 

tyckte även att kontrollanterna varit trevliga och förstående. Hon berättar att Skatteverket har 

varit på plats och gjort kontrollbesök tre gånger på restaurangen, varav hon trots detta inte 

kände något negativt gentemot Skatteverket. Vidare så tyckte hon att det varit lätt att få tag på 

Skatteverket när hon väl hört av sig till dem och kände heller inte någon oro över att höra av 

sig till dem. Restaurangansvarige berättade även om att Skatteverkets kontrollanter har visat 

en viss empati gentemot restaurangen. Vid ett kontrollbesök så var det en anställd som 

saknade legitimation vid kontrollen av personalliggaren men behövde bara ge upp sitt 

personnummer och de undkom då de böter som de i regel gjort sig skyldiga till.  

 

4.2.2.  Restaurang B 

 

På restaurang B intervjuade vi även här en restaurangansvarig. Här skilde sig dock åsikterna 

om Skatteverket markant jämfört med restaurang A. Den första spontana reaktionen vi fick 

höra när vi nämnde Skatteverket var ”de är inte vänliga”. Hon nämnde att när kontrollanterna 

väl kommit på kontrollbesök betett sig illa. Vid besöket så hade kontrollanterna inte visat sin 
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ID-bricka, utan detta var något platsansvarige fick fråga efter. Dessutom så respekterade inte 

kontrollanten restaurangens hygienkrav om att inte få ”springa” in i köket med ytterkläder. 

Det gick till och med så långt att kontrollanten gjorde påhopp om att hon själv hade 

gympaskor på sig som motivering till att kontrollanten inte behövde ta av sig ytterkläderna 

vid kontrollen i köket. Personalansvarig förklarade även att de har sin personalliggare i 

datorerna då det är väldigt många som är anställda vid restaurangen. De loggar då in på datorn 

med sina personliga login och skriver in sig i personalliggaren på datorn. Detta var något som 

kontrollanterna störde sig på vid kontrollbesöket. Vid själva kontrollbesöket så gjordes inte en 

fullständig undersökning enligt platsansvarige, utan det kändes mest som ett skrämselbesök 

mer än en kontroll. ”De var väldigt fåordiga och arroganta, fick ett otrevligt bemötande”. 

Platsansvarig anser att de kunde skött kontrollen på ett trevligare sätt, allt kändes väldigt 

osmidigt och respektlöst. ”Den negativa bild jag hade på Skatteverket innan besöket 

försämrades om än mer på grund utav deras beteende på plats”. När vi frågade om hon tyckte 

att de var lätt att få tag på Skatteverket så sa hon att Skatteverket inte alls var lätta att få tag på 

varken via företaget såväl som privat. Hon var osäker på om de hade en egen kontaktperson 

vilket tyder på otydlighet ifrån Skatteverkets sida.  

 

4.2.3. Restaurang C 

 

På intervjun med restaurang C så fick vi en intervju med ägaren till en finare restaurang och 

även passiv ägare till en annan restaurang. Hans spontana reaktion på när vi nämnde 

uppfattningen av Skatteverket var att ”det är en motståndare som är där för att sätta dit dig, 

skyldig eller inte”. Innan ägaren varit i kontakt med Skatteverket så ansåg han att det är en bra 

myndighet med ett bra syfte och att han inte har något alls emot det de gör, snarare tvärtom. 

När vi frågade om hur det gått till när han fått kontrollbesök så berättade han att vid första 

kontrollbesöket så var bemötandet väldigt bra och de var trevliga och noggranna med att 

berätta vad de gör. Han sa att de hade en lista om cirka 48 punkter som de betade av under 

kontrollen, och ägaren svarade så ärligt och bra som han kunde på samtliga frågor, trots att de 

var väldigt orimliga och tvetydliga. Detta kontrollbesök gällde den restaurangen som han är 

aktiv ägare i, och han har då möjlighet att vara insatt i vad som sker i den dagliga 

verksamheten och kan därav svara på Skatteverkets frågor med mer kött på benen. Som 

tidigare nämnts så är han även passiv delägare i en annan restaurang där han hade svårare att 

svara på Skatteverkets kontrollanters frågor vid kontrollbesöket på denna restaurang. Allt som 
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han sa kom sedan att vändas emot honom, när han enligt sig själv bara försökte vara 

samarbetsvillig så att de skulle slippa komma dit på ett ytterligare kontrollbesök. Efter första 

besöket som kom sedan ett brev med ett antal otydligheter/brister som Skatteverket hade 

noterat vid kontrollen. Ägaren hade extremt svårt att förstå vad de menade i punkterna och 

han fick anlita en skattespecialist för att ens kunna förstå vad det är som han blivit anklagad 

för. Han anser Skatteverkets påhopp basera sig på att personen i frågan är skyldig till dess att 

de har bevisat sin oskyldiga. Hans juridiska hjälp och skatteexpertis innebar en stor 

ekonomisk belastning för att i domstol kunna bevisa att han är oskyldig. Även om han får rätt 

vid domstol så har han ingen rätt till eventuellt skadestånd för kostnader han ådragit sig under 

rättsprocessens gång, han får endast tillbaka den summa Skatteverket menade på var felaktigt 

bokförd . Skatteverket hade menat på att snittet för bruttovinst i branschen är 60 procent vinst 

medans han låg på 58,2 procent. Han fick då förklara varför han avvek från vad som är 

vanligast förekommande, och han kände sig misstänkt bara för att han vill kunna konkurrera 

med pris. Indirekt så tvingade de honom att höja priset och han har på grund av denna 

incident fått en minskad omsättning gällande både intäkter och kunder. Trots att han i snitt 

hade gjort en förbättring varje år med 20 procent så ville Skatteverket ändå utgå ifrån snittet 

inom hela restaurangbranschen.  

 

När vi frågade om han tycker att alla verksamheter blir lika behandlade utav Skatteverket som 

Skatteverket själva anser, så tyckte han inte att alla blir lika behandlade. Han menade på att 

han som restaurangägare är mycket mer utsatt och bevakad, och om det skulle vara något som 

blivit fel så risker han att bli av med till exempel alkoholtillstånd utöver de andra sanktionerna 

som han utsatts för. Han upplevde detta extremt orättvist mot hans bransch då de är hans 

leverbröd. ”frisörer blir ju inte konfiskerade på sina saxar precis”. Sammanfattningsvis så 

anser han att de totalt saknar empati och att det känns som om de har ett uppdrag om att 

lyckas sätta dit så många som möjligt, även om det inte har föregått något fel. ”Det känns som 

att Skatteverket är vinstdrivande eftersom de hela tiden försöker göra en höna av en fjäder 

gällande de punkter som de anmärker på vid kontrollbesöken”. Han berättade att Skatteverket 

är som en ständigt övervakande maktutövare som är där direkt så fort något sker som kan 

uppfattas som skattefusk. ”Det ständiga trycket och misstänksamheten har sugit ur all glädje i 

att driva en restaurang, för att jag hela tiden känner sig misstänkt och utpekad som 

restaurangägare”. 
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4.3. Intervju med frisörsalonger 

4.3.1. Frisörsalong A 

 

Vid frisörsalong A så intervjuades en ägare till en frisörsalong som är dotterbolag i en stor 

frisörkoncern. Hennes spontana reaktion när vi nämnde Skatteverket var att ”de är 

hjälpsamma och det är bra att de finns”. När vi frågade om vad hon tycker om deras 

kontrollbesök så tyckte hon att det är bra att de gör noggranna kontroller för hon är så trött på 

den illojala konkurrensen. Hon tror därför att det är väldigt viktigt att alla företag kontrolleras 

noga så att oärliga företag får stå till svars. Hon nämnde även att då kostnaden för 

kassaregister
3
 är så pass höga som de är så ser hon det snarare som något positivt med 

kontrollbesök då hon får valuta för pengarna, ”om de inte kontrollerar vår blackbox
4
 så är det 

helt meningslöst att ha den”. Hon ansåg att en större frisörsalong har mer att säga till om när 

det kommer till Skatteverket än vad en mindre frisörsalong har. Men hon nämnde även att 

Skatteverket borde lägga större vikt på att kontrollera mindre frisörsalonger, för hon tror att de 

är inte är lika erfarna och det kanske lättare blir fel där. Hon berättade att Skatteverket varit 

där på kontrollbesök två gånger och att de båda gångerna var väldigt trevliga och tydliga med 

vad som skedde under kontrollen. När vi frågade om hur tillgängliga Skatteverket är så tyckte 

hon att de är väldigt lätta att få tag på. Hon ser det som att de har en god relation eftersom de 

enkelt kan kommunicera med varandra och att hon tycker att de sköter sitt jobb proffsigt.  

 

4.3.2. Frisörsalong B 

 

Vid frisörsalong B intervjuades ägaren till en mindre familjeägd salong. Här iakttog vi en 

tydlig koppling till vad ägaren till frisörsalong A nämnde, att han som ägare till en mindre 

salong inte har något att säga till om. När vi frågade vad han menade med det så sa han att 

ifall det skulle uppstå en tvist mellan en mindre salong som hans, så finns det inte en chans att 

Skatteverket skulle ta hänsyn till vad de har att säga. Ägaren berättade att Skatteverket hade 

varit där på besök och att vid kontrollbesöket så gick allt proffsigt och korrekt till och 

bemötandet var bra. Trots detta ändrades inte hans syn på Skatteverket, han sa med en ironisk 

underton att de gör sitt jobb och är ute efter att få in sina skattepengar. Så trots att han hade 

haft en positiv upplevelse från deras kontrollbesök så kände han ändå inte att han hade fullt 

                                                             
3
 Kassaregister är en lagstiftning som innebär att alla intäkter skall registreras i en kassaenhet som blivit 

godkänd utav Skatteverket, Skatteverket (2007)  
4 Blackbox är ett annat ord för kassaregister 
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förtroende för Skatteverket eftersom de inte tar hänsyn till vad ägare till mindre salonger har 

att säga. 

 

4.3.3. Frisörsalong C 

 

På frisörsalong C så intervjuades en ung tjej som är ägare till en nystartad salong. När vi 

frågade om hur hon såg på Skatteverket så var även hon väldigt positiv generellt sätt. 

Intressant ifrån denna intervju var att även hon fått kontrollbesök utav Skatteverket. 

Skatteverkets kontrollanter hade då gått in i salongen och sett att hon var upptagen med en 

kund och sedan kommit tillbaka in när de såg att hon inte var upptagen. ”De kom först in och 

tittade på mina hårprodukter, de såg lite misstänksamma ut. Sedan när jag var klar med min 

kund så kom dem tillbaka och presenterade sig.” Detta visar på att de har empati för henne då 

de inte ville besvära henne och kunden genom att göra en rutinkontroll medans hon arbetade. 

Det stärker också uttalandet från kontrollanten vid intervjun med Skatteverket som också 

påvisade att de är empatiska emot dem de kontrollerar. Vid själva kontrollbesöket hade 

kontrollanterna varit tydliga och tillmötesgående och hon kände sig inte alls besvärade utav 

deras besök. En intressant sak som hon nämnde var att hon tror att ”restaurangägare verkar 

generellt ha det tuffare med Skatteverket än vad vi frisörer har”, vilket även vi har kunnat 

konstatera efter att ha intervjuat restaurangägare. Vad vi också vill nämna är att inte någon 

utav de tre frisörsalongerna har fått information om möjliga informationsträffar ifrån 

Skatteverket.  Vilket är underligt då kontrollanten från Skatteverket sa att detta är något de 

alltid gör. Generellt så var frisörföretagen C inte orolig eller nervös för att höra av sig till 

Skatteverket för eventuella frågor om väsentliga saker gällande skatt. 
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4.4. Sammanfattning empiri 
  

Typ av företag Problem med skatteverket Positiv/Negativ/Neutral 

Restaurang A Ja Negativ 

Restaurang B Nej Positiv 

Restaurang C Ja Negativ 

Frisör A Nej Positiva 

Frisör B Nej Neutral 

Frisör C Nej Neutral 

 

Efter att ha gjort samtliga intervjuer så demonstrerar vi hur Skatteverket uppfattas utav 

restaurangföretag respektive frisörföretag. De som hade haft komplikationer med Skatteverket 

såsom revisioner samt den följande brevkorrespondensen (som vi kommer förklara vidare i 

vår analys) tenderade att få en negativare syn på Skatteverket än vad de haft tidigare. 

Gemensamt hos samtliga korrespondenter i vår empiri så menade de på att Skatteverket sköter 

sina kontrollbesök de utför på ett bra och empatiskt sätt. Men för de som då haft denna 

brevkorrespondens med skatteverket menade på att den är väldigt byråkratisk och därav svår 

att förstå och de känner då att Skatteverkets tidigare empatiska beteende övergick till 

maktutövning.  När vi tittade på hur frisörer respektive restauranger tenderade att svara 

gällande åsikter kring Skatteverket så tenderade frisörer att ha en ganska neutral och 

avslappnad inställning till Skatteverket medans restauranger hade en negativare syn. De som 

då hade en mer neutral inställning till Skatteverket menade på att Skatteverket är bra, men 

ungefär där slutade deras åsikter till Skatteverket. När vi sedan kom till restauranger så hade 

de mer att säga till om då de upplevde att Skatteverket fokuserar mer på deras verksamhet och 

att de komplikationer som uppstår drabbar restauranger hårdare än vad görs gentemot frisörer.
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5. Analys 

 

I detta analyskapitel så skall uppsatsens teori och empiri vävas ihop för att kunna bringa 

klarhet kring uppsatsens problem och syfte, hur Skatteverket balanserar maktutövning och 

relationsbyggande. För att kunna bringa klarhet i detta så har vi tagit med oss teorins 

centrala begrepp makt och relationer och sedan analyserat dess innebörd i förhållande till 

det som sägs i empirin. Analyskapitlet kommer att delas in i tre stycken kategorier: auktoritet, 

balans mellan maktutövning och relationsbyggande samt kommunikation. Genom att titta på 

dessa tre kategorier syftar det i att bringa klarhet i hur Skatteverket kan balansera sin makt 

och auktoritet med att bygga relationer.   

 

5.1. Skatteverkets auktoritet 
 

Efter att ha varit på intervjuer hos restaurang- och frisörföretagare så försökte vi skapa oss en 

uppfattning om hur Skatteverkets makt ser ut och hur den används gentemot de företag som 

de kontrollerar (i denna uppsats tittar vi då på restauranger och frisörer). En gemensam åsikt 

som samtliga respondenter hade, är att de har en viss respekt för Skatteverket, hur respekten 

sen ter sig kom att skilja sig åt. Cialdini(2005) menar på att det är lättare att respektera någon 

som man fattat tycke för. Denna teori visade sig vara något som Skatteverket på senare tid har 

tillämpat och som man har kunnat se enligt statistiska undersökningar har gett resultat i 

relationsbyggandets grundsten, förtroende. För att Skatteverket skall kunna styra företag till 

att göra rätt ifrån sig så är de även tvungen att använda sin auktoritet genom att göra 

kontrollbesök och där korrigera möjliga fel som företagen gjort.  

 

Enligt Börjesson & Rehns (2009) maktteori gällande tvång så menar de på att tvång är 

någonting som vi mer eller mindre utsätts för varje dag. När Skatteverket kommer till 

företagen för att göra rutinkontroller så är de tvingade till att göra de som kontrollanterna ber 

dem om. Ta tillexempel ett kontrollbesök vid en restaurang så skall kontrollanterna få titta på 

personalliggaren och få ett utdrag ur kassaregistret. Detta är inte något som är 

förhandlingsbart för restaurangägaren och dennes personal, utan de skall rätta sig efter det 

som de beordrats att göra utav Skatteverkets kontrollanter, (så länge det är inom lagens ramar 

och då inom kontrollanternas befogenheter). Denna typ av tvång blir med tiden till en rutin för 
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de restauranger som Skatteverket besöker, de vet vad som gäller och ifrågasätter inte 

kontrollanternas auktoritet. Vid många utav intervjuerna med både restaurang- och 

frisörföretagare så berättade respondenterna att de ofta redan står förberedda med sin 

personalliggare när de ser att Skatteverkets kontrollanter kommer, de ser de inte som ett tvång 

utan det blir en del utav den vardagliga verksamheten. De känner till Skatteverkets 

befogenheter och accepterar det som de blir tillsagda att göra. Företagen vet då att 

Skatteverket har lagen bakom sig och att det är den som styr deras befogenheter. Denna 

kännedom bidrar till att Skatteverket erhåller en viss auktoritet gentemot skattebetalarna.  

 

En faktor som är betydande är Meyersons m.fl. (1996) teori om att personer som inte har 

någon historia av agerande från en myndighet (i detta fall att Skatteverket inte har vidtagit 

åtgärder) så finns ett större förtroende för hur de utnyttjar sin auktoritet än för personer som 

blivit utsatta för ett agerande. Ett exempel på detta är restaurangägare C, när Skatteverket 

utförde sina kontroller första gången (innan åtgärder) så hade denne förtroende för deras 

auktoritet och gjorde som han blev tillsagd utan att ifrågasätta. Vad som skedde sedan var att 

han blev utsatt för tvångsmakt i form av en genomgående revision då de misstänkte att han 

förskingrade pengar. Han förstod inte alls varför han blivit utsatt för detta, och såg sig själv 

orättvist behandlad och kände att han inte på något sätt kunde göra sin röst hörd. Dessutom 

spelar en annan faktor roll i detta skede närmare bestämt konflikträdsla. Restaurangägare C 

som är aktiv ägare i ett företag och passiv delägare i ett annat, försökte samarbeta så gott som 

möjligt genom att vara ärlig och tydlig i frågeformuläret som han erhållits utav Skatteverket 

för sin passiva restaurang. Detta för att försöka undvika en eventuell konflikt i vilket han trots 

sitt agerande inte uppnådde. Cialdini (1989) menar på att företagare i största möjliga mån gör 

så gott de kan för att hålla sig i god relation till Skatteverket, detta för att slippa konflikten 

som kan komma att uppstå. Trots ägarens samarbetsvilja så blev han ändå utsatt för revision 

och återigen så spelade varken hans vilja att samarbeta eller han åsikter ingen roll. Efter detta 

så tappade han helt förtroendet för deras auktoritet, han menade på att de missbrukar sin makt 

och sätter käppar i hjulen för hans verksamhet. När tillit till någon har missbrukats eller 

förspillts så är det väldigt svårt att vända tillbaka förtroendet som det var innan händelsen 

inträffade. Det som Skatteverket kunnat göra annorlunda är att inte använda sig utav ett mer 

vardagligt språk och kommunicera på en mer ömsesidig nivå (Sundin, 2002; Egidius, 2000)  

 Precis som Lind (2001) menar på så är det svårt att veta om myndigheter missbrukar sin makt 

eller inte. Skattebetalare går på hur rättvis behandlingen från myndigheten är, det är det som 

ligger till grund för tilliten till myndighetens auktoritet. Detta visade sig tydligt i vårt 
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empiriska fall, de som ansåg att det var en rättvis behandling visade på ett stort förtroende för 

Skatteverkets arbete, medan de som kände sig orättvist behandlade tappade sitt förtroende.  

Oavsett huruvida företag fattar tycke för Skatteverket så har Skatteverket i slutändan ändå 

sista ordet vilket är den största faktorn till varför de har den auktoritet de har. Speciellt så har 

Skatteverket stor auktoritet emot småföretagare som kanske inte har de resurser som krävs för 

att argumentera tillbaka och får då oftast finna sig i Skatteverkets beslut.  

 

5.2.  Balans mellan maktutövning och relationsbyggande 
 

Vid intervju med anställda på Skatteverket så menade respondenterna på att Skatteverkets sätt 

att styra företagare till att betala rätt skatt inte ses som en maktutövning utan de dem gör är 

mer som en påverkanstaktik. Bara möjligheten till att få kontrollbesök påverkar företag till att 

sköta sig och betala rätt skatt. Man kan säga att kontrollbesöken är som en sorts socialt bevis, 

företag kan se i tidningar och publiceringar om hur andra företag har blivit ertappade för 

skattefusk vid kontrollbesök som Skatteverket utfört. Bara denna vetskap om hur 

konsekvenserna ser ut är då som en påverkan till att göra rätt för sig (Cialdini, 2005). Ett 

annat socialt bevis är alla olika ändamål som skattepengarna går till. Precis som både 

intervjuade företag och Skatteverket sa så kan man se att skattepengarna faktiskt går till bra 

ändamål som sjukvård, skola och äldreomsorg. Detta sociala bevis funkar som en sorts 

moralisk faktor till att företagen faktiskt vill göra rätt för sig för de gagnar både en själv och 

ens omgivning (Cialdini, 2005). ”Tax payer compliance research”
5
 har i en studie tagit fram 

olika teorier som visar hur en skattemyndighet kan styra skattebetalare till att följa deras krav. 

I studien applicerar Cialdini (1989) sina teorier om påverkan och undersöker hur olika 

beteenden kan påverka individers vilja att följa andras krav.  

 

 

 

 

 

                                                             
5 Tax payer compliance är ett utskott i det amerikanska Skatteverket IRS (Internal Revenue Service) som tar upp 

frågor kring hur IRS skall gå tillväga i sin brottsbekämpning mot skattefusk. De tar in kunniga teoretiker inom 

området som sedan får ge sin syn på hur IRS bör gå tillväga och hur de ska göra för att komma dit. 
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Cialdini (1989) tar utifrån sina teorier om påverkar tar han fram en trestegs process hur vissa 

åtaganden kan förbättra samarbetet:  

 

1) Identifiera allmänt accepterade normer som är relevanta för skattemoralen 

2) Ha dessa normer i baktanken när man gör sina åtaganden 

3) Belys bristande överensstämmelse mellan skattemyndighet och skattesubjektets 

förväntningar 

 

Cialdini (1989) diskuterar även kring ömsesidighet där han i ett exempel tar upp: ”om IRS
6
 

gör en oväntad gärning till den skatteskyldiges fördel, så känner denne sig skyldig att göra 

något tillbaka”. Cialdini (1989) tar även upp principen om socialvalidering där han även där i 

ett exempel menar på att den skatteskyldige kan påverkas av vänners handlingar när det 

kommer till skatt. Till exempel, om alla mina vänner väljer att inte betala rätt skatt så 

påverkar det mina normer och värderingar när det kommer till skatt och kan då leda till att jag 

går samma väg som mina vänner på grund av grupptrycket.  

 

För att återgå till begreppet ömsesidighet mellan skattemyndigheten och skattesubjektet så 

pratar Cialdini (1989) om att för att vinna över skattebetalare på sin sida så skulle de till 

exempel kunna erbjuda de som har begått skattefel en möjlighet att korrigera felet och därmed 

undvika ett högre skattestraff, vilket gynnar båda parter då det stärker relationer sinsemellan. 

För att stärka relationen så skulle skattemyndigheten kunna skapa en mer personlig kontakt 

gentemot skattebetalarna, t.ex. en personlig skatterådgivare, Cialdini (1989).  

Skatteverket kan inte alltid få igenom sin vilja genom den påverkanstaktik som Cialdini 

förespråkar, i vissa fall så är empati och samarbete något som helt enkelt inte kan tillämpas. 

Till exempel om en restaurang eller frisörsalong slarvat med sin personalliggare, då kan inte 

Skatteverket bara försöka motivera dem på ett vänskapligt sätt till att göra rätt i fortsättningen 

för att de känner empati med dem, utan måste vidta åtgärder i form av exempelvis böter, detta 

för att symbolisera för andra företagare att det inte är ett accepterat beteende och även för att 

på ett effektivt sätt korrigera det företag som gjort fel. Precis som vi pratade om tidigare så är 

det viktigt att Skatteverket utstrålar en viss auktoritet, detta för att styra skattebetalare till att 

göra rätt. Utan en viss auktoritet så känner de inte den respekt som behövs för att Skatteverket 

skall kunna styra skattebetalare till att göra rätt ifrån sig.  

                                                             
6 Internal Revenue Service, amerikanska motsvarigheten på svenska Skatteverket  
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Förutom sitt relationsbyggande och sin auktoritet så har även Skatteverket en positionsmakt, 

där de via sin position kan utdela böter och kräva revisioner till de kontrollerade företagen. 

Skatteverket har tilldelats sin position med syfte att se till att rätt skatt betalas från företagen. 

En viktig faktor gällande positionsmakt (i vårt fall Skatteverkets positionsmakt) är att den som 

besitter positionsmakten alltid har sista ordet, Bolman & Deal (2005). Som vi tog upp innan 

så hade restaurangägare C tagit upp att han kände sig orättvist behandlad utav deras 

positionsmakt, vad han än sa så vägde deras ord tyngre. Just denna faktor att Skatteverkets ord 

alltid väger tyngst känns ganska långt ifrån det relationsrelaterade förhållande som de säger 

sig eftersträva. I en god relation så skall både parter kunna göra sin röst hörs, annars blir det 

en relation som bygger på att ena part är överordnad och den andre underordnad, det vill säga 

inte en ömsesidig relation. Men samtidigt så kan man se det ur det perspektiv som Korsell 

(2003) menar på, att som förebyggandearbete mot skattefusk hos Skatteverket så skall de göra 

det svårare för misstänkta företagare att tala sig ur situationer då de misstänks för fusk och 

Skatteverket måste därav ha det tyngst vägda ordet. Det är som en balansgång mellan att ha en 

bra relation och visa på auktoritet, båda är väldigt viktiga för att kunna få skattebetalarnas 

förtroende. Och precis som vi fångade upp i många av våra intervjuer så vill de se resultat 

från Skatteverkets sida, att de ser till att undanröja företagare som bidrar till en osund 

konkurrens genom skattefusk.  

 

5.3. Skatteverkets kommunikation 
 

Vid vår intervju med Skatteverket så berättade kontrollanten om hur Skatteverket strävar efter 

att skapa ett ansikte utåt och glida ifrån den byråkratiska stämpeln som de tidigare haft. Vid 

intervjuerna så rådde det olika åsikter kring huruvida om Skatteverket glidit ifrån sin 

byråkratiska karaktär. Restaurangägare C menade på att ”det är näst in till omöjligt att 

kommunicera med Skatteverket, man får bara ett brev med åtgärder som sen skall rättas till, 

och de använder sig av ett extremt otydligt och byråkratiskt språk”. Det som respondent då 

menar på är att han känner sig utesluten i kommunikationen mellan han och Skatteverket, 

detta hade kunnat undvikas enkelt bara Skatteverket visat på empati och använt sig av ett mer 

vardagligt språkbruk (Sundin, 2002;Egidius, 2000). Vid intervjun med två anställda på 

Skatteverket så lät det helt annorlunda, de ansåg att de är väldigt folkliga och tydliga, detta 

samtidigt som själva myndigheten Skatteverket i ett uttalande har erkänt att de kan vara svårt 
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att förstå deras budskap vid vissa tillfällen och att detta är något de alltid jobbar på att 

förbättra (Skatteverket, 2008b:11). Denna brevkorrespondens som Skatteverket använder sig 

utav när de skall skicka åtgärder till företag de hittat fel hos vid kontrollbesök skulle kunna 

beskrivas med Börjesson och Rehns (2010) expertmakt kombinerat med Bolman och Deals 

(2005) information och kompetens. Att Skatteverket skickar ut brev som är skrivna på ett 

väldigt komplex sätt blir då att sätta företagare i en situation där de inte kan varken förstå eller 

ställa krav på att få de framfört på ett annat sätt och detta gäller då speciellt småföretagare. 

Till skillnad från stora företag som exempelvis Volvo som har resurser, tid, pengar men 

framförallt kompetensen som krävs för att kunna tolka budskapet som finns i brevet med 

åtgärder, på samma sätt så saknar småföretagare ofta dessa egenskaper. Skatteverket använder 

sin expertmakt mot företagen som återigen ställs i en situation där de inte har något att säga 

till om och Skatteverket får sista ordet. Det är då vid detta stadiet som relationsbyggandet 

övergår till maktutövning och förtroendet avtar. Skatteverkets kontrollbesök som anses som 

positiva då det sköts på ett professionellt och empatiskt vis tenderar då att inte spela någon 

större roll på inverkan hos förtroendet, eftersom när de sedan går vidare till stadiet där de 

utför sin brevkorrespondens så avviker de från sina tidigare tillvägagångssätt och skapar stort 

missnöjde hos de företag som drabbas utav detta. Det är onödigt att Skatteverket skall ha en 

sådan brist i sitt sätt att kommunicera med de företag som de kontrollerar, eftersom de lägger 

så stor vikt av att jobba på ett mer relationsrelaterat plan på alla andra nivåer så är de 

bibehåller samma tillvägagångssätt rakt igenom för att kunna behålla sitt höga förtroende 

(Sundin, 2002). Det är viktigt att Skatteverket visar på empati och förståelse i sådana fall, det 

är viktigt att dessa två faktorer prioriteras (Egidius, 2000). De sätter sig helt enkelt inte in i 

andras situation när det kommer till att de faktiskt inte förstår vad Skatteverket menar i sina 

brevutskick. Restaurangägare C menade på att han fick anlita en skattespecialist bara för att 

tolka Skatteverkets brev och urskilja bakgrunden till ärendet.  

 

Precis som Egidius(2000) menar på att så leder förståelse till empati och en bättre 

kommunikation. Men trots otydligheten i Skatteverkets brevkorrespondens så var ändå 

samtliga personer vid intervjutillfällen i stora drag väl medvetna om vad dem fick och inte 

fick göra. Utav den insamlade empiriska data så ansåg samtliga respondenter företag att 

Skatteverkets kontrollanter och tillgänglighet var väldigt bra. Dock endast till den delen att 

ärendet inte gått vidare till att företagen fått åtgärdsbrev från Skatteverket. När Skatteverket är 

på plats hos kontrollerade företag så uppfattas de som enklare att kommunicera med, det är 

just vid tidigare nämnd brevkorrespondens som kommunikationen börjar svikta och det 
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byråkratiska språkbruket träder in. Sundin(2002) menar på att det är viktigt att använda sig 

utav ett mer vardagligt klarspråk för att kunna nå ut till medborgarna. Edgren(2000) håller 

inte med Sundins åsikt om klarspråk, utan menar på att det inte är något större problem med 

det byråkratiska språket, då det riktar sig mot en mindre specialistgrupp. Det Edgren(2000) 

menar på är något som känns väldigt trångsynt, en småföretagare skall inte behöva anlita en 

specialist för att kunna förstå vad Skatteverket är ute efter, Skatteverkets uppgift är ändå som 

de även själva menar på att underlätta och hjälpa småföretagare (Skatteverket - visioner & 

mål, 2012). Precis som en utav intervjupersonerna sa så skapar denna byråkrati ifrån 

Skatteverket en frustration hos småföretagare som tär på förtroendet och skadar relationen.  

 

En annan infallsvinkel på det hela är i vilket skede kommunikationen brister. Vad vi lagt 

märke till vid intervjuerna är att företagare som väl hamnat i en tvist med Skatteverket 

upplever att kommunikationen gentemot Skatteverket blir till det sämre. De menar på att när 

de väl hamnat i blåsväder så är Skatteverket mycket svåra att få tag på för att inte tala om den 

ännu mer otydliga information de får när de väl kommer i kontakt med Skatteverket. Återigen 

är den byråkrati som uppstår när en tvist väl uppkommer en stor bidragande faktor till ett 

försämrat relationsbyggande ifrån båda parter. Dock blir denna negativa effekt väldigt svart 

på vitt då företag som inte fått problem med Skatteverket i själva verket menar på att 

Skatteverket är mycket lätta att få tag på. De menar även på att de är väldigt hjälpsamma och 

professionella när de väl är på plats såväl som när de blir kontaktade över telefon. Det blir 

alltså aldrig något där emellan. Antingen är det en mycket negativ syn eller så är det en 

mycket positiv syn utifrån företagares perspektiv. Det är då precis som Meyerson m.fl.(1996) 

menar på att det är agerandet från Skatteverkets sida som styr hur synen på Skatteverket ser ut 

utifrån skattebetalarnas sida. Innan agerandet i form av den svårförstådda 

brevkorrespondensen med åtgärder så är synen väldigt positiv, men efter 

brevkorrespondensen så tenderar synen att bli negativ eftersom skattebetalaren upplever den 

som svårförstådd och onödigt byråkratisk.  

 

Utifrån uppsatsens empiri så framgår det att de flesta med positiv syn inte har fått uppleva 

Skatteverkets agerande i form av brevkorrespondensen med åtgärder, medan de som hade en 

negativ syn hade fått genomgå det. För att utvidga detta så finns det exempel på detta i princip 

alla respondenters åsikter. Vad vi la märke till var att ifall intervjupersonerna var negativa vid 

vår första intervjufråga så eskalerade denna negativitet rakt igenom alla våra frågor, det var 

alltså ingen som tyckte att något med Skatteverket var både positivt och negativt utan snarare 
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antingen eller. Vad gällande de intervjupersoner som hade negativa åsikter om Skatteverket så 

tenderade dessa personer att visa på irritation under intervjun för att de kom att tänka på deras 

kontakt med Skatteverket medan de personer som var positiva var näst intill likgiltiga eller 

helt utan åsikt eller synpunkt. De tyckte att de mesta med Skatteverket var bra utan att ha 

någon speciell åsikt om varför de tyckte de var bra. Som diskuterats innan så blir åsikterna då 

väldigt svart på vitt.  

 

För att klargöra kommunikation så ser vi ett samband med försämrad kommunikation mellan 

Skatteverket och företagare i samband med att företaget i frågan hamnat i en tvist med 

Skatteverket. Anledningen till detta är att när en tvist väl uppstår så sker korrespondensen 

med åtgärder via brev då Skatteverkets regler säger att det måste ske på detta sätt. Som 

tidigare nämnt så har Skatteverket lyckats bygga upp ett förtroende hos skattebetalarna och då 

särskilt hos företagare. Vid uppsatsens intervjuer så kunde förtroendet för Skatteverkets arbete 

ha många olika anledningar. En ägare till en frisörsalong hade förtroende gentemot 

Skatteverket på grund av att hon ser dem som ”en myndighet som hjälper till att upprätthålla 

en sund konkurrens på marknaden, och underlättar då för alla aktörer på marknaden att kunna 

konkurrera på ett etiskt och rättvist sätt”. Skatteverket själva säger att en faktor dem håller 

hårt på är att ”det ska vara lika för alla”. Wintrobe (2001) förespråkar även han att för att 

kunna skapa ett förtroende och en relation så måste det vara rättvist, är det rättvist så ökar 

förtroende för Skatteverket och en god relation skapas. Det han menar med rättvist är då att de 

olika regler, lagar och kontroller som Skatteverket utövar skall se lika ut för alla, ingen skall 

särbehandlas eller utpekas. Att ha skapat sig ett förtroende är en bidragande faktor till att 

kunna bygga upp en relation mellan Skatteverket och skattebetalarna. Har skattebetalarna en 

god relation och därmed ett stort förtroende gentemot Skatteverket så påverkar det deras 

moraliska värderingar och därmed synsättet på Skatteverket (Torgler, 2003).  

 

Vikten av att det skall vara rättvist kom att visa sig tydligt i en intervju som gjordes med en 

restaurangägare, han kände sig väldigt orättvist behandlad och att det inte alls är rättvist som 

Skatteverket självs hävdade vid vår intervju. På grund av att restaurangägaren kände sig 

orättvist behandlad, att hans bransch har mycket tuffare villkor än andra branscher så menade 

han på att han saknar förtroende för Skatteverket överhuvudtaget. För att poängtera att det inte 

var skatt i sig som ägaren inte gillade så sa han klart och tydligt vid flera tillfällen att han 

uppskattar Skatteverkets jobb i helhet framförallt när han blivit förälder. ”utan Skatteverket så 

hade inte skola, vård och omsorg varit så bra som det är”. Bakomliggande faktorer till hans 
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negativa syn på Skatteverket var deras nonchalanta beteende med svårlästa brev och 

skattekontrollanternas invecklade frågor när de väl var på plats som ägaren ansåg ha en 

underliggande faktor bakom varje svarsalternativ. För att återgå till diskussionen tidigare i 

analyskapitlet så återkommer den byråkratiska sidan som en bidragande faktor till en 

kommunikationsbrist.
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6. Slutsats 

 

Undersökningens huvudsakliga slutsats var att förstå varför Skatteverket på senare tid har fått 

ett så stort förtroende, framför allt från företagssidan. För att komma till insikt med detta så 

har vi undersökt hur Skatteverket balanserar sin maktutövning med relationsbyggande. 

Utifrån de två grundpelarna makt och relationer så har vi sedan tittat på hur Skatteverket 

tillämpar dessa två begrepp och hur det kan påverka företagares förtroende, i denna uppsats 

fall restaurangägare- och frisörföret. Genom att ha analyserat uppsatsens empiri och teori så 

har olika faktorer som bidragit till ett bättre respektive sämre förtroende visat sig.  

 

Meyerson m.fl. (1996) menar på så har de företag som inte har genomgått åtgärder från 

Skatteverkets sida visat ett större förtroende. Detta visade sig utifrån ett fall ur uppsatsens 

empiri, där en utav de intervjuade restaurangföretagen hade fått genomgå en revision och 

hade på grund av detta en betydligt negativare syn på Skatteverket och ett minskat förtroende. 

Dessutom hade restaurangägare generellt en snävare syn på Skatteverket men även mer 

kunskap om deras arbete då de är mer vana vid att myndigheter kontrollerar dem än vad 

frisörföretagare är. Precis som vi diskuterade i analyskapitlet så upplever vi att relationen 

förändras till det sämre så fort den byråkratiska brevkorrespondensen kommer in i bilden. 

Sundin (2002) menar på, d.v.s. att det är viktigt för Skatteverket att genomgående använda sig 

utav ett mer vardagligt språk för att kunna nå ut till medborgarna.  

 

Gällande vikten av en enkel och tydlig kommunikation så kom det att visa sig i de flesta 

empiriska fall att Skatteverket faktiskt är bra på att göra sig förstådda på övriga punkter, till 

exempel att de är lätta att få tag på och att deras hemsida är enkel att navigera sig fram på. Det 

är just vid brevkorrespondensen som vi kunnat visa på att det uppstår en förvirring och ett 

minskat förtroende. En annan faktor som påverkade förtroendet var huruvida Skatteverket 

visade på empati och då framförallt vid kontrollbesöken. Utifrån flera utav uppsatsens 

empiriska fall så framgick det att Skatteverkets kontrollanter vid kontrollbesök visade på 

förståelse vilket ledde till att de kunde känna ett större förtroende för Skatteverket. Det är då 

som Egidius (2000) menar på att om man visar förståelse leder till att de kontrollerade 

företagen känner sig bättre bemötta och får då ett större förtroende för Skatteverket eftersom 

de kan känna en ömsesidig respekt. De största bidragande faktorerna till att Skatteverket 

lyckats bygga upp detta stora förtroende enligt respondenter från vår empiri är att de flesta 
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känner att Skatteverket finns där för att hjälpa dem, de hjälper till att motverka den osunda 

konkurrensen. Majoriteten av respondenterna ansågs sig även blivit väl bemötta utav 

Skatteverkets kontrollanter, att de var väldigt proffsiga och empatiska. Det är då precis som 

Tyler (2001) menade på att det är vid kontrollbesöken som Skatteverket har en möjlighet att 

skapa en relation med företagen och att det är till stor del där företagen skapar sin uppfattning 

gentemot Skatteverket. Något som skulle kunna visa på att det som Tyler (2001) menar på 

stämmer är Skatteverkets undersökningar gällande visat förtroende. Vid dessa undersökningar 

så har företagarna visat på ett större förtroende än vanliga privatpersoner. En anledning till 

detta skulle kunna vara att företagare har mer fysisk kontakt med Skatteverket än vad 

privatpersoner har. Detta kan då visa på att Skatteverket har ett bra bemötande mot företagen 

och att de upplever att de som uträttas från Skatteverket är något positivt som främjar en sund 

konkurrens och ett fungerande samhälle. Detta var något som de flesta respondenter faktiskt 

menade på att Skatteverket bidrar med och att detta ligger till grund för att de visar på ett stort 

förtroende. 

 

Cialdini (2005) menar på olika sociala bevis leder till en ökad vilja till samarbete, i 

Skatteverkets fall fungerar det som en förtroendekälla. Skatteverket balanserar då sin 

maktutövning med att de försöker skapa en god relation med de företag som de kontrollerar. 

Precis som intervjuade sektionschefen sa så har Skatteverket informatörer och 

informationsträffar för att försöka visa på en vilja till samarbete gentemot företagare. Detta 

för att de ska kunna känna ett förtroende mot Skatteverket och uppleva de som tillgängliga. 

Men som nämnt i analysen så behöver Skatteverket ibland ta till med hårdare reformer genom 

att använda sig utav sin positionsmakt, detta då i form utav de kontrollbesök som de utför och 

komplikationerna som kan uppstå efter dessa hos de kontrollerade företag som inte redovisat 

rätt skatt. En nyckel i att balansera makt med relationer är då som Tyler (2001) menar på, att 

det är vid kontrollbesöken som Skatteverket har möjligheten att visa ett mer folkligt ansikte 

som den intervjuade kontrollanten berättade att Skatteverket eftersträvar, och om de lyckas 

utföra de hårdare reformerna på ett mer empatiskt, förstående och rättvist sätt så lyckas de 

ändå vinna förtroende och respekt hos de kontrollerade företagen, man lyssnar helt enkelt 

hellre på någon som man känner respekt och förstående hos eftersom det skapar ett gillande, 

Cialdini (2005). Att kunna upprätthålla detta blir då som en balansgång för Skatteverket, på 

ena sidan så handlar det om att visa empati och på andra sidan om att se till att lagarna 

efterföljs med hjälp av kontroller och bestraffning. Det handlar då om att balansera så att det 

inte blir för empatiskt då det finns risk för att de inte erhåller den respekt som krävs, men det 
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är då även viktigt att kontrollerna inte är för hårda då de riskerar att förlora sin legitimitet. Det 

Skatteverket kan göra för att upprätthålla detta är att förbättra kommunikationen genom att 

agera på ett mindre byråkratiskt vis, speciellt vid brevkorrespondensen. 

 

6.1. Förslag på fortsatt forskning 
 

Med åtanke på de successivt förbättrade siffrorna gällande ett ökat förtroende gentemot 

Skatteverket och framförallt inom småföretagandet, så vore det intressant att forska vidare 

kring kostnad kontra nytta. Det vill säga att göra mätningar på vad det i själva verket kostar 

för Skatteverket att göra rutinmässiga kontrollbesök och revisioner hos just småföretagare. 

Hade det ökade förtroendet hos småföretag varit lika positivt ifall Skatteverket hade lagt ner 

mindre resurser på kontroller eller är deras aktiva agerande en viktig faktor för förtroendet 

som de ingivits. 

6.2. Uppsatsens bidrag 
 

Vad som har kunnat konstateras i vår slutsats så är brevkorrespondensen en viktig faktor 

framförallt då de är aktiv övergång från relationsbyggande till maktutövning och balansen 

som Skatteverket försöker behålla börjar svikta. Trots att vi som skribenter är utanför 

relationen mellan parterna i studien det vill säga neutrala så är studien ändå mer riktad åt 

Skatteverket som riktlinjer för vad som kan tänkas vara viktiga faktorer för en fortsatt 

utveckling av balansen mellan relationsbyggandet och maktutövning. Att se ett problem ifrån 

ett annat perspektiv är något som vi anser att Skatteverket skall dra nytta av. Även ifall de inte 

väljer att använda sig utav denna relativt kritiska syn mot deras relation gentemot företag så är 

det ändå en slutsats som de borde se över i framtiden. Att även ge företagare en möjlighet att 

göra sin röst hörd, inte bara genom en kvantitativ undersökning utan genom en kvalitativ 

undersökning som tror vi även bidrar till en mer öppen dialog. Och detta är även något som 

andra organisationer som värdesätter legitimitet kan dra nytta av. 
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6.3. Praktiska rekommendationer 
 

Då Skatteverket använder sig av ett såpass professionellt och legitimt tillvägagångssätt vid 

vanliga kontrollbesök så anser vi att detta arbetssätt inte skall behövas ändras vid en 

brevkorrespondens. Visserligen så måste Skatteverket förr eller senare, om det gått så långt 

som till brevkorrespondens utöva en viss tvångsmakt både för att bibehålla sin auktoritet men 

även för att motverka fusk och skapa en rättvisa för samtliga företag. Det vi skulle 

rekommendera rent konkret är att Skatteverket fortsätter att vara kontaktbara under hela 

förloppet då de ändå är där för att hjälpa till. I vissa fall är ju företaget i frågan medvetet 

skyldig till eventuellt brott, men man får inte glömma att de i många andra fall inte är 

skyldiga till brott och vill göra rätt för sig precis som vi tog upp exempelvis med 

restaurangägare C i empirin. Att kommunicera med det utpekade företaget leder till ett lättare 

händelseförlopp vid eventuella böter såväl som ett fortsatt förtroende hos företaget som då 

faktiskt har en möjlighet att göra sin röst hörd. Detta tror vi skulle skapa en bättre balans 

mellan Skatteverket och företagare och ytterligare höja förtroendet hos båda parter då 

öppenhet bygger på förtroende.  
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8. Bilagor 

 

Intervjuformulär med Skatteverket 

 

Inledande fråga 

Skulle du kunna berätta lite hur det är att jobba som kontrollant, hur kan ett kontrollbesök se 

ut och hur går kontrollbesöken tillväga? 

Fråga 1 

Hur upplever du vanligtvis restaurang- och frisörägarna bemötande som du gör kontrollbesök 

på? ( Är de samarbetsvilliga, vad har de för attityd gentemot er? ). 

Fråga 2 

Hur upplever du relationen mellan dig som kontrollant och restaurang- och frisörägare? (Bra 

kommunikation, samarbetsvilliga, ömsesidighet?). 

Fråga 3 

Hur upplever du införandet av nya lagregleringar, tex personalliggaren?  

 

 Har det skapat missnöje eller försämrat samarbete i ”personalliggarfallet” hos då 

frisör- och restaurangägare?) 

 

 Vad tycker du om att den riktar sig främst mot restaurang- och frisörägare?  

 

 Har det påverkat Er relation? 

 

Fråga 4 

I en undersökning så visade det sig att Skatteverket är en utav de myndigheter som har det 

största förtroendet hos medborgare och företagare. Vad tror du det är som bidrar till det stora 

förtroendet hos er på Skatteverket? 

(god relation, stor kunskap, öppenhet?) 

 



 

  

Vi såg även i Er senaste årsredovisning att företagare hade ett ännu större förtroende för er än 

vad privatpersonerna har, vi antar då att ni har mer kontakt med företagare, kan det då ha att 

göra med ert bemötande, vad anser ni att ni gjort för att förtjäna detta stora förtroende? 

 

 

Fråga 5 

Hur tror du att du som kontrollant kan bibehålla och utveckla förtroendet mellan Er och 

småföretagare? 

Brukar ni ge feedback? 

 

Intervjuformulär till restauranger och frisörer 

Fråga 1 

Hur upplever du Skatteverket?  

Fråga 2 

Hur ser din kontakt med Skatteverket ut, har du varit på informationsträffar. Har ni fått 

kontrollbesök utav Skatteverket, upplevelser. Om de har varit där? Förändrades synen på 

Skatteverket då? Positivt eller negativt.  

Fråga 3 

Hur upplever du Skatteverkets kontrollanter när de kommer? Obehagligt eller rutin som är 

fullt normalt 

Fråga 4 

Hur upplever du som företagare eller privatperson tillgängligheten gällande det att ta kontakt 

med Skatteverket? 

Fråga 5 

Vad anser du kan bli bättre för att förbättra relationen er emellan, både du såväl som 

Skatteverket.



 

  

 


