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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Riksskatteverket lanserade år 2002 en kampanj med målsättningen att förändra 
ungdomars attityd till svartjobb. Kampanjen såg vi som en del i den utveckling statsapparaten 
genomgått mot att bli konkurrens- och kundmedveten. Frågan väcktes vad som är 
Riksskatteverkets uppgift. Kan marknadsföring anses ligga inom Riksskatteverkets 
verksamhetsramar och ställer det faktum att Riksskatteverket är en myndighet några särskilda 
krav på marknadsföringen. 
 
Syfte: Denna uppsats syftar till att beskriva Riksskatteverkets verksamhet och svartjobbskampanj 
för att därefter kunna förklara offentliga myndigheters behov och möjligheter att använda 
attitydförändrande kampanjer. Vi kommer att utvärdera huruvida befintlig företagsekonomisk 
marknadsföringsteori är applicerbar även på offentliga myndigheter och om så inte är fallet ämnar 
vi utveckla denna. 
 
Genomförande: Uppsatsen har en fallstudieliknande ansats och granskar Riksskatteverket och dess 
kampanj angående svartjobb riktat mot ungdomar i åldern 16-20 år. Empirin grundas till stora 
delar på personliga intervjuer, men utöver detta har även sekundärdata i form av exempelvis 
statistiska undersökningar och tidningsartiklar använts. 
 
Resultat: Den tjänst Riksskatteverket erbjuder skiljer sig inte från traditionella tjänster förutom i 



det avseendet att medborgarna enligt lag är tvingade att delta i utbytet; detta är ju inte fallet i en 
vanlig transaktion. Genom olika former av bitjänster kan myndigheter minska den upplevda 
kostnaden och öka det upplevda värdet för medborgarna. Därigenom kan utbytet mellan de båda 
parterna öka. Då marknadsföringskampanjer kan ses som en av myndigheternas bitjänster anser vi 
att kampanjer ligger inom deras verksamhetsområde. Den för uppsatsen aktuella kampanjen 
genomfördes för att förebygga en minskad frivillighetsgrad till följd av ungdomars attityd till 
svartjobb. Vidare visar uppsatsen att befintlig marknadsföringsteori är tillämpbar även på 
myndigheter. 
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Background: In 2002 the Swedish national tax board, Riksskatteverket, launched a campaign aimed 
at changing the attitude among the Swedish youth towards unreported work. We saw the 
campaign as part of the government’s general development towards becoming more customer 
oriented and aware of their competitors. The question arose concerning the national tax board’s 
mission. What can be regarded as lying within their framework and does the fact that the national 
tax board is an authority propose any special demands on their marketing? 
 
Purpose: This thesis aims at describing the Swedish national tax board’s activities and their new 
campaign in order to explain the possible role of attitude changing campaigns in the public 
authorities’ directives. We will evaluate whether existing marketing theory is applicable on public 
authorities and if not, we intend to develop the theories. 
 
Research Method: The thesis has a case study approach and reviews the Swedish national tax 
board and its campaign regarding unreported work aimed at youths between 16 and 20 years old. 
The empirical data are in large parts based on personal interviews. Additionally, we have used 
secondary data in the form of statistical surveys and newspaper and magazine articles. 
 
Results: The Swedish national tax board’s service does not in large differ from traditional services 
offered by commercial corporations, except from the fact that citizens are obligated by law to 



participate in the exchange. This is not the case in a traditional exchange. Through different forms 
of subordinate services, authorities can reduce the perceived cost and increase the perceived value 
for the citizens. By that means, the exchange between the two parties can increase. As marketing 
campaigns can be seen as a subordinate service, we deem the campaign to be within the 
authorities’ framework. The campaign in focus for this thesis was launched to prevent a decreased 
rate of tax compliance resulting from youth’s attitude towards unreported work. Further, the thesis 
shows that existing marketing theory is applicable on public authorities.  
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1. Inledning 
I det följande avsnittet introduceras läsaren till uppsatsen och den 
problematik som ligger till grund för dess genomförande. I bakgrunden 
målas en bild upp av kontexten i vilken det valda fallet verkar och i 
problemdiskussionen förs en diskussion som mynnar ut i de valda 
problemfrågorna. Inledningen avslutas med en presentation av uppsatsens 
syfte, dess avgränsningar samt disposition. 
 

1.1. Bakgrund 
Kranvatten i en äckligt brun nyans, gator som liknar lerfält och 
fotbollsplaner där gräset är knähögt och målen för länge sedan fallit sönder. 
Det är Riksskatteverkets domedagsbild som ska ändra ungdomars 
skattemoral. Historiskt sett förknippas antagligen myndigheter mer med 
informationsspridning genom brevlådan än med den attitydförändrande 
kampanj som visats i biosalongen. Det här är dock bara en i raden av 
förändringar som synts bland de offentliga verksamheterna. 
 
Kraven på de offentliga myndigheterna har ändrats och idag ställs högre 
krav på kvalitet och flexibilitet. Detta har gjort att myndigheter har fått tänka 
om och genomföra vissa förändringar. En ökad medvetenhet kring 
konkurrens, något som benämns New Public Management, har i Sverige 
medfört bland annat att statsförvaltningen uppmärksammat att de finns till 
för medborgarna och att förvaltningen måste utvecklas utifrån detta 
medborgarperspektiv. 1  Genom en fokusering på kärnverksamheten, 
kontinuerlig kompetensutveckling och tillvaratagande av den 
informationstekniska utvecklingen ska medborgarnas kontakt med 
statsförvaltningen underlättas. 2  ”Regeringens mål är att den svenska 
statsförvaltningen skall, med höga krav på rättssäkerhet, effektivitet och 
demokrati, vara tillgängliga och tillmötesgående och därigenom vinna 
medborgarnas fulla förtroende.3” 
 

                                          
1 OECD, 2000, s. 1 
2 Persson, 1998, s. 16 
3 Persson, 1998, s. 1 
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På ett mer konkret plan har detta förändrade tankesätt bland annat mynnat ut 
i att exempelvis Kronofogdemyndigheten ansträngt sig för att bli mer 
kundorienterad och många små kommuner tycks se ett behov av att 
marknadsföra sig själva. 4 Exemplet med Kronofogdemyndigheten visar att 
det inte enbart är de numera konkurrensutsatta delarna av statsapparaten som 
så att säga vaknat till, utan även andra aktörer. New public management 
verkar inte bara vara ett sätt att försöka överleva för annars hotade delar utan 
ett verkligt nytt synsätt inom den statliga förvaltningen. Även delar som inte 
är direkt beroende av hur medborgarna uppfattar dem och den service de 
erbjuder tycks ha sett behov av utveckling. 
 
Förändringar har, som vi antytt ovan, skett på en rad områden. Det har bland 
annat skett rent organisatoriska förändringar, tekniska utvecklingar och 
förändringar inom synen på vidareutbildning. I den här uppsatsen är det 
dock enbart kommunikation som kommer granskas. Den tidigare 
informationsrollen har i ett flertal fall, som exempelvis Riksskatteverket, 
Naturvårdsverket och Systembolaget, bytts ut mot en marknadsföring som 
liknar den från företag inom den privata sektorn. Naturvårdsverket har under 
2002 och början av 2003 varit aktuellt på såväl affischer som tevereklam där 
de genom en viss grad av humor försökt göra medborgarna medvetna om de 
problem som kan följa av växthuseffekten. I deras kampanjfilm syns bland 
annat en dagisklass som sjunger den klassiska barnvisan Imse Vimse 
Spindel, men i den här versionen stiger solen aldrig upp igen.   
 
Sammanfattningsvis verkar SVT: s Anslagstavlan inte längre vara den 
naturliga kanalen för att nå medborgarna och det tycks hos ett flertal aktörer 
finnas en vilja att säga att ”vi är inte en tråkig myndighet full med 
paragrafridande byråkrater utan en levande och spännande organisation som 
finns här för att hjälpa just dig”. 
 

1.2. Problemdiskussion  
Ett intressant och aktuellt exempel på grund av bland annat det filminslag vi 
beskrivit tidigare är Riksskatteverket som verkar ha förändrat sin inställning 
kring sin roll i samhället och hur den ska utövas. Kampanjmässigt är 
antagligen Riksskatteverket mer förknippat med broschyrer och tydligt 

                                          
4 Sahlin-Andersson, 1998, s. 162 
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informationsinriktat material och den nyligen lanserade kampanjen väcker 
därmed naturligtvis frågor. Vad är orsaken till kampanjen och vad hoppas 
myndigheten uppnå?  
 
Det verkar föga motiverat att försöka påverka människors uppfattning av 
Riksskatteverket i sig. Oavsett inställningen till Riksskatteverket är ju varje 
arbetande medborgare tvingad av lag att deklarera och betala skatt. Hur 
mycket skatt den enskilde ska betala in bestäms av politiker och är inget 
medborgarna direkt kan påverka. En individ kan exempelvis inte ge en 
bonus på fem procent om han fick extra bra service sist han ringde 
Riksskatteverket.  
 
Kampanjen kan ses som ett steg i de förändringar som skedde i samband 
med New public management; en yttring av en förändrad verksamhetssyn. 
Detta förändrade synsätt vad gäller myndigheters roll väcker en central 
fråga: Hur ska myndigheter i allmänhet, och Riksskatteverket i synnerhet, 
hantera balansgången mellan att vara dels en kontrollerande enhet under 
staten och dels en serviceorganisation för medborgarna? 5  Eftersom 
myndigheter styrs av direktiv från respektive departement och verksamheten 
finansieras med skattepengar uppkommer funderingar kring lämpligheten i 
att genomföra en marknadsföringskampanj. Ligger sådana aktiviteter inom 
offentliga myndigheters verksamhetsområde? 
 
Det kan tilläggas att attitydförändrande kampanjer, såsom exempelvis 
Riksskatteverkets och Naturvårdsverkets, inte är ett helt nytt koncept för 
statliga myndigheter. I samarbete med olika företag och organisationer har 
bland annat kampanjerna ”Håll Sverige Rent”, ”Rör inte min kompis” och 
”Spola Kröken” lanserats. Samtliga har haft som målsättning att förändra 
medborgarnas attityd i någon riktning. Dessa kampanjer har dock skett i 
samarbete mellan ett flertal aktörer och inte haft en myndighet som officiell 
avsändare. De tidigare kampanjerna har även använt sig av traditionella 
mediekanaler för att nå ut till målgruppen, till exempel Anslagstavlan, 
informationsbroschyrer och besök på skolor, medan Riksskatteverket har 
sökt sig till mer reklaminriktade kanaler. Det är just att Riksskatteverket har 
valt att stå som ensam avsändare för kampanjen och valet av mediekanaler 
som gör detta till ett intressant fall att studera. 

                                          
5 Sahlin-Andersson, 1998, s. 176 
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Riksskatteverkets kampanj liknar på många sätt de reklamsatsningar 
kommersiella företag gör. Myndigheten tycks använda liknande metoder och 
dess kampanj syns i samma mediekanaler. Detta trots att det finns vissa 
grundläggande skillnader. Myndigheter har exempelvis inget vinstintresse 
och ingen tydlig kund. Frågan blir därför om befintlig marknadsföringsteori, 
som är utformad med kommersiella företag i åtanke, kan användas med 
framgång även av myndigheter? När ett företag vill öka medvetenheten 
kring en ny produkt eller stärka sitt varumärke finns en mängd teorier och 
modeller, men frågan är hur väl dessa teorier och modeller kan appliceras på 
myndigheter? 
 
Den ovan förda diskussionen mynnar ut i följande konkreta problem- 
formuleringar: 
 

1.3. Problemformulering 
•  Kan marknadsföringskampanjer av attitydförändrande karaktär anses 

ligga inom offentliga myndigheters verksamhetsområde? 
•  Vad är orsaken till att Riksskatteverket marknadsför sig? 
•  Vad vill Riksskatteverket uppnå med marknadsföringen? 
•  Görs marknadsföringen på rätt sätt utifrån befintlig marknadsförings- 

teori? 
 

1.4. Syfte 
Denna uppsats syftar till att beskriva Riksskatteverkets verksamhet och 
svartjobbskampanj för att därefter kunna förklara attitydförändrande 
kampanjers eventuella roll i offentliga myndigheters direktiv. Vi kommer att 
utvärdera huruvida befintlig företagsekonomisk marknadsföringsteori är 
applicerbar även på offentliga myndigheter och om så inte är fallet ämnar vi 
utveckla denna. 
 

1.5. Avgränsningar 
I uppsatsen görs främst en teoretisk avgränsning. Vi har nämligen valt att 
enbart granska Riksskatteverkets kommunikationsverksamhet ur ett 
marknadsföringsperspektiv. Det finns naturligtvis andra intressanta aspekter, 
såsom exempelvis organisation, ledarskap eller redovisning, men vi har valt 
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att analysera ur ett valt perspektiv. Det är då vår åsikt att det första steget bör 
vara att analysera kampanjarbetet med hjälp av marknadsföringsteorier. 
Detta då det ger en grundläggande förståelse för problematiken och utgör en 
bra bas för vidare analysarbete i senare utredningar.  
 
Även inom marknadsföringsfältet har vi avgränsat oss med avseende på 
valda teorier. Vi har strävat efter att välja teorier kring vilka forskarna tycks 
vara eniga. Detta då syftet med uppsatsen är att utvärdera Riksskatteverket 
utifrån marknadsföringsteorier på ett övergripande plan och alltså inte en 
specifik modell. Vi vill nå en generell förståelse för huruvida 
marknadsföring inom företag och myndigheter skiljer sig åt och har därför 
valt grundläggande modeller som tillsammans kan ge en bild av hela 
kampanjprocessen.  
 
I uppsatsen görs också en praktisk avgränsning då vi enbart granskar ett fall, 
Riksskatteverket.  
 

1.6. Uppsatsens disposition 
1. Inledning 
Här introducerar vi uppsatsens frågeställningar och den situation som ligger 
till grund för dessa. Läsaren återfinner också det formulerade syftet samt de 
avgränsningar som gjorts. 
 
2. Verklighetsuppfattning 
Det här avsnittet ska fungera som bakgrund till det därefter följande 
metodavsnittet. Läsaren får här en insikt i vilka perspektiv uppsatsen 
grundas på och hur vi som uppsatsförfattare ser på fakta, faktainsamling och 
liknande.  
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3. Metod 
I det här kapitlet beskriver vi vår undersökning i detalj och läsaren kan på så 
vis få en förståelse för vad som ligger till grund för de resultat som 
presenteras i analysen. Kapitlet handlar i stora drag om hur vi införskaffat 
samt bearbetat data. Dessförinnan presenterar vi vår valda 
undersökningsansats. 
 
4. Myndigheters roll och utveckling 
Med detta kapitel hoppas vi klargöra Riksskatteverkets förutsättningar 
genom att beskriva myndigheter och dess plats i den större statsapparaten, 
Riksskatteverket samt utvecklingen inom den offentliga förvaltningen.  
 
5. Skattebetalande och skattefusk 
Här beskrivs befintlig forskning rörande orsakerna bakom skattefuskande. 
Vi vill med detta kapitel ge läsaren ett underlag att relatera Riksskatteverkets 
verksamhet och kampanjarbete till.  
 
6. Referensram 
Referensramen är indelad i två avsnitt där den ena rymmer 
empiriförklarande teorier och den andra empiriutvärderande teorier. Den 
första gruppen ska analysera och underlätta förståelsen för Riksskatteverkets 
verksamhet medan den andra ska möjliggöra en djupare analys av 
Riksskatteverkets svartjobbskampanj.  
 
7. Kampanjens bakgrund 
Reklamens utbredning och fördelning mellan olika medier i Sverige 
beskrivs. Vi gör även en tillbakablick på attitydförändrande kampanjer och 
slutligen beskrivs Riksskatteverkets arbetssituation och förutsättningar.  
 
8. Riksskatteverkets svartjobbskampanj 
I detta kapitel beskriver vi Riksskatteverkets kampanj i detalj samt den 
debatt som följde efter att kampanjen lanserandes. Vi redogör också för de 
undersökningar som gjordes för att mäta kampanjens genomslagskraft. 
 
9. Analys  
Analysen har två målsättningar. Vi ämnar dels att med hjälp av teorin 
analysera Riksskatteverket mer generellt med avseende på dess verksamhet 
och relation till medborgarna. Dels ställer vi empirin mot teorierna för att 
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utvärdera huruvida Riksskatteverkets kampanjarbete följer de 
företagsekonomiska riktlinjerna eller om skillnader finns. 
 
10. Slutsats 
I slutsatsen går vi tillbaka till de formulerade problemfrågorna och besvarar 
dessa utifrån den presenterade empirin och analysen. 
 
11.  Epilog 
I epilogen har vi försökt lyfta uppsatsens frågeställning utanför 
marknadsföringsperspektivet. Vi diskuterar samhällets roll i kampanjens 
resultat och vi ställer oss frågan huruvida en liknande kampanj skulle mötas 
av samma respons även i andra länder. 
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2. Verklighetsuppfattning 
Det här avsnittet ska fungera som bakgrund till det därefter följande 
metodavsnittet. Läsaren får här en insikt i vilka perspektiv uppsatsen 
grundas på och hur vi som uppsatsförfattare ser på fakta, faktainsamling 
och liknande. Vi definierar, och sätter vår egen syn i relation till begreppen 
positivism och hermeneutik samt induktion och deduktion. Vidare är det för 
uppsatsskrivare på magisternivå, där de färdiga uppsatserna publiceras och 
sprids, viktigt att vara medveten om sitt etiska ansvar, varför vi valt att 
granska vår metod även ur det perspektivet.  
 

2.1. Vetenskaplig bakgrund 
Ett grundläggande uttalande om undersökningar som ofta förespråkas är att 
”resultatet ska vara oberoende av vem som varit utredare eller forskare”6. 
Detta är dock något vi betvivlar är möjligt att uppnå. I vår mening medför 
det uttalandet nämligen två konsekvenser: Dels att någon annan kan 
duplicera studien och dels att det finns ett objektivitetskrav.  
 
Vi vill tydligt påpeka att vi anser att en studie aldrig kan dupliceras. Oavsett 
om studien bygger på enkäter, intervjuer eller sekundärdata blir varje studie 
unik. Trots att någon annan kan intervjua samma person med hjälp av 
samma intervjuguide, eller dela ut samma enkät till samma population, kan 
resultat inte dupliceras. Vad en person svarar beror nämligen inte enbart på 
frågans formulering utan på vilka andra frågor som rör sig i respondentens 
huvud just då, hur trött han är, vilket humör intervjuaren är på och så 
vidare. 7  Även vad gäller denna undersökning och utvärdering av 
Riksskatteverkets svartjobbskampanj kan resultatet variera beroende på när 
den genomförs. Förutom ovannämnda variabler kan till exempel det 
politiska klimatet vara annorlunda eller förändringen inom den offentliga 
sektorn vara i ett annat stadium. 
 
Kravet på resultatets oberoende av forskaren kan dock tillgodoses till viss 
del genom att tydligt beskriva uppsatsens tillvägagångssätt. På så sätt kan 

                                          
6 Lundahl, Skärvad, 1999, s. 80 
7 Bell, 2000, s. 123 
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någon genomföra studien på samma sätt, men som vi tidigare sagt inte räkna 
med identiska resultat. I nästa kapitel ges läsaren därför dels en generell 
beskrivning av valda ansatser, men också ett mer beskrivande avsnitt främst 
rörande datainsamlingsteknik. Sådana klara ramar för en studies 
genomförande är en av de variabler som skiljer ett vetenskapligt arbete från 
ett icke-vetenskapligt sådant. Exakt hur metoden ska vara utformad skiljer 
sig förstås åt mellan olika studier, men en vetenskaplig studie måste ändå 
följa vissa uppsatta regler. 8 En tydligt uppsatt metod tvingar också oss som 
uppsatsskrivare att ständigt fundera kring vilka grunder vår undersökning 
baseras på. På så vis ökar vetenskapligheten i resultatet. Vi anser också att 
denna beskrivning skapar trovärdighet kring resultaten då läsaren själv kan 
se hur de är framtagna.   
 
Den andra delen i att skapa resultat som är helt oberoende av forskaren anser 
vi också är svår att uppfylla. En undersökning är i vår mening svår att 
genomföra helt objektivt utan att den på något sätt färgas av våra personliga 
förutsättningar eller åsikter. Även forskare är människor och som sådana har 
de svårt att undvika att ta ställning9. Vi ser dessutom att det finns viss 
vinning i att uppsatsskrivaren tillåter sina egna tolkningar i texten. Utan 
några tolkningar blir empirin bara en uppradning av data där det för läsaren 
kan vara svårt eller jobbigt att förstå dess innebörd. Genom våra tolkningar 
kan läsaren lättare se hur varje del bidrar till att finna svaren på de 
formulerade problemfrågorna. Denna koppling mellan de insamlade data och 
den uppställda problemdiskussionen bidrar till att uppnå relevans10.  
 
För att dessa tolkningar inte ska minska uppsatsens trovärdighet samt för att 
ge läsaren en chans att bedöma vårt verk kommer vi dock genomgående, 
men framför allt i detta avsnitt, att redovisa de antaganden vi gör och vilka 
perspektiv vi arbetar utifrån.  
 
”Ett perspektiv kan sägas innefatta tre element: antaganden om hur 
verkligheten är beskaffad, värderingar av denna verklighet och en mer eller 
mindre utvecklad föreställning om hur den bör vara.” 11   Dessa delar 
diskuteras i de följande avsnitten. 

                                          
8 Hartman, 1998, s. 21 
9 Svenning, 1999, s. 23 
10 Wigblad, 1997, s. 42 
11 Svenning, 1999, s. 15 
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2.2. Värderingsgrund 
Angående hur verkligheten är beskaffad finns två motpoler bland synsätten; 
den positivistiska synen och den hermeneutiska. Positivismen förknippas 
ofta med naturvetenskapen då de bygger på samma antaganden. Anhängare 
av den positivistiska synen anser att det egentligen bara finns två sätt att 
inhämta kunskap: genom våra fem sinnen eller genom vårt förnuft, logiken. 
Eventuella slutsatser ska bygga på positiv (säker) kunskap. Syftet med 
vetenskapen kan sägas vara att mäta och förklara vår omvärld.12 
 
Hermeneutiken å andra sidan har en något annorlunda målsättning. Genom 
denna forskningsmetod försöker en person skapa förståelse kring en annan 
persons handling. Här är förstås inte allt direkt mätbart utan tolkningar måste 
träda fram. Forskaren ställer frågor, men tar också intryck av de svar han 
får.13 I den här uppsatsen är det inte enskilda människor som är intressanta 
utan Riksskatteverkets kampanj i sig. Det är förutsättningarna kring denna vi 
ämnar förklara och utvärdera. Trots olikheterna i undersökningsfokus anser 
vi att en hermeneutisk inriktning är fullt möjlig.  
 
En viktig del i den hermeneutiska metoden är dialogen och då inte enbart 
med fysiska personer utan också med tryckt material och observationer. 14 
Anhängare av det här synsättet försöker inte bara förklara ett beteende 
genom orsak-verkan samband utan letar efter den mening personerna själva 
tillskriver sin handling och försöker därmed skapa så kallade intentionala 
förklaringar15. 
 
Mellan dessa motpoler finns förstås en rad andra synsätt. Exempelvis har 
Arbnor/Bjerke valt att dela in fältet mellan positivism och hermeneutik i sex 
olika verklighetsuppfattningar där positivismen representeras av synsättet 
överst i bilden (se figur 1) och hermeneutiken av den motsatta kategorin.16 

                                          
12 Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1999, s. 198 
13 Ibid 
14 Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1999, s. 220-221 
15 Halvorsen, 1992, s. 36 
16 Arbnor, Bjerke, 1994, s. 42 
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Figur 1 - Samhällsvetenskapliga paradigm - en illustration, (Arbnor, Bjerke, 1994, egen bearbetning) 

 
Vi har i uppsatsen inte antagit en klar ståndpunkt gällande 
verklighetsuppfattningen utan anser att det finns tillfällen där respektive 
synsätt passar. Vi befinner oss någonstans på mitten av skalan, men med en 
dragning åt positivismen. Den kategori som stämmer bäst överens med vår 
verklighetsuppfattning är kategori två – ”verkligheten som konkret 
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determinerad process”. Forskare inom detta paradigm försöker genom 
intervjuer och annat material att förklara mönster i verkligheten. De anser 
nämligen att samhället ständigt förändras även om det finns en konkret och 
stabil grund. Relationen mellan miljön och människorna består i ett 
ömsesidigt utbyte där respektive part såväl påverkar som påverkas av den 
andra. Det rör sig dock inte om en lika tätt sammanflätad situation som 
beskrivs i det tredje paradigmet där en förändring i den ena direkt leder till 
en förändring i den andra. Vårt valda perspektiv skiljer sig också från det 
första synsättet där världen ses som helt oberoende av oss människor och 
kan förklaras genom att förstå de lagar som styr den. Människan får alltså en 
väldigt nertonad roll vilket inte stämmer överens med vår bild.17  
 
Vi menar vidare att eftersom vi antagit en multimetodansats innebär det 
också att vårt insamlade material kommer anta varierande karaktär. En 
multimetodansats innebär att vi inte fokuserar på en datainsamlingsmetod 
utan kommer att göra intervjuer, använda rapporter samt använda andra 
sekundärkällor såsom undersökningar och artiklar. Vissa data, som till 
exempel antalet debattinlägg efter Riksskatteverkets kampanjlansering, är 
lätta att mäta på ett exakt sätt. Svaret är objektivt och det intressanta är själva 
siffran i sig. Vi kommer dock också samla data av helt annan karaktär. Syftet 
med våra intervjuer är att förstå hur de tänkte på Riksskatteverket när de 
utformade sin kampanj och också vilken uppfattning olika politiska 
representanter har kring opinionsbildande och myndigheter. Det är på många 
sätt subjektiva data och vi anser att tolkningen av denna information är ett 
viktigt steg i analysen. Vår målsättning är inte bara att förstå vad de gjort 
utan också hur de tänkt och varför de tagit de beslut de gjort. Med andra ord 
finns det områden där en positivistisk dragning är att föredra och andra 
områden där en något hermeneutisk syn är nödvändig18. Genomgående anser 
vi att största möjliga saklighet bör eftersträvas, trots att det totalt sätt inte är 
möjligt att vara fullständigt objektiv. När någon förbehåller sig rätten att 
tolka vad någon annan sagt är det viktigt att inte omedvetet låta sina egna 
värderingar och synpunkter lysa igenom19. 
 

                                          
17 Arbnor, Bjerke, 1994, s. 48 
18 Svenning, 1999, s. 27 
19 Rubenowitz, 1980, s. 32 
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2.3. Induktion och deduktion 
Även gällande ståndpunkten kring hur verkligheten bör vara, enligt det 
tidigare resonemanget ett av elementen i ett valt perspektiv, kan det sägas 
finnas metoder att dra slutsatser kring detta; den induktiva och den 
deduktiva. Skillnaden ligger i huruvida utgångspunkten tas i teorin eller 
empirin. Med en induktiv ansats dras generella slutsatser från empirisk data. 
Efter att ha sett ett visst fenomen ett antal gånger drar forskaren slutsatsen att 
så alltid är fallet. Möjligheten finns sällan att kontrollera alla fall och risken 
finns därför att undersökaren så småningom hittar undantag till den slutsats 
han dragit. Deduktion å andra sidan bygger på logiska slutsatser. Utifrån två 
kända fakta dras slutsatser kring en tredje. Vet vi att a: det är aldrig 
minusgrader när det regnar och b: att det regnar då vet vi också c: det är inte 
minusgrader.20  
 
Ett tredje synsätt, som i praktiken är vanligt framför allt vid fallstudier, är 
abduktion. Metoden kan ses som en kombination av induktion och deduktion 
och innebär en något djupare analys. Genom redan befintlig teori och empiri 
försöker undersökaren förklara ett visst fenomen. Det är exempelvis vanligt 
att läkare använder den abduktiva metoden för att förstå orsaken till ett visst 
symptom hos en patient. Utgångspunkten är den empiriska iakttagelsen, 
liksom vid induktion, men metoden ger även teorin en framstående roll. 21 
De tre synsätten illustreras i figur 2. 
 

 Deduktion Induktion Abduktion 
Teori    

Empiriska 
regelbundenheter 

   

Empiri    

Figur 2 - Deduktion, induktion och abduktion, (Alvesson, Sköldberg, 1994) 

 
I denna uppsats har vi antagit ett abduktivt synsätt. Vi kommer att utgå från 
empiriska iakttagelser rörande Riksskatteverket och sedan med hjälp av 
teorin från företagsekonomisk marknadsföring försöka förstå vad vi ser och 

                                          
20 Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1999, s. 198 
21 Alvesson, Sköldberg, 1994, s. 42 – 45  
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därmed förklara empirin. Genom detta samspel mellan teori och empiri 
ämnar vi även utveckla den befintliga teorin i den mån detta krävs. En viss 
dragning finns åt det induktiva synsättet då vi genom iakttagelserna från 
Riksskatteverket ska försöka dra generella slutsatser som är applicerbara på 
övriga offentliga myndigheter.  
 

2.4. Etik22 
Vi har tidigare konstaterat att uppsatsen inte är helt objektiv utan har inslag 
av värderingar och våra tolkningar. Detta gör att vi måste ta ansvar för 
konsekvenserna av våra handlingar. Det finns en risk att vi såväl under 
arbetets gång som efter dess färdigställande kan påverka människor eller 
organisationer negativt. Exempelvis kan en person känna sig kränkt, lurad 
eller uppleva reella negativa effekter.  
 
På en övergripande nivå handlar det om att i alla sammanhang sträva efter 
sanning och ärlighet. Med andra ord ska uppsatsen överrensstämma med 
verkligheten och det ska finnas möjlighet att kontrollera att så är fallet. Det 
ska alltså finnas belägg och källor för påståenden och data. 
 
Genom ett tydligt referenssystem har vi i den här uppsatsen försökt göra det 
så lätt som möjligt för läsaren att se varifrån informationen kommer. Tack 
vare ständig sidhänvisning är det lätt för läsaren att själv hitta bland böcker 
och artiklar. Vissa tidningsartiklar saknar dock sidhänvisning på grund av att 
de sökts via internetdatabaser eller sällan överskrider en sida i text. Samtliga 
intervjuutskrifter finns också tillgängliga hos oss författare så att möjligheten 
finns att granska våra tolkningar. 
 
En vanlig problematik i undersökningar är frågan om vem som egentligen 
äger upplysningar om en själv och därmed vad forskaren har rätt att 
publicera. I den här uppsatsen är det dock inget problem då vi undersöker en 
myndighet snarare än de personer som jobbar där. Vi är visserligen beroende 
av personliga intervjuer, men dessa kretsar inte kring individerna själva utan 
kring deras arbete. 
 

                                          
22 Halvorsen, 1992, s. 158-165 



Verklighetsuppfattning 

15 

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR) har tagit fram 
två generella rekommendationer som uppsatsskrivare och forskare bör ta 
hänsyn till i sitt arbete. Dels bör deltagarna, innan rapporten publiceras, få ta 
del av material som kan innehålla kontroversiella tolkningar eller liknande. 
De bör också få möjlighet att ta del av den slutgiltiga rapporten.  
 
Samtliga respondenter har fått läsa och kommentera utskrifter från 
respektive intervju för att kunna ändra felaktiga tolkningar eller dra tillbaka 
uttalanden de inte längre står för.  
 
För intervjuer gäller vidare att man aldrig bör ljuga sig in i en undersökning. 
Det ska tydligt framgå att respondenten på intet sätt är tvingad att delta. 23 Vi 
har innan intervjun skickat ut ett brev till samtliga respondenter där vi kort 
förklarar syftet med intervjun och kring vilken typ av frågor den kommer att 
kretsa. Detta för att alla ska vara medvetna om vad de ger sig in i och vad 
som förväntas av dem. 
 
Slutligen är det också relevant att fundera kring huruvida undersökningens 
resultat kommer att drabba någon svagare grupp och i sådana fall hur detta 
ska hanteras. Det finns inget givet svar på frågan, men det är åtminstone 
viktigt att reflektera över ämnet och vara medveten om eventuella 
konsekvenser innan uppsatsen publiceras. Vi har i denna uppsats inte funnit 
anledning att oroa oss över just detta moment. Våra resultat pekar inte ut 
någon specifik grupp och vi anser inte heller att den kan ligga till grund för 
några kontroversiella beslut.  

                                          
23 Svenning, 1999, s. 113 
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3. Metod 
I det här kapitlet beskriver vi vår undersökning i detalj och läsaren kan på 
så vis få en förståelse för vad som ligger till grund för de resultat som 
presenteras i analysen. Kapitlet handlar i stora drag om hur vi införskaffat 
samt bearbetat data. Dessförinnan presenterar vi vår valda 
undersökningsansats. 
 

3.1. Undersökningsansats 
Undersökningar kan i grunden vara av kvantitativ eller kvalitativ karaktär. 
Kvantitativa projekt inriktas på att samla in fakta och mäta olika fenomen 
och liksom namnet antyder är resultaten kvantifierbara. Forskare inom det 
kvalitativa fältet är ofta intresserade av att förstå hur människor upplever 
olika skeenden och de statistiska inslagen är få. Många projekt kan 
genomföras på båda sätten och valet baseras ofta på personliga preferenser 
och forskarens uppfattning om vad som är lättast eller bäst att genomföra.24 
Vi har valt att uppnå vårt syfte genom att göra en kvalitativ studie och titta 
på ett enstaka fall, Riksskatteverket, men granska detta med avseende på ett 
flertal variabler. I uppsatsen ämnar vi bland annat göra en tjänsteanalys, en 
kampanjanalys samt en målgruppsanalys. Vi är medvetna om att det även 
varit möjligt att exempelvis skicka ut enkäter till berörda parter, men vårt val 
föll på intervjuer.  
 
Uppsatsen är av forskningskaraktär vilket innebär att vi försöker få fram 
generaliserbar kunskap och syftet är alltså inte att skapa underlag för enstaka 
beslut inom vårt specifika fallföretag25. Vi ser fallet som ett sätt att bidra till 
mer allmänna rekommendationer eller modeller  gällande marknadsföring i 
offentliga myndigheter, vilket enligt litteraturen är ett vanligt syfte med 
fallstudier26.  
 
Vid en kvalitativ studie, såsom denna, görs sällan urval på statistiska grunder 
utan istället görs ett så kallat selektivt urval27. Att Riksskatteverket valts som 

                                          
24 Bell, 2000, s. 13 
25 Rubenowitz, 1980, s. 4 
26 Lundahl, Skärvad, 1999, s. 187 
27 Svenning, 1999, s. 103 
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fall för denna uppsats beror dels på tillgänglighet och dels på teoretisk 
passform. Riksskatteverket har nyligen lanserat en stor kampanj vilket gör 
att det fortfarande är lätt att hitta personer med insikt i kampanjarbetet och 
de diskussioner som föregick beslutet. Eftersom ämnet fortfarande är 
aktuellt finns också ett intresse från Riksskatteverkets sida att ställa upp med 
tid och resurser. Slutligen är Riksskatteverket väldigt passande med hänsyn 
till vår teoretiska utgångspunkt. Det är en offentlig myndighet helt utan 
konkurrens som helt finansieras genom den statliga budgeten.  
 
Vi kommer att ta oss an detta fall med en beskrivande samt förklarande 
ansats. Att beskriva innebär att avbilda, registrera och dokumentera28 . I 
denna uppsats handlar det främst om att beskriva Riksskatteverkets 
verksamhet och dess svartjobbskampanj. Vi ämnar också använda tidigare 
undersökningar och därigenom presentera en kartläggning av de svenska 
medborgarnas attityd till skattesystemet och Riksskatteverkets service. 
 
Att förklara innebär att analysera orsaker och samband29. Med beskrivningen 
samt ett antal teorier som grund hoppas vi kunna se mönster och därmed 
kunna förklara varför Riksskatteverket har valt att lansera sin nya kampanj. 
Genom att som vi tidigare nämnt använda en multimetodansats kommer vi 
att, inom ramen för syftet, försöka skapa en relativt heltäckande bild av vårt 
valda fall.  
 

3.2. Sekundärdata 
Generellt sätt finns det två typer av data: det som är insamlat för den 
specifika studien, primärdata, och det som är insamlat vid ett annat tillfälle 
för ett annat syfte, sekundärdata30. Primärdata kommer att behandlas i avsnitt 
3.3. 
 
Vid insamling av data måste en avvägning göras mellan variablerna 
hastighet, kostnad och kvalitet. Forskare brukar därför börja en 
undersökning med att se vilken information som redan finns, sekundärdata, 
då denna nämligen är både enklare och billigare att använda.31 Genom att 

                                          
28 Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1999, s. 60 
29 Ibid 
30 Svenning, 1999, s. 93 
31 Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1999, s. 63 
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inleda sin forskning med att kartlägga tidigare undersökningar och teorier 
undviker forskaren att duplicera information. Undersökningen bör med 
andra ord fortsätta där andra slutat och bygga vidare på den redan kända 
kunskapsmassan.32 
 
En nackdel är att materialet oftast inte är anpassat till det aktuella syftet utan 
framtaget i ett annat sammanhang. Gäller det enkäter kan svarsalternativen 
exempelvis innehålla ”fel” kategorier. Det är också ofta svårt att utläsa vilket 
bortfall som finns och hur bearbetning och insamling är gjord. Det medför 
att det är svårt att bedöma kvaliteten och trovärdigheten i den information 
som hittas.33 
 
För att minska problemet med tveksam trovärdighet har vi varit relativt 
selektiva i vårt urval av information. Vi har bara använt forskningsartiklar 
som blivit publicerade i ansedda tidskrifter och därmed genomgått kontroll 
av andra forskare. Vad gäller övriga artiklar har vi använt sådant som blivit 
publicerat och alltså inte skrivna texter utan ansvarig utgivare. Gällande 
Internetkällor har vi begränsat oss till kända adressater som tydligt skriver ut 
vem som ligger bakom hemsidan samt hur ofta den uppdateras. Detta anses 
bland annat av bibliotekarier vara ett bra sätt att skilja seriösa hemsidor från 
oseriösa sådana34.  
 
I denna uppsats har vi använt oss av forskningsartiklar för att kartlägga var 
forskningen ligger idag samt få en ökad förståelse för problemområdet. Vi 
har också använt dagstidningar för att få en bild av den debatt som fördes i 
samband med lanseringen av Riksskatteverkets kampanj. Här ska tilläggas 
att vi till debatten också använt tidningen Svensk Tidskrift; en tidskrift med 
ett uttalat politiskt budskap. Vi är medvetna om att informationen kan vara 
vinklad, men då vi använder den i just debatten och inte som ren 
faktaredovisning anser vi inte att detta är ett problem. Vår målsättning är 
som vi tidigare nämnt bara att spegla den debatt som var. Slutligen har vi 
också nyttjat tidigare gjorda undersökningar för att se vilken inställning 
svenskarna har till skattesystemet och Riksskatteverket som 
serviceorganisation. Till viss del har också utredningar använts för att belysa 
behovet av marknadsföring. 
                                          
32 Rubenowitz, 1980, s. 27 
33 Lekvall, Wahlbin, 2001, s. 250 
34 Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1999, s. 73 
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3.3. Primärdata  
Med en bred bas bestående av de insamlade sekundärdata har vi sedan byggt 
vidare med egen insamlad primärdata i form av intervjuer. Intervjuer kan 
genomföras på en rad sätt; genom brevenkäter, telefonintervjuer eller 
personligen. I den här undersökningen har vi huvudsakligen använt oss av 
personliga intervjuer, men gjort kompletteringar genom både telefon och e-
post.35  
 
Intervjuerna har varit ostrukturerade vilket innebär att det inte funnits någon 
bestämd ordning som frågorna måste ställas i. Är frågesekvensen helt spikad 
är risken nämligen stor att intervjuaren fungerar mer som förhörsledare36. Vi 
har låtit ordningen på frågorna bestämmas av respondentens svar och har 
därmed haft möjlighet att fritt följa upp intressanta spår. Trots denna 
flexibilitet är det förstås viktigt att täcka in alla planerade områden37. Vi har 
vid samtliga intervjuer använt oss av en intervjuguide med breda 
frågeområden och vissa klara följdfrågor (se bilaga 1).  
 
Ostrukturerade intervjuer leder ofta till mer uttömmande svar och det är 
större chans att få fram information intervjuaren själv inte tänkt på. 
Samtidigt blir det svårare att fastställa svaren statistiskt då informationen 
inte är kvantitativ. 38  Trots dessa nackdelar har vi genomgående valt 
ostrukturerade intervjuer.  
 
Fördelen med att göra personliga intervjuer är att det ger stor möjlighet att 
ställa kunskapsfrågor, inga begränsningar vad gäller frågetekniker, det 
erbjuder stor flexibilitet i utfrågningen, god kontroll av vem som verkligen 
svarar och låg risk för bortfall39. Gällande frågeteknik är en av de stora 
fördelarna med personliga intervjuer att intervjuaren kan fortsätta fråga tills 
han är säker på att han förstått svaret; något som inte är möjligt vid 
exempelvis enkäter40. Dessutom medför personliga intervjuer en möjlighet 
att även tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck41. Språket är nämligen inte den 

                                          
35 Ekholm, Fransson, 1994, s. 22 
36 Ibid, s. 20 
37 Lundahl, Skärvad, 1999, s. 115 
38 Lundahl, Skärvad, 1999, s. 116 
39 Lekvall, Wahlbin, 2001. s. 255 
40 Ekholm, Fransson, 1994, s. 53 
41 Svenning, 1999, s. 113 
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enda kommunikationskanalen utan vi måste även beakta kroppsposition, 
gester, ögonrörelser och tonläge42. 
 
Nackdelen med att göra personliga intervjuer är i första hand kostnaden i 
såväl tid som monetära medel. Forskare kan helt enkelt aldrig genomföra 
lika många intervjuer som vid exempelvis enkätundersökningar. Det är 
också omöjligt att erbjuda respondenten full anonymitet eftersom parterna 
fysiskt möts. Även om respondentens namn aldrig syns i uppsatsen vet trots 
allt intervjuaren vem som sagt vad, vilket kan upplevas hämmande i vissa 
situationer. 43  I denna uppsats intervjuar vi dock personer i rollen som 
tjänstemän och deras personliga åsikter är aldrig fokus för diskussion. Detta 
minskar det ovan beskrivna problemet. 
 
Det fysiska mötet gör också att risken är stor att intervjuaren på något sätt 
påverkar intervjuns utfall. Respondenten kan exempelvis svara på ett sätt 
han upplever premieras av intervjuaren. Detta behöver inte ske medvetet 
utan kan bero exempelvis på förutfattade meningar. Variabler som påverkar 
respondenten kan vara intervjuarens ålder, kön eller yrke. Genom 
kroppsspråk och minspel kan intervjuaren dessutom styra svaren genom att 
visa gillande eller ogillande. Exempelvis kan ett ointresserat ansiktsuttryck 
få respondenten att sluta prata om ett ämne. Tas anteckningar kan också det 
påverka respondenten genom att hon uppehåller sig mer vid de svar som 
antecknas. Slutligen påverkar förstås intervjuarens förmåga att göra korrekta 
tolkningar kvaliteten på intervjun. Detta gäller dock samtliga typer av 
undersökningar, även enkäter, och är därför inget unikt problem.44  
 
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till vid sådana här tillfällen är minnets 
ibland något bristande funktion. Vi ber nämligen respondenten minnas såväl 
händelser och processer som känslor. Det är då vanligt att de med några få 
klara händelser i minnet försöker återskapa hur det måste ha varit. Vad 
respondenten kommer ihåg är en kodning av det inträffade och inte alltid 
vad som verkligen hände. 45  För att undvika den här felkällan har vi 
intervjuat ett flertal personer om samma händelser för att se om historierna 

                                          
42 Ekholm, Fransson, 1994, s. 20 
43 Lekvall, Wahlbin, 2001, s. 255 
44 Rubenowitz, 1980, s. 17 
45 Ekholm, Fransson, 1994, s. 31 
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överrensstämmer. Vi har också försökt inleda intervjuerna med frågor om 
aktuella händelser för att sakta leda respondenten bakåt i tiden.  
 

3.3.1. Urval 
Intervjurespondenterna är utvalda främst efter vilken kunskap vi bedömt att 
de besitter. Vår föreställning bygger till viss del på en studie av 
Riksskatteverkets organisationsschema och till viss del på samtal med 
Riksskatteverkets ansvarige för examensarbeten. Utifrån detta ursprungliga 
urval har vi använt en så kallad snöbollsmetod. Det innebär att vi låtit varje 
enskild intervju ge uppslag till ytterligare intervjuer46. I vissa fall har vi fått 
rekommendationer av en respondent och i vissa fall har nya ämnen tagits 
upp som vi valt att följa upp med intervjuer. 
 
Vi inledde urvalsarbetet med att kontakta den ansvarige för examensarbeten 
på Riksskatteverket och lotsades på så vis fram till informationsdirektör Sten 
Eriksson. I den fortsatta dialogen med honom kom kampanjansvarig Peter 
Rödin och kontrollstrategen Anders Stridh upp som ytterligare lämpliga 
respondenter. Det är dessa tre som tillsammans fått representera 
Riksskatteverket. Sten Eriksson har ett övergripande ansvar och kunskap om 
kommunikationsavdelningens verksamhet. Peter Rödin är projektansvarig 
för den kampanj uppsatsen fokuserar på och Anders Stridh har kunskap om 
Riksskatteverkets kontrollarbete och strategin bakom detta. Genom intervjun 
med Rödin fick vi namnet på den reklambyrå som Riksskatteverket 
samarbetat med under kampanjarbetet, TBWA, samt namnet på projekt- 
ledaren, Gustaf Sehlstedt, som blev vår nästa respondent. Genom Rödin fick 
vi också kunskap om såväl Skattemyndighetens som Kronofogdens 
informationsverksamhet i Sveriges högstadie- och gymnasie- 
klasser vilket gjorde att vi kontaktade båda dessa myndigheter. På 
Kronofogden i Linköping intervjuade vi Bengt-Olov Jacobsson och på 
Skattemyndigheterna intervjuades skatteinformatören Kristina Larsson samt 
tidigare skatteinformatören Bodil Castenfall.  
 
Under bearbetning av sekundärdatan framkom det att det i samband med 
kampanjens lanserande bedrivits en relativt omfattande debatt, främst i 
politiska kretsar. Vi ansåg därför det relevant att intervjua representanter 

                                          
46 Svenning, 1999, s. 104 
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från de politiska partierna. Även dessa intervjuer har valts utifrån ett 
selektivt urval. Vi valde först att göra en begränsning gällande 
partitillhörighet och har därför enbart kontaktat representanter från de sju 
större partierna: Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna samt Moderaterna. Vi gick in 
på respektive partis lokala hemsida för Linköping och ringde upp den person 
som stod angiven som kontaktperson. Efter att ha förklarat syftet med vår 
önskade intervju lät vi den uppringda personen rekommendera en 
intervjurespondent. Urvalet är alltså även här gjort med tanke på innehavd 
kunskap. Samtliga partier med undantag av Centerpartiet kunde 
rekommendera en lämplig respondent som vi sedan intervjuat. Centerpartiet 
ansåg sig inte ha kompetens inom området och vi har därför valt att inte 
intervjua detta parti. Viss kritik kan givetvis riktas mot att vi låtit lokala 
politiker representera partiet istället för att intervjua representanter från 
respektive huvudpartis styrelse. Valet beror på att vi uteslutande velat göra 
personliga intervjuer, och alltså inte telefonintervjuer, och att vi haft 
begränsade möjligheter att ta oss till Stockholm. Vi förutsätter också att de 
politiskt aktiva i varje län till stor del är representativa för partiets åsikt. I 
och med att alla respondenter i förväg fått ett brev rörande intervjuns 
innehåll har möjlighet också funnits för dem att förhöra sig om huvudpartiets 
åsikt om så varit nödvändigt.  
 
Intervjuerna med de politiska representanterna skedde i februari och mars 
2003 vilket alltså var före fas två i Riksskatteverkets kampanj lanserades. 
För att skapa en möjlighet att få in åsikter även kring denna fas skickade vi 
ut ett uppföljningsbrev till de sex personer vi tidigare intervjuat. I detta brev 
informerade vi respondenterna om den nya kampanjen och uppmanade dem 
att titta efter inslag från kampanjen samt kontakta oss om denna skulle 
förändra deras åsikt i någon av de tidigare frågorna. Med andra ord 
genomförde vi sex stycken uppföljningsintervjuer via e-post. Endast 
Moderaternas representant Gunnar Axén svarade på detta brev.  
 
I vårt sökande efter information har vi också haft kontakt dels via e-post och 
dels via telefon med Fredrik Vinthagen och Hans Bäckman som båda jobbar 
på Svenskt Vatten. Dessa har gett kompletterande information rörande 
skattepengarnas användningsområden. 
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3.3.2. Genomförande 
Innan intervjuns genomförande har respondenterna fått ett brev där syftet 
med intervjun förklarats och en antydan getts om vad frågorna ska handla 
om (se bilaga 2). Detta för att minska osäkerhetsmomentet något för 
respondenten. Alla vet att det finns en anledning till att hon blir kallad till 
intervju och klargörs inte detta syfte tvingas personen i fråga göra egna 
spekulationer47. Vi har dock valt att inte skicka ut de klara frågorna i förväg 
då vi anser att en stor del av spontaniteten då försvinner. Mycket information 
kan fås inte bara genom vad en person säger utan också genom hur han säger 
det och vilka ämnen han försöker undvika 48. Detta uppnås i vår mening bäst 
om respondenten inte får se frågorna före intervjun. Däremot anser vi att det 
är bra att ge personen i fråga en bild av vad intervjun ska kretsa kring så att 
han i viss mån kan vara påläst. Det kan dessutom annars vara svårt att få 
respondenter att ställa upp på intervjuer. 
 
För att minimera vår påverkan på intervjuns kvalitet genom felaktiga 
tolkningar har vi alltid varit två stycken närvarande vid alla intervjuer. Båda 
har fört anteckningar och vi har dessutom använt bandspelare vid samtliga 
tillfällen. Detta för att den personliga tolkningen av vad som sägs i så liten 
mån som möjligt ska påverka vad som dokumenteras från intervjun49. Det är 
dock viktigt att vara medveten om att bandspelare även kan ha en hämmande 
effekt på respondenten. Många människor ogillar helt enkelt att bli inspelade 
på band. Att arbeta med bandspelare innebär dessutom ett tidskrävande 
efterarbete.50  
 
Intervjuerna har uteslutande skett på respondentens arbetsplats. Eftersom det 
är viktigt att den yttre miljön är lugn och utan störningar från exempelvis 
telefonsamtal eller kollegor har vi försökt använda konferensrum istället för 
respondentens vanliga arbetsrum. Detta alltså för att undvika irritation eller 
att uppmärksamhet tas från intervjuämnet.51 Intervjuerna har varierat något i 
omfång, men har i samtliga fall pågått ungefär 1 till 1½ timme. Den nedre 
gränsen bestämdes under studiens planeringsstadium. Eftersom det tar ett tag 
att värma upp respondenten och komma dit vi vill anses det att mindre än en 

                                          
47 Ekholm, Fransson, 1994, s. 23 
48 Rubenowitz, 1980, s. 17 
49 Svenning, 1999, s. 114 
50 Ekholm, Fransson, 1994, s. 58 
51 Ibid, s. 22 
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timme är för kort52. Den övre gränsen bestämdes helt individuellt och vi 
försökte hålla intervjuerna vid liv så länge ny information tillkom. 
 

3.4. Databearbetning 
I en kvalitativ studie sker bearbetningen av insamlad data med fördel 
kontinuerligt. En anledning är att chansen är större att forskaren kommer 
ihåg detaljer kring själva intervjun om insamling och bearbetning sker nära i 
tiden. Möjligheten skapas dessutom dels att komplettera bristfällig 
information och dels att få uppslag till hur insamlingsarbetet bör gå vidare.53 
 
Vi har direkt efter genomförda intervjuer satt oss ner enskilt och skrivit ner 
våra intryck av intervjun samt den information vi kunnat komma ihåg med 
hjälp av våra anteckningar. På det viset har vi skapat en bild av intervjun 
utan att påverkas av varandras åsikter. Det ger också en möjlighet att se vad 
vi tyckte var viktigast från intervjun och möjlighet fanns att utveckla dessa 
frågor i kommande intervjuer. Detta första intryck har givetvis kompletterats 
med en fullständig utskrift av intervjun i fråga. 
 
När intervjuerna var slutförda och anteckningarna renskrivna fick 
respondenterna se utskriften. Detta för att kunna rätta eventuella fel, lägga 
till saknad information eller ta tillbaka citat där de ansåg sig feltolkade eller 
helt enkelt inte längre kunde stå för det de sagt. Vi anser dels att detta är 
etiskt korrekt, och dels att det ökar den empiriska trovärdigheten. 
Uppsatsens syfte är inte att kartlägga specifika personers åsikter utan ett helt 
fenomen och vi har därför även erbjudit respondenterna att förbli anonyma. 
Vi anser inte att vi förlorar något i trovärdighet på att upprätthålla 
konfidentialiteten. Däremot kan uppriktigheten i svaren bli större om den 
svarande inte är rädd för att råka illa ut på grund av vad han säger54. 
 
En annan egenskap för kvalitativ databearbetning är att den med fördel sker 
som en cyklisk process. Varje gång forskaren läser texten på nytt får han en 
ny infallsvinkel. Denna analysprocess, eller kodning, kan beskrivas i tre 
faser. Första gången forskaren läser sina anteckningar, under den så kallade 
öppna kodningen, söker han efter mönster av något slag. Kanske tas en viss 
                                          
52 Bogdan, 1975, s. 109 
53 Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1999, s. 109 
54 Rubenowitz, 1980, s. 17 
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händelse eller en viss relation upp vid flera tillfällen eller kanske undviks 
något ämne av ett flertal personer. Under nästa fas, den axiella kodningen, 
har man som analytiker med sig en rad begrepp och kodningar från den 
öppna kodningen och försöker nu hitta länkar dem emellan. Slutligen, i det 
som kallas den selektiva kodningen, letar forskaren aktivt efter fall som 
stöder de teman som tagits fram i tidigare kodningsfaser. Det är viktigt att 
poängtera att det inte rör sig om att läsa texten exakt tre gånger utan att 
kodningen sker i tre faser. Anteckningarna läses med fördel klart fler gånger 
än så.55 
 
Vad gäller själva textanalysen delas den ibland in i två huvudtyper: 
helhetsanalys och delanalys. Delanalysen förutsätter att texten kan delas upp 
i kategoriserbara påståenden som sedan räknas. Kanske är det intressant att 
se hur många gånger en viss person nämns i en intervju eller hur ofta ett 
specifikt ämne berörs. Vid en helhetsanalys försöker analytikern istället få 
ett allmänt intryck av intervjun för att sedan välja ut stycken som illustrerar 
just detta intryck. Risken är förstås att känslan för en viss situations 
komplexitet förloras. För bästa resultat bör de två metoderna därför 
kombineras. 56  
 
Sammanfattande kan det sägas om tolkningen att syftet är att få fram större 
kunskap om helheten än vi kan få från våra enskilda observationer57. Vi har 
inlett vårt bearbetningsarbete med att läsa igenom intervjuutskrifterna i sin 
helhet. Detta för att få en uppfattning om vad den specifika intervjun 
handlade om och vilka poänger som gjordes. Med samtliga intervjuer 
bredvid varandra har vi sedan markerat stycken som berör samma ämnen 
och på så sätt kodat materialet. Detta upplever vi har underlättat 
bearbetningen och minskat risken att glömma bort någons kommentar. 
Under arbetets gång har vi sedan återgått till samma intervjuutskrifter ett 
flertal gånger för att om möjligt upptäcka nya saker eller se kommentarer ur 
ett annat perspektiv. Detta för att undvika att snabba tolkningar eller 
temporära svackor påverkar uppsatsens kvalitet. 
 

                                          
55 Svenning, 1999, s. 151 
56 Halvorsen, 1992, s. 131 
57 Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1999, s. 109 
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3.5. Generaliserbarhet 
Kvalitativa studier skiljer sig ganska markant från de kvantitativa studierna 
med hänseende på validitet och reliabilitet och därmed även på 
generaliserbarheten. Validitet är ett begrepp som främst förknippas med 
kvantitativa undersökningar. Målet är att uppnå överensstämmelse mellan 
verkligheten och de aktuella mätresultaten. Det är med andra ord viktigt att 
försäkra sig om att urvalet verkligen representerar populationen och att 
mätinstrumenten verkligen mäter det som tänkts. I en kvalitativ studie är ett 
av de viktigaste kraven istället att resultaten ska vara väsentliga och 
uppfattas som riktiga av de inblandade. Ett sätt att uppnå riktighet i 
resultaten är att försöka spegla ett problem ur många olika synvinklar och 
därmed prata med så många människor som möjligt så länge fortsatta 
intervjuer ger relevans. 58  Det är förstås också viktigt att resultaten är 
trovärdiga; att det hela tiden finns tillräckliga empiriska belägg59. 
 
Kvale, en författare, har valt att skilja mellan två typer av validitet gällande 
kvalitativa studier: kommunikativ och pragmatisk validitet. Genom att 
forskaren diskuterar sina tolkningar med människor som är insatta i ämnet 
kan kommunikativ validitet uppnås. Tillsammans bestämmer alltså de 
inblandade vad som är valida slutsatser. Den pragmatiska validiteten, å 
andra sidan, uppnås genom att forskaren i sin text övertygar läsaren om att 
resultaten är trovärdiga och användbara.60  
 
I denna uppsats har vi ansträngt oss för att få en heltäckande bild av 
Riksskatteverket och processen kring deras kampanj. Vi har intervjuat 
anställda på varierande nivåer i organisationen som spelat olika roller i 
kampanjarbetet. Vi har också pratat med människor utanför myndigheten, 
exempelvis inblandade på reklambyrån samt representanter från de politiska 
partierna. För att försäkra oss om att resultatet uppfattas som riktigt har vi 
låtit alla intervjuade parter läsa igenom intervjuerna och kommentera 
utskrifterna.  
 
Inte heller begreppet reliabilitet är direkt överförbart på kvalitativa studier. 
Enligt begreppets definition ska samma fråga ställd vid olika tillfällen ge 

                                          
58 Arbnor, Bjerke, 1994, s. 250-251 
59 Svensson, Starrin, 2001, s. 211 
60 Ibid 
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samma resultat. Vi har tidigare diskuterat detta och konstaterat att detta i 
princip är omöjligt att uppnå såväl i kvantitativa som kvalitativa studier. I 
kvantitativa sammanhang tycks det dock fortfarande vara ett centralt 
begrepp medan det i studier såsom denna inte anses lika centralt med precisa 
resultat utan det viktigaste är istället vad mätresultatet kan användas till.61 
 
Som resonemanget ovan antyder kan resultatet från fallstudier inte i 
statistisk mening generaliseras till att gälla för en population. Resultatet från 
fallstudier kan emellertid generaliseras till att skapa teorier, se mönster samt 
att utnyttja tidigare teorier som en referenspunkt mot vilken de empiriska 
resultaten kan jämföras. 62 Generaliserbarhet kan delas upp i två kategorier: 
inre och yttre generalisering. Vid en inre generalisering dras slutsatser inom 
den studerade kontexten. Har en viss grupp undersökts, exempelvis kvinnor, 
pensionärer eller män i åldern 20-25 år, kan slutsatser alltså dras till andra 
som ingår i just den gruppen. Det kan vara rimligt att anta att resultaten 
också skulle gälla andra kvinnor, pensionärer eller män i åldern 20-25 år. 
Yttre generalisering innebär att slutsatser även kan dras till andra grupper i 
samhället utanför den som faktiskt studerats. Detta är dock något som 
forskare inom det kvalitativa fältet sällan gör anspråk på att göra.63  
 
Eftersom resultaten i denna uppsats baseras sig på studier av ett fall, 
Riksskatteverket, är möjligheterna till generaliseringar något begränsade. Då 
vårt syfte är att studera just offentliga myndigheter kan den yttre 
generaliseringen helt avskrivas. Det är knappast möjligt, men heller inte 
intressant i vårt fall att göra generaliseringar utanför den studerade gruppen. 
Däremot anser vi att generaliseringar kan göras till andra myndigheter. 
Skulle det visa sig att Riksskatteverket kan följa samma riktlinjer som 
företag vad gäller marknadsföring är det rimligt att anta att även andra 
myndigheter ska kunna göra det. Det samma gäller förstås även för motsatt 
resultat. Finns det faktorer som begränsar möjligheten till marknadsföring 
eller ställer särskilda krav på denna är det rimligt att anta att restriktioner kan 
gälla även andra myndigheter. Givetvis är det dock önskvärt att fler studier 
görs på området för att uppnå än högre säkerhet i resultaten. 
Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att fråga sig själv vad det är som ska 

                                          
61 Arbnor, Bjerke, 1994, s. 248 
62 Lundahl, Skärvad, 1999, s. 195 
63 Svensson, Starrin, 2001, s. 215 
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generaliseras, vilken population det generaliseras för och på vad 
generaliseringen grundas. 
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4. Myndigheternas roll och 
utveckling 

I detta avsnitt beskriver vi myndigheter och dess plats i statsapparaten. Vi 
presenterar Riksskatteverket i mer detalj då detta är den för uppsatsen 
intressanta myndigheten. Kapitlet avslutas med en beskrivning av den 
offentliga förvaltningens utveckling, det så kallade New Public 
Management. Med dessa avsnitt hoppas vi klargöra Riksskatteverkets 
förutsättningar och därmed underlätta läsningen av den resterande 
uppsatsen. 
 

4.1. Myndigheterna och dess roll i 
samhällspolitiken 

Den statliga förvaltningen består av ett flertal delar som alla har sin specifika 
roll och uppgift. Trots att det bara är myndigheterna som är fokus för den här 
uppsatsen anser vi det vara relevant att visa på de generella sambanden 
mellan samtliga delar för att förstå myndigheternas plats. 
 
Då Sverige är en demokrati utgår makten från folket. Genom val utses en 
riksdag som i sin tur, på förslag av talmannen, väljer en statsminister. 
Statministern utser sedan övriga statsråd och tillsammans utgör de 
regeringen.64 Det är där de flesta beslut om vårt land tas. Dessutom finns en 
rad departement som inte själva har några beslutande funktioner utan har till 
uppgift att dra upp riktlinjer för verksamheten inom just sitt område. En del i 
detta arbete består i att utforma direktiv till myndigheterna och offentliga 
utredningar.65   
 
De statliga och kommunala myndigheterna är ansvariga för den offentliga 
förvaltningen i Sverige och är de som genomför olika reformer i praktiken. 
Myndigheterna är självständiga gentemot regeringen och varje myndighet 
leds av en generaldirektör och en styrelse. De kan därför sägas vara 
opolitiska.66 Det ska dock kommas ihåg att myndigheterna får direktiv från 

                                          
64 Sveriges Riksdag, 2003 
65 Statskontoret, 1989, s. 12 
66 Rydén, Kieser, 1995, s. 380  
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respektive departement och viss politisk påverkan kan alltså ske uppifrån. 
Huvudsakligen styrs myndigheterna dock av lagar och generella direktiv 
från riksdag och regering. I enstaka fall kan en myndighets beslut prövas av 
regeringen; detta under förutsättning att någon anfört besvär mot det aktuella 
beslutet.67  
 
De viktigaste centrala myndigheterna går under benämningen centrala 
ämbetsverk. Ett exempel är Statistiska Centralbyrån. Bland de statliga 
myndigheterna inkluderas också länsstyrelserna som har en övergripande 
uppgift att se till att länet utvecklas på ett sådant sätt att de nationella 
politiska målen slår igenom regionalt och att länets utveckling främjas. 
Länsstyrelserna är också ansvariga för det civila försvaret, 
räddningstjänsten, social omvårdnad, kommunikation, livsmedelskontroll, 
bostadsfinansiering med mera.68 Slutligen finns vid sidan av länsstyrelsen en 
regional och lokal statlig förvaltning som är underställd de centrala 
myndigheterna69.  
 

4.2. Riksskatteverket 
I denna uppsats fokuserar vi på en specifik myndighet, Riksskatteverket. Det 
är en central förvaltningsmyndighet som tillsammans med skatte- 
myndigheterna och kronofogdemyndigheterna är ansvariga för folk- 
bokföring, service och information, beskattning, uppbörd och indrivning för 
medborgarnas räkning70. Riksskatteverket lyder under Finansdepartementet, 
men är en fristående myndighet71. Sambanden illustreras i figur 3. 
 

                                          
67 Statskontoret, 1989, s. 12  
68 Nationalencyklopedin, 2003-03-04 
69 Statskontoret, 1989, s. 13 
70 RSV, 2001, s. 4  
71 Statskontoret, 1989, s. 12 
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Riksskatteverkets vision är att skapa ”Ett samhälle där alla vill göra rätt för 
sig” 72 . Detta ska uppnås genom enkla och tidsenliga regler, ekonomisk 
effektivitet, upprätthållande av förtroendet för den allmänna 
betalningsmoralen samt att sköta verksamheten på ett enkelt och rättssäkert 
sätt. Myndigheten strävar efter att målgruppsanpassa information, förbättra 
tillgängligheten, och utveckla utbudet av service och tjänster på Internet. 
Riksskatteverket vill leva upp till de förväntningar och krav som medborgare 
och företag ställer på dem för att på så sätt underlätta för dessa att göra rätt 
för sig.73 
 
 
 
 
 
                                          
72 RSV, 2000, s. 5 
73 Ibid 

Figur 3 - Riksskatteverket i relation till den övriga statsapparaten, (RSV, 2002) 
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4.2.1. Organisation 
Organisationen leds av en generaldirektör och en styrelse där ledamöterna 
utses av regeringen. Styrelsen beslutar om viktigare föreskrifter och större 
ekonomiska beslut. Under verkets ledning lyder bland annat intern- 
revisorerna, exportverksamheten och de båda skattenämnderna.74 
 
Myndigheten består av sju avdelningar. Några är ganska specifika för 
Riksskatteverket som till exempel skatteavdelningen, verksamhets- 
stödsavdelningen och exekutionsavdelningen (kronofogden). Som i de flesta 
större organisationer finns även en personalavdelning, en ekonomiavdelning, 
en kommunikationsavdelning och en IT-avdelning.75 (Se figur 4) 
 
Bland skatteavdelningens uppgifter ingår beskattning, folkbokföring, 
fastighetstaxering och skattebrottsbekämpning. Avdelningen har ansvaret för 
tillämpning och utveckling av regelverken samt service- och 
kontrollverksamheten. Verksamhetsstödsavdelningen har ett mer 
administrativt ansvar och fungerar som stöd för övriga avdelningar. I 
exekutionsavdelningens ansvarsområde ingår förebyggande verksamhet, 
summarisk process, indrivning med fastighetsförsäljning, tillsyn i konkurs 
samt skuldsanering.76 

                                          
74 RSV, 2001, s. 5 
75 Ibid, s. 8-9 
76 Ibid, s. 6-10 
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Den avdelning som kommer att ligga i fokus för uppsatsen är 
kommunikationsavdelningen som består av tre enheter: sekretariatet, 
redaktionsenheten och kommunikationsenheten. Sekretariatet ansvarar för 
samordningen av avdelningen. Redaktionsenheten utformar verkets 
information riktad till allmänheten, förvaltningens grafiska profil och 
producerar annonser, teve-spots, broschyrer med mera. Denna enhet 
producerar även två interntidningar. Kommunikationsenheten arbetar med 
förvaltning och utveckling av Riksskatteverkets webbplats och 
servicetelefon. Denna avdelning sköter såväl den externa som den interna 
kommunikationen.77 
 

                                          
77 RSV, 2001, s. 11 

Verksledning   

Skatteavdelning  Verksledningssekretariat 

Verksamhetsstodsavd. Internrevisionsenhet 

Exekutionsavdelning  Valenhet

Kommunikationsavd. International Consulting 

Personalavdelning Skatterättsnämndens kansli 

Ekonomiavdelning s 

IT-avdelning

Figur 4 - Organisationsschema Riksskatteverket, (RSV, 2000, egen bearbetning) 
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4.2.2. Skattemyndigheterna 
Riksskatteverket fungerar som en chefsmyndighet för skattemyndigheterna 
och sedan den första januari 1999 finns tio stycken regionala 
skattemyndigheter i landet. Varje sådant område ansvarar för ett eller flera 
län.78 Vid dessa kontor hanteras alla frågor om skatt, moms och sociala 
avgifter. De lokala kontoren ansvarar också för arbetet med folkbokföringen, 
fastighetstaxeringen, upprättandet av röstlängder samt gåvoskatt.79 
 

4.2.3. Rollen som mellanhand 
Riksskatteverket som myndighet har en intressant roll då de fungerar som en 
mellanhand mellan medborgarna och övriga myndigheter. Myndigheten 
utför själv inga synliga funktioner i samhället såsom att exempelvis 
underhålla vägar, bygga ungdomsgårdar eller anlägga statsparker. Detta görs 
antingen av andra myndigheter eller av företag på uppdrag av dessa. 
Riksskatteverkets roll i detta arbete är att samla in skattepengar från 
medborgarna. Medborgarnas villighet att betala in skatt beror dock till viss 
del på hur väl dessa andra funktioner genomförs varför ett ömsesidigt 
beroendeförhållande finns mellan Riksskatteverket och de olika 
myndigheterna. (Mer om skattebetalande och skattefusk i kapitel 5.)  
 
Det är också dessa andra, mer synliga, samhällsfunktioner som tycks vara 
grunden för Riksskatteverkets kampanj mot svartjobb. Riksskatteverket har i 
sin kampanj valt att använda exempel från områden utanför sin verksamhet. 
Det är alltså inte bara Riksskatteverkets egen verksamhet som bedöms vid 
mottagandet av kampanjen utan snarare hela den offentliga förvaltningen.  
 
Det vi vill visa med detta resonemang är att den relevanta organisatoriska 
enheten kan vara svår att definiera. Kampanjen berör mer än bara 
Riksskatteverkets verksamhet men vi har dock valt att undersöka 
Riksskatteverket och därmed inte övriga delar av statsapparaten.  Uppsatsen 
kretsar kring Riksskatteverkets verksamhet, den aktuella svartjobbs- 
kampanjen och huruvida kampanjen ryms inom myndighetens 
verksamhetsramar. Syftet är därmed inte att utvärdera de funktioner som tas 
upp i till exempel reklamfilmen. Den relevanta organisatoriska enheten anser 

                                          
78 RSV, 2002, s. 3 
79 Skattemyndigheten, Linköping, 2002 
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vi vara Riksskatteverket, men det kan vara nödvändigt att bitvis se utanför 
denna avgränsning för att förstå arbetet kring kampanjen i sin helhet och vi 
finner det relevant för läsaren att ha de organisatoriska sambanden beskrivna 
ovan i åtanke under resten av uppsatsen. 
 

4.3. Statsförvaltningens utveckling 
New public management är ett begrepp som används dels för att definiera en 
allmän trend mot en förändring inom den offentliga sektorns kontroll och 
administration och dels för att beskriva ett antal reformer som utfördes i 
flera länder under 1980- och 1990-talen.80 Begreppen myntades av professor 
Christopher Hood i en artikel 1991. Utvecklingen har skett i olika takt i olika 
länder, men tycks ha spritt sig världen över, även i länder där reformer varit 
föga förväntade, som till exempel Kina, Japan, Ryssland, Ukraina, Polen och 
Ungern.81  
 
Bakgrunden till denna organisationsutveckling sägs bero på följande fyra 
faktorer:82 
 

1. Försök att stanna upp eller vända den offentliga sektorns tillväxt i 
termer av utgifter och anställningar. 

2. En förändring mot privatisering och bort från centrala 
regeringsinstitutioner, med förnyat fokus på lokala under- 
organisationer i tillhandahållandet av tjänster. 

3. Utvecklingen av automatisering, särskilt inom informations- 
teknologin, gällande skapandet och distribuerandet av offentliga 
tjänster. 

4. Utvecklingen av en mer internationell agenda med ökat fokus på 
generella frågor kring public management, policy skapande, 
beslutsfattande och mellanstatligt samarbete.  

 
Den nya formen av statsförvaltning bygger enligt Osborne och Gaebler på 
ett antal principer. De säger att statsförvaltningen bör välja marknadskrafter 
framför de byråkratiska och därmed stödja konkurrens i tjänstesektorn. Ett 
fokus på marknadskrafter innebär också att det ska finnas en vilja att tjäna 
                                          
80 Sahlin-Andersson, 2000, s. 1  
81 International Public Management Network, 2003  
82 Hood, 1991, s. 3 
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pengar istället för att bara spendera dem. Vidare bör specifika mål vara 
drivkraften snarare än att enbart styras av regler och föreskrifter. En 
ytterligare del i detta är skiftet till prestationsmätning och fokus på resultat. 
Den andra aspekten av den nya statsförvaltningen är relationen till 
medborgarna. De ska möta kundernas behov, och inte byråkratins, genom att 
definiera om klienter till kunder och ge dessa valmöjligheter. En tanke är att 
skapa möjligheter snarare än att serva medborgarna genom att överföra 
kontroll från byråkratin till kommunerna. En decentralisering av auktoriteten 
ska också medföra ett mer deltagande ledarskap. Slutligen ska 
statsförvaltningen undvika problem genom att förebygga dem innan de 
uppkommer, snarare än att erbjuda hjälp efter problemet är ett faktum.83 
 
I Sverige är den uttalade målsättningen med den nya verksamhetssynen att 
myndigheterna förutom att möta kraven på effektivitet, demokrati och 
regelföljande ska sträva efter att vara tillgängliga för allmänheten, ha 
förtroende hos allmänheten, skapa ett företagsklimat som gynnar arbete och 
tillväxt, samt vara respekterade och framgångsrika i internationella 
sammanhang. 84Just internationaliseringen är en av de faktorer som skapat 
nya frågor för statsförvaltningen och ökat kraven på samarbetsförmåga. Den 
följande texten bygger, där inget annan anges, på en regeringsproposition 
skriven av nuvarande statsminister Göran Persson. 85 
 
Förändringsarbetet sker med hjälp av fyra riktlinjer: 86 
 

1. Koncentration: Istället för att genomföra övergripande besparingar ska 
myndigheterna försöka fokusera på sin kärnverksamhet och därmed 
bli effektivare. 

2. Kvalitets- och kunskapsutveckling: Då medborgarna har rätt till bra 
service ska myndigheterna aktivt jobba för personalens 
vidareutveckling. 

3. Fokus på prestationer. 
4. Effektiv informationsspridning: Den offentliga sektorn ska fungera 

som ett föredöme i att erbjuda elektronisk information och tjänster. 
 

                                          
83 Auriacombe, 1999  
84 OECD, 2000 
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86 OECD, 2000 
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Den svenska stadsförvaltningen har sedan 1995, då en kommission tillsattes 
att granska de nuvarande formerna för statlig förvaltningsorganisation och 
styrning, genomgått en rad förändringar. Vissa förändringar har skett på ett 
strategiskt, mer övergripande plan. Exempelvis har regeringen gett direktivet 
att ”Myndigheterna skall genomföra sina uppdrag med hög kvalitet, 
öppenhet, motiverade och kompetenta medarbetare, dugliga chefer och 
förändringsförmåga”87.  Det finns dock också många konkreta exempel på 
effekter av ”den nya statsförvaltningen”. Sedan 1990 har i runda tal 160 
myndigheter avvecklats och 100 nya skapats. Tidigare statliga 
monopolmarknader har öppnats upp för konkurrens och delar av den statliga 
affärsverksamheten har bolagiserats. De verk som finns kvar har fått direktiv 
om att arbeta efter resultatstyrning istället för att utsättas för detaljstyrning. 
Med andra ord ska resultat och inte resurser styra verksamheten.  
 
Regeringen har också gett direktiv om att skapa så kallade 24-timmars 
myndigheter. Tanken är att myndigheterna ska bli tillgängliga oavsett var du 
som medborgare befinner dig geografiskt eller vilken tid på dygnet det är. 
Kontakterna med och samspelet mellan medborgare, företag och offentlig 
förvaltning ska förenklas. Detta ska ske genom att utnyttja 
informationstekniken och utveckla hemsidor och servicetelefoner och 
därmed erbjuda elektroniska tjänster för självbetjäning som komplement till 
traditionella tjänster. Denna kontakt ska också underlättas genom att de 
lokala förvaltningarna ges större ansvar för mötet med medborgarna. Vidare 
bör informationstekniken också användas för att öka allmänhetens insyn i 
och kontroll av myndigheternas verksamhet. Ett mål är också att denna 
utveckling ska underlätta kontakten myndigheterna emellan samt med 
förvaltningar i andra länder.  
 
Den kommission som tillsattes 1995 har också uppmärksammat 
myndigheternas språkbruk och pekat på dess betydelse för att uppnå en god 
regelkvalitet. Regeringskansliet har därför tillsatt den så kallade 
klarspråksgruppen som har till uppgift att främja ett klart och begripligt 
språk hos myndigheterna.  
 
Generellt sett har myndigheterna fått ett större ansvar än tidigare exempelvis 
med avseende på personal, intern organisation, investeringar i 
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informationsteknik och lokalförsörjning. Inom de givna resurserna har 
myndigheterna fått större handlingsfrihet i hur de ska nå de uppsatta målen 
för verksamheten. För att de ska kunna fullgöra denna uppgift och höja 
kvaliteten i sin verksamhet bör ökad uppmärksamhet ges åt kompetens- och 
utbildningsfrågor. Regeringen har också satt upp ett mål om ökad etnisk och 
kulturell mångfald samt jämställdhet mellan män och kvinnor. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att den övergripande ledstjärnan är att 
förvaltningen finns till för medborgarna och det är utifrån ett 
medborgarperspektiv förvaltningen bör vidareutvecklas. Medborgarna har 
bland annat rätt till korta handläggningstider och att bli bemött av kompetent 
personal.  
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5. Skattebetalande och skattefusk 
I det följande kapitlet beskrivs befintlig forskning rörande orsakerna bakom 
skattefuskande. Detta är inte ett ämne vi kommer att utreda i detalj i 
uppsatsen då det ligger något utanför uppsatsens syfte, men vi anser att 
teorierna kan vara ett bra verktyg att utvärdera Riksskatteverkets kampanj. 
En fråga vi ställer oss är nämligen om kampanjen angriper ett eventuellt 
attitydproblem på rätt sätt. Informationen ska ge en bakgrund till den 
diskussion som återfinns i analysen. Vi vill med detta kapitel också ge 
läsaren ett underlag att relatera Riksskatteverkets verksamhet och 
kampanjarbete till.  
 
Skatter och skattefusk sägs höra ihop och tycks alltid ha gjort det. Så tidigt 
som 2000 f.Kr. stod skattesmitande högt på dagordningen. Redan då 
konstaterades det också att folk påverkades av hur andra gjorde. Märktes det 
att många smet undan sina betalningar var det svårt att också få den stora 
massan att betala sin del.88 
 
Just frivilligheten är något som uppmärksammas även i nutid och som är ett 
stort problem i vissa länder. Som exempel kan nämnas Italien där de 
indrivande myndigheterna har otroligt stora befogenheter. Utrustade med 
vapen, har de rätt att stoppa folk utanför affärer, avkräva kvitto och i de fall 
det saknas omedelbart utdela böter. Trots detta har Italien ett jämförelsevis 
stort skattefel, det vill säga att en stor del av skatten aldrig kommer 
myndigheten till handa. I Sverige å andra sidan har vi en av världens största 
grad av frivillighet och skattefelet utgör endast cirka nio procent av den 
teoretiska skatten.89 Skattefelet och den tillhörande skattestapeln beskrivs 
ytterligare i kapitel 7. 
 
En av undersökningarna om orsakerna bakom detta skattefusk har visat dels 
att folk ofta upplever frågan som trivial, och dels att de orsaker som populärt 
anges i både media och debatt inte stämmer överens med verkligheten. 
Skattetrycket tycks inte spela en betydande roll utan de anledningar som 
istället lyfts fram är: 90 
                                          
88 Laurin, 1986, s. 1-2  
89 Stridh, Intervju 2003-03-06 
90 Laurin, 1986, s. 375-376 
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•  Möjligheten att fuska. 
•  Att fuskaren har yrkeskunskaper som starkt efterfrågas på den privata 

marknaden så som är fallet i exempelvis byggbranschen. 
•  Den förväntade upptäcktsrisken. 
•  Medborgarnas uppfattning av andras beteende, speciellt inom samma 

yrkesgrupp. 
•  Upplevt utbyte av skatten. 

 
Däremot visar undersökningen att medborgarnas faktiska kunskaper om 
skattereglerna är av underordnad betydelse. Inte heller spelar det någon 
större roll hur den sociala omgivningen ser på fusk. Det kan också nämnas 
att skattefusk inte är en utväg för grupper med dålig ekonomi. Snarare är det 
så att höginkomsttagare utmärker sig bland skattefuskarna.91 
 

5.1. Svartarbete 
Majoriteten av skattefuskandet i Sverige sker i form av svartarbete92. Enligt 
Riksskatteverkets generaldirektör kostar svartjobbandet idag det svenska 
samhället cirka 50 miljarder kronor varje år i utebliven skatt93. Vi har därför 
valt att introducera detta ämne separat och ägna extra uppmärksamhet till 
orsakerna bakom denna form av skattefusk. En undersökning från 
Riksrevisionsverket har visat att motiven bakom att arbeta svart är relativt 
komplexa. Det går exempelvis inte att säga att fenomenet enbart beror på det 
höga skattetrycket. Faktorerna kan istället delas in i två kategorier: 
strukturella, det vill säga sådant som inte direkt påverkas av individen utan 
är givna av omgivningen, och individrelaterade som är sådana faktorer som 
är knutna direkt till individens förhållanden94. De i undersökningen funna 
faktorerna sammanfattas nedan i figur 5. Det kan tilläggas att 77,6 procent 
av de tillfrågade i en undersökning genomförd av Riksrevisionsverket, 
uppger att de i första hand arbetar svart för att undvika skatt. På andra plats 
bland de vanligaste svaren kommer ”att man inte har något annat val” och på 
tredje plats uppger respondenterna att de vill slippa byråkrati95.  
 

                                          
91 Laurin, 1986, s. 376-377 
92 Eriksson, Intervju 2003-03-06 
93 Sjöstrand, 2002 
94 RRV 1998:36, s. 29 
95 RRV, 1998:29, s. 97 
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Strukturella faktorer  Individrelaterade 
faktorer 

 

Grad av social kontroll  Normer och värderingar 
Institutionella faktorer  Kontakter, kunnande, 

material och utrustningar 
Brist på vitt arbete  Avstånd mellan individ 

och samhälle 
Politiska och kulturella 
faktorer 

 Upplevd risk för 
upptäckt 

Utbud och efterfrågan  Önskan om en positiv 
inkomsteffekt 

Övriga faktorer   

 

 
 
 
Deltagande på 
den svarta 
arbetsmarknaden 

Figur 5 - Strukturella och individrelaterade faktorer som påverkar deltagandet på den svarta 
arbetsmarknaden, (RRV 1998) 

 
Grad av social kontroll – Genom att omgivningen känner till vad en enskild 
aktör gör i sitt liv kan den utöva social kontroll. Denna process har visat sig 
kunna påverka individen på både ett återhållande och ett pådrivande sätt. 
Den sociala kontrollens effekt på individen kan sammanfattas i två faktorer: 
möjligheten för utbud och efterfrågan att mötas och risken för upptäckt. 
Faktorerna tycks påverka individen olika beroende på om han bor i glesbygd 
eller i en större ort. Bilden nedan illustrerar dessa skillnader.96 

                                          
96 RRV, 1998:29, s. 82-84 
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Figur 6 - Illustration av motverkande krafter som påverkar den faktiska omfattningen av det svarta 
arbete som utförs i glesbygd respektive storstad, (RRV 1998) 

 
I glesbygden känner de flesta varandra vilket gör att det är lätt för köpare 
och säljare av svartarbete att mötas. Samtidigt är det svårt att utföra ett 
svartarbete utan att alla känner till det vilket ger en motsatt effekt på nivån 
av svartarbete.97 
 
I större orter är förhållandet det omvända. Då det är lätt att vara anonym 
upplevs risken för upptäckt som lägre än i glesbygden. Samtidigt gör dock 
anonymiteten att det är svårare för köpare och säljare att mötas vilket verkar 
återhållande på nivån av svartarbete.98 
 
Institutionella faktorer – Den existerande lagstiftningen i kombination med 
de regler och förordningar som styr individer och företag påverkar viljan att 
göra rätt för sig. Dels kan regelverket uppfattas som så komplicerat och 
svårbegripligt att ansträngningen att göra rätt blir för stor. Det kan också 
finnas regler som resulterar i en situation som i den enskildes ögon ter sig 
ohållbar och därmed leder till att personen i fråga börjar arbeta svart. Ett 

                                          
97 RRV, 1998:29, s. 82 
98 RRV, 1998:29, s. 84 
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exempel är studenter som jobbar svart för att hålla sin officiella inkomst nere 
och därmed behålla sitt ekonomiska stöd från CSN. 99  Vissa företagare 
förknippar regleringar med kostnader som de anser kan undvikas genom att 
anställa svart100.  
 
Brist på vitt arbete – En förklaring till att människor väljer att arbeta svart är 
helt enkelt bristen på ”hederliga” jobb101. För en arbetslös kan svartarbete 
vara den enda möjligheten till en förbättrad ekonomi102.  
 
Politiska och kulturella faktorer – Tradition kan i vissa fall vara en 
bakomliggande orsak till svartarbete. En del tjänster och arbeten har helt 
enkelt alltid gjorts på ett visst sätt och därmed blivit accepterat på en viss ort 
eller bland en grupp av människor. Att arbeta svart kan också vara ett 
uttryck för ett ideologiskt övervägande.103 
 
Utbud och efterfrågan – Precis som i annan verksamhet krävs såväl utbud 
som efterfrågan för att det svarta arbetet ska existera. Ökar priset på 
svartarbete relativt den vita sektorn ökar också antalet människor som bjuder 
ut tjänster svart.104 
 
Övriga faktorer – På grund av att alla företag inte kan utnyttja olika 
arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder i samma utsträckning kan 
konkurrenssituationen upplevas orättvis. Ett företag kan exempelvis sänka 
sina kostnader genom att använda subventionerad arbetskraft. Den upplevda 
orättvisan gör att vissa företag söker sig till den svarta marknaden för att 
därigenom ”rätta till” konkurrensbilden.105 
 
Normer och värderingar – Oavsett vilka strukturella förutsättningar som 
råder på marknaden kommer en individ i de flesta fall inte välja att arbeta 
svart om det inte innefattas i dennes normer och värderingar. Trots att 
svartarbete anses felaktigt kan de privatekonomiska vinsterna ibland dock 
anses så stora att det motiverar svartarbete.  

                                          
99 RRV, 1998:29, s. 85 
100 RRV, 1997:59, s. 65-72 
101 RRV, 1998:29, s. 89 
102 RRV, 1997:59, s. 65-72 
103 RRV, 1998:29, s. 87 
104 Ibid 
105 Ibid s. 88 
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En annan faktor som påverkar individens skattemoral är det upplevda 
avståndet mellan individ och samhälle. Exempelvis har de många 
politikeraffärerna påverkat skattemoralen negativt. Att arbeta svart kan då 
vara ett sätt att ta avstånd från samhällets normer och värderingar. 106 
Skatteundandragandet har då snarare symboliska motiv än ekonomiska och 
är en form av protest107.  
 
Upplevd risk för upptäckt – I vilken utsträckning människor är beredda att 
arbeta svart beror också på hur de upplever risken för upptäckt. Den 
upplevda risken varierar med bransch, region samt en rad individrelaterade 
faktorer. Ålder tycks dock inte vara en av dessa avgörande faktorer.108 Den 
faktiska möjligheten till fusk varierar mellan olika branscher. Exempelvis 
har egenföretagare större möjlighet att fuska då de själva rapporterar sin 
inkomst109.  
 
Önskan att uppnå en positiv inkomsteffekt – De som arbetar svart önskar ofta 
öka sin disponibla inkomst för att därigenom kunna höja sin levnads- 
standard. Andra anger ett slags rättviseideal som motiv för arbete på den 
svarta marknaden. Det är framförallt höginkomsttagare som inte utnyttjar 
välfärdssystemet i så stor utsträckning som anger detta skäl. De anser sig 
inte få ut tillräckligt av samhället i förhållande till vad de betalar in.110 Den 
så kallade marginaleffekten innebär också att en individ vid en viss gräns 
förlorar på att jobba en extra timme. Fritiden blir då billigare vilket minskar 
andelen vitt arbete.111 
 
Sammanfattande kan sägas om svartjobb att området är relativt svårt att 
angripa. Det tycks nämligen finnas en tydlig gradskillnad rörande 
acceptansnivån i samhället. Upp till en viss nivå råder nästan total acceptans. 
Det har dock visat sig att folk är benägna att informera myndigheterna om 
det svarta arbetet upplevs snedvrida konkurrensen.112  
 

                                          
106 RRV, 1998:29, s. 89-90 
107 RRV, 1997:59, s. 65-72 
108 RRV, 1998:29, s. 92 
109 RRV, 1997:59, s. 65-72 
110 RRV, 1998:29, s. 94-96 
111 RRV, 1998:36, s. 39 
112 RRV, 1998:29, s. 83 
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Riksrevisionsverkets undersökning visar att det finns tre sätt att påverka 
förekomsten av svartarbete: påverka attityder, påverka incitamenten samt att 
påverka risken för upptäckt113. Många teoretiker anser just att en ökad risk 
att bli avslöjad, och den straffsats detta leder till, resulterar i minskat 
svartjobb. Vissa håller dock inte med. De menar istället att en ökad risk eller 
straffsats minskar den förväntade intäkten vilket gör att individen känner att 
de måste kompensera förlusten genom att arbeta mer, såväl svart som vitt. 
Detta gör att andelen svartjobb kan minska medan antalet totala svarta 
timmar ökar, förutsatt att individen i fråga arbetar mer vitt än svart och 
väljer att öka arbetstimmarna proportionellt. 114 
 

5.1.1. Sammanfattande teori 
Empiriska undersökningar tyder på att skattesituationen i Sverige är relativt 
unik. Vi har en långt större frivillighet rörande skatteinbetalningar och 
problemet med fusk är i jämförelse med andra länder inte särskilt utbrett. 
Trots att den empiriska bilden skiljer sig åt mellan länderna tycks de 
bakomliggande motiven dock vara desamma. Vi har därför valt att 
presentera en amerikansk modell då vi finner att den bäst sammanfattar 
variablerna kring olika former av skattefusk. Då variablerna är väldigt 
allmänna anser vi att modellen kan anpassas till respektive land och därmed 
kan ta hänsyn till de skillnader som råder. Det ska också tilläggas att 
modellen grundar sig på en mängd undersökningar, varav vissa är svenska, 
vilket vi anser höjer dess trovärdighet. Detta påstående styrks av likheterna 
mellan denna modell och figur 5 som visar orsakerna bakom skattefuskandet 
i Sverige. 
 
Beslutet att låta bli att betala in skatt eller att betala in mindre än vad man är 
skyldig att göra, har studerats av forskare från en rad olika fält såsom 
redovisning, nationalekonomi, psykologi, sociologi, vetenskap kring 
beslutsfattande samt från juridiska institutioner. Det innebär att det finns 
studier som dels är baserade på olika metodologier och dels på varierande 
teoretisk bakgrund. Trots viss variation resultaten emellan finns två 
huvudmodeller som försöker förklara fenomenet skattefuskande. En 

                                          
113 RRV, 1998:36, s. 39 
114 RRV, 1997:59, s. 65-72 
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finansiellt inriktad modell som bygger på personlig nyttomaximering och en 
modell som även inkluderar icke-ekonomiska variabler.115 
  
Den första modellen bygger på tanken att varje enskild individ gör en 
avvägning mellan den personliga vinningen i att inte betala skatt och risken 
att bli upptäckt. Detta är förvisso ett intressant resonemang, men funktionen 
är svår att räkna ut i verkligheten. Det finns dessutom empiri som visar att 
skattefusk inte enbart kan bero på risken att bli upptäckt och det straff det 
skulle innebära utan att fler variabler måste vara inblandade. Vissa hävdar 
att skattefuskandet annars skulle vara långt mer utbrett. 116 Med det, och 
uppsatsens syfte, i åtanke anser vi att den andra modellen är mer givande. 
Denna illustreras nedan. 
 

 

                                          
115 Fisher et al., 1992, s. 1-4 
116 Ibid, s. 2 
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Figur 7 - Skattebetalarnas frivillighetsgrad, (Fisher et al., 1992) 
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Även denna modell tar hänsyn till variabeln ”möjlighet till skattefusk”, men 
ser dessutom till ett antal andra faktorer. Studier visar nämligen att olika 
grupper är olika benägna att betala skatt. Det antyder att demografiska 
faktorer såsom ålder och kön, också spelar en viktig roll.117 
 
Vidare spelar faktorer som utbildningsnivå, yrkeskategori och inkomstkälla 
roll för möjligheten att undvika skattebetalande. Det beror alltså inte enbart 
på hur skattesystemet ser ut utan hänsyn måste också tas till var i samhället 
personen i fråga befinner sig. Modellen antyder också att variabler som 
ålder, umgängeskrets och klass påverkar attityden till skattesystemet och 
skattebetalande.118 

                                          
117 Fisher et al. 1992, s. 13 
118 Ibid, s. 4 
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6. Referensram 
I detta kapitel vill vi ge läsaren en överblick av den befintliga teorin inom 
området. Detta för att erbjuda samma grund som vi själva stått på vid 
genomförandet av denna studie. Den ska också underlätta behandlingen av 
empirin genom att sätta den i ett teoretiskt sammanhang.  
 
Uppsatsens syfte kan sägas bestå av två steg eller delar där den ena har en 
förklarande karaktär och den andra en utvärderande. Av detta följer att det 
också behövs två typer av teoriavsnitt. Vi presenterar en grupp teorier som 
ska underlätta förståelsen för empirin och sätta etiketter på de fenomen vi 
ser. Målet är att analysera och därmed bättre förstå Riksskatteverkets 
verksamhet. Därefter följer ett avsnitt som ska möjliggöra en djupare analys 
av Riksskatteverkets svartjobbskampanj. Snarare än att förklara empirin ska 
empirin ställas mot dessa teorier.  
 
Båda dessa delar består uteslutande av teorier från marknadsföringsfältet. 
Vi har medvetet valt detta perspektiv då vi anser att det ger en 
grundläggande förståelse för problematiken och utgör en bra bas för 
eventuella vidare analyser utifrån andra synsätt. De presenterade teorierna 
är valda utifrån premissen att de tillsammans ska ge en helhetsbild av 
kampanjprocessen och dessutom representera en i många kretsar 
accepterad syn på marknadsföring. Det innebär att vi enbart valt teorier 
kring vilka det finns en grundläggande enighet bland forskarna.  
 

6.1. Empiriförklarande teorier 
Teorierna i detta avsnitt finns med för att öka förståelsen för empirin. För att 
kunna beskriva och förstå tanken bakom en kampanj, såsom 
Riksskatteverkets, kan det vara värt att börja från grunden. En del 
grundläggande frågor måste besvaras innan vi går vidare till en analys av 
kampanjen. Det bör klargöras vilken den exakta tjänsten är, vad som ingår i 
denna samt vem den egentliga intressenten är. Samtliga teorier är utformade 
med företag och dess kunder i åtanke. I Riksskatteverkets fall är det inte 
klart om kunder i klassisk benämning existerar, men vi anser ändå att 
teorierna är applicerbara. 
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6.1.1. Grundtjänstepaketet 
I uppsatsens inledning tog vi upp frågan rörande vad som är 
Riksskatteverkets verksamhet och vad som kan anses ligga inom dess ramar. 
Följande teori anser vi kommer att hjälpa oss analysera Riksskatteverkets 
olika tjänster och vilken roll de har i relation till varandra.  
 
För att kunna se tjänsten som en helhet är det viktigt att ta med alla 
deltjänster som är sammanlänkade till ett så kallat tjänstepaket, se figur 9. 
Denna helhet består av alla olika deltjänster, upplevelser samt eventuella 
fysiska produkter som kunden får ut i samband med tjänsteproduktionen.  
 
 
 

 
Kärntjänsten är den tjänst som alltid måste finnas. Den är lösningen på 
kundens problem och utan denna skulle verksamheten bli meningslös. Ett 
exempel kan vara ett läkarbesök där diagnos och åtgärdsförslag klassas som 
kärntjänst. Bitjänsten kan ses som ett komplement till kärntjänsten. Den gör 
det möjligt för organisationen att genomföra kärntjänsten och om den tas 
bort försvåras användningen. Exempel på en bitjänst vid ett läkarbesök är 
tidsbeställning. Den sista delen av en tjänst är stödtjänsten. Denna är inte 
nödvändig för genomförandet av kärntjänsten men ger kunden det där ”lilla 
extra” som gör det attraktivare att använda tjänsten. I läkarexemplet kan det 
vara ett trevligt väntrum med tillgång till tidningar och kaffe.119 
                                          
119 Grönroos, Monthelie, 1988, s. 50 
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Figure 8 - Grundtjänstepaketet, (Grönroos, Monthelie, 1988)
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Även Kotler pekar på vikten av att ha en vidare syn på begreppet 
produkt/tjänst. Han skriver oftast om detta ur den fysiska produktens 
perspektiv, men innefattar i begreppet produkt allt som kan erbjudas på en 
marknad för att tillfredsställa ett behov. Förutom fysiska varor kan det bland 
annat handla om tjänster, personer, organisationer, platser eller idéer. 
Begreppen stöd- och bitjänst används inte, men även Kotler menar att 
exempelvis kvalitet, design, omslag, garantier, kringliggande service eller 
tillhörande funktioner påverkar kundens uppfattning av den slutgiltiga 
produkten.120 
 

6.1.2. Segmentering 
Antagligen riktar sig Riksskatteverkets kampanj inte till hela befolkningen 
utan till en viss målgrupp. Det är därför intressant att kunna analysera 
befolkningen ur ett segmenteringsperspektiv dels för att förstå vilken grupp 
marknadsföringen vänder sig till och dels på vilka grunder gruppen skapats. 
Ur ett mer generellt perspektiv finner vi det betydelsefullt att skapa en 
allmän bild av hur en offentlig myndighet skulle kunna dela in befolkningen 
efter nedan beskrivna variabler. 
 
Att segmentera handlar i marknadsföringstermer om att dela upp en 
kundgrupp i mindre grupper som på något sätt skiljer sig åt med avseende på 
efterfrågad produkt, service, information, priskänslighet eller liknande121. 
Strategin finns beskriven i de flesta grundläggande marknadsföringsböcker, 
och vi har valt Echeverri och Edvardsson, två författare som enligt vår 
mening illustrerar de valmöjligheter som finns på ett schematiskt sätt, se 
figur 9. De delar in segmenteringsvariablerna i demografi/socioekonomi, 
”psychographics”, geografi, nytta, användning, reklamrespons samt lojalitet. 
Följande avsnitt bygger på dessa författares resonemang.122 
 
 
 
 
 

                                          
120 Kotler, 1999, s. 110 
121 Ibid 
122 Echeverri, Edvardsson, 2002, s. 289-392 
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Figure 9 - Segmenteringsvariabler, (Echeverri, Edvardsson, 2002) 

Bland de demografiska variablerna ryms exempelvis kön och ålder och 
bland de socioekonomiska variablerna återfinns faktorer som inkomstnivå, 
utbildning och etnisk bakgrund. I vissa fall räcker dock inte dessa variabler 
till. Det är exempelvis inte givet att alla som läst samma utbildning har 
samma fritidsintressen eller samma typ av arbete. I sådana fall används 
”psychographics” som snarare berör livsstil. Marknadsförare brukar då titta 
på aktiviteter och intressen och försöka koppla dessa till köp av vissa 
produkter. Som komplement till ovanstående variabler brukar en geografisk 
urskiljning göras. Beroende på var kunden befinner sig har denne olika 
behov och preferenser. Vissa tjänster sätter också krav på fysisk närhet till 
kunden. 
 
Företag kan också fokusera på respektive kunds tänkta nytta av tjänsten. 
Letar kunden efter kvalitet, sakkunnighet, snabbhet, kostnadseffektivitet 
etcetera? Samma tjänst kan innehålla samtliga egenskaper sett ur olika 
perspektiv och det är viktigt att betona rätt funktion till rätt målgrupp. Nära 
liggande denna typ av segmentering är den rörande användning. Här 
försöker marknadsförare särskilja kunderna beroende på omfattning och typ 
av tjänsteanvändning.  
 
Kunder skiljer sig också åt med avseende på vilket slags 
marknadsföringsverktyg de reagerar. På vissa grupper fungerar annonser 
bäst, andra tävlingar och ytterligare andra nås genom utställningar.  
 
Efter att ha identifierat ett antal segment med några eller flera av 
ovanstående variabler gäller det att fundera över vilka som är värda att satsa 
på. Alla segment är nämligen inte lönsamma och olika segment har olika 
behov av marknadsföringskampanjer.  
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6.1.3. Relationen mellan marknadsföraren och hans målgrupp 
Med hjälp av följande illustrativa modell anser vi oss kunna bryta ned och 
förstå relationen mellan Riksskatteverket och dess intressenter. Det kan 
underlätta analysen av såväl dess vardagliga verksamhet som dess 
marknadsföringsåtgärder. Vi anser också att tankesättet kan bidra till att 
förstå vem myndighetens huvudsakliga kund är. Vi är medvetna om att 
verkligheten i många fall är långt mer komplicerad än bilden ger sken av, 
men i grunden bygger ändå relationer på detta enkla utbyte av värde och 
kostnad. Modellen illustreras i figur 10. Det följande avsnittet baseras på 
Kotler.123  
 

Figur 10 - Relationen mellan marknadsföraren och hans målgrupp, (Kotler, 1987) 

 
Modellen bygger på att de involverade parterna är övertygade om att de kan 
framkalla en förändring i beteendet om de erbjuder den andra parten ett 
fördelaktigt byte. Människor i allmänhet väljer att handla på det sätt de 
förmodar kommer att ge bäst resultat eller störst vinning. Eftersom varje 
handling medför en upplevd kostnad, även om denna endast består av 
beslutsångest, handlar individer på ett sätt där de upplever att värdet 
överstiger kostnaden. Marknadsföraren erbjuder något kunden uppfattar som 
värdefullt men som organisationen ser som kostnad, och erhåller därefter 
något organisationen ser som värdefullt och kunden upplever som kostnad 
eller uppoffring.  
 
För att ett utbyte ska kunna genomföras krävs att fyra villkor uppfylls: 
 

1. Det finns minst två parter - För att ett utbyte, även av den enklaste 
form, ska kunna ske måste det finnas minst två parter som deltar. Om 

                                          
123 Kotler, 1987, s. 69-70 
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den ena parten är mer aktiv kallar vi denne för marknadsförare och 
den andre, mindre aktive, för kund.  

2. Båda kan erbjuda något den andra parten värdesätter - Om den ena 
parten inte har något som den andre värdesätter kommer inte något 
utbyte att ske. Det gäller att hitta just det den andre vill ha. Det de 
flesta värdesätter kan sammanfattas i fyra kategorier: fysiska varor, 
tjänster, pengar och tid. 

3. Båda har förmåga att kommunicera och leverera - Parterna måste 
kunna beskriva vad som erbjuds och när, var och hur kostnad och 
värde ska utbytas. 

4. Båda är fria att acceptera eller förkasta erbjudandet - Parterna måste 
själva välja att frivilligt genomföra utbytet. Om detta sker kommer 
båda parter känna att de har mer värde efter utbytet än före. 

 
Den tredje punkten i listan ovan uppmärksammas ofta i 
marknadsföringssammanhang, särskilt ur företagets perspektiv. I termer av 
Kotlers fyra P:n (produkt, plats, pris och påverkan) benämns 
kommunikationen påverkan och innefattar all kommunikation som sker 
mellan företag och kund och inkluderar därmed såväl reklam och publicitet 
som personlig försäljning. Ett mål med den reklam och publicitet som 
påverkan består av är att positionera produkten.124 Positionering handlar om 
att placera produkten i kundens medvetande i relation till andra produkter. 
Om produkten uppfattas, och placeras, lika som en annan produkt finns det 
ingen anledning för kunden att köpa den. Det är därför viktigt för 
marknadsförare att positionera sin produkt på en unik och åtråvärd plats i 
kundens medvetande. De företag som har lyckats med detta får ett enormt 
övertag på marknaden.125 
 

6.2. Empiriutvärderande teorier 
Avsikten med detta avsnitt är att presentera de teorier vi ämnar ställa 
empirin mot i analysen och därigenom utvärdera den kampanj myndigheten 
lanserade under 2002. Teorierna ska också skapa en större förståelse för 
kampanjen och möjliggöra en analys av dess beståndsdelar. Vi har valt att 
använda oss av marknadsföringsteorier eftersom uppsatsens syfte är att 

                                          
124 Kotler, 1999, s. 110 
125 Ibid, s. 107-108 



Referensram 

54 

förklara offentliga myndigheters behov och möjligheter att marknadsföra sig 
genom attitydförändrande kampanjer. I avsnittet presenterar vi modeller 
kring reklamutformning och reklamplacering som vi anser på ett lämpligt 
sätt analyserar en kampanj. 
 

6.2.1. Att matcha konsumentens steg 
Denna teori kommer att användas för att närmare kunna analysera var 
målgruppen för Riksskatteverkets kampanj befinner sig på den så kallade 
”konsumentens stege” för att vidare kunna se om den valda åtgärden var den 
mest lämpliga. Teorin, och hela detta avsnitt, är hämtad från Hannagan.126 
 
Det är viktigt att fastställa mål med en reklamkampanj. I de flesta 
marknadsföringssituationer är detta mål att få kunden att handla. Detta sker 
inte direkt utan kundens bana från ovetande till handlande är ganska lång 
och innehåller ett flertal steg som illustreras i figur 11. Det är därför viktigt 
att fastställa var kunden står idag och till vilket steg företaget vill ta kunden. 
Målet är ofta att flytta kunden ett steg åt gången. 
 
Konsumentens steg Ledningens uppgift Metod för påverkan 
Medvetenhet Utbildning Annonser, affischer 
Vetskap Information Direktreklam, demonstrationer 
Förståelse Analys, övertalning Direktreklam, demonstrationer 
Attityd Attitydförändring Reklamkampanj 
Övertygelse Förstärka Uppföljande reklam/påminnelser 
Handlande Motivera handling Direkt påverkan 

Figur 11 - Konsumentens stege, (Hannagan, 1992)  

 
Medvetenhet – Potentiella kunder måste bli medvetna om att de har ett 
behov och att detta behov kan uppfyllas. Vid detta steg handlar inte 
ledningens uppgift om att marknadsföra ett specifikt varumärke utan en 
produkt och behovet av denna. Den typen av utbildning kan med fördel 
göras med hjälp av exempelvis annonser eller affischer av 
branschorganisationer eller liknande.  
 

                                          
126 Hannagan, 1992, s. 156-157 
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Vetskap – När kunden vet att behovet existerar skapas ett intresse att lära sig 
mer. Här blir ledningens uppgift att informera om just deras alternativ. Detta 
kan förslagsvis ske genom direktreklam eller demonstrationer. 
 
Förståelse – Kunden börjar förstå vad som erbjuds, vilka alternativ som 
finns samt fördelar och kostnader med dessa. Marknadsföringsåtgärderna 
syftar nu till att övertala kunden och förmå honom till analys. Även här är 
direktreklam och demonstrationer lämpliga redskap. 
 
Attityd – Kunderna kan jämföra alternativen och forma åsikter och attityder 
baserade på sina intryck av alternativen. Beroende på vilken plats i kundens 
medvetande företag har blir attitydbevarande eller attitydförändrande reklam 
aktuell. Metoderna för detta är många, men kan sammanfattas som 
reklamkampanjer. 
 
Övertygelse – Kunden kommer att ha preferenser för en viss tjänst och 
efterfråga den. Vid detta steg har kunden all information och förståelse för 
att efterfråga just denna tjänst. De är dock inte redo att handla varför 
ledningen måste arbeta med att förstärka sin plats i kundens medvetande. 
 
Handlande – För att kunden ska ta det sista steget, och köpa produkten, 
krävs ofta att en försäljare eller liknande handlar aktivt för att undanröja 
eventuella kvarvarande tvivel. 
 

6.2.2. Medieplanering 
Litteraturen kring marknadsföring och reklam är relativt entydig när det 
gäller synen på viktiga förberedelser inför en kampanj. Kontentan är att 
arbetet bör ses som en process där varje steg är viktigt för att nå en lyckad 
slutprodukt. Faktorer som vald målgrupp, budget, och tidsperspektiv 
påverkar alla den slutgiltiga kampanjen markant. Utifrån en noga specifikt 
definierad målsättning kan marknadsföraren se vilket medium som passar 
syftet bäst, vilken specifik mediekanal som är lämpligast och så vidare. I den 
följande texten illustreras denna process mer i detalj. Modellen kommer att 
användas i analysen för att utvärdera huruvida Riksskatteverket har valt rätt 
mediestrategi utifrån sin valda målsättning. I ett första steg hoppas vi också 
att modellen ska underlätta förståelsen för just målsättning genom att bryta 
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ned den till lättidentifierade steg. Hela detta avsnitt bygger på O’Guinn, 
Allen, Semenik. Modellen består av följande steg:127 
 

1. Målsättning: För varje medieplacering ska det finnas en specifik 
målsättning eller en tanke hur placeringen ska bidra till att uppnå 
kampanjens övergripande mål. Ett antal frågor kan ställas för att 
underlätta utvärderingen: 

a. Nå målgruppen – vem vill vi nå? En segmentering av 
populationen kan bland annat grundas på geografiska faktorer, 
demografiska faktorer, stadium i livet eller attityd. 

b. Geografisk räckvidd – vilken räckvidd motsvarar vårt syfte? Är 
segmenteringen exempelvis grundad på geografiska faktorer 
återspeglas detta tydligt i vår önskade räckvidd. 

c. Meddelandets exponering – hur ofta och under hur lång period 
vill vi att målgruppen ska utsättas för vårt budskap? 

 
2. Strategi: Målsättningen lägger grunden för ett bra val av mediekanal 

varför det är viktigt att den är tydligt definierad. En väl genomtänkt 
mediestrategi är dock minst lika viktigt. I det här steget försöker 
marknadsföraren fastställa hur störst effekt kan uppnås på den valda 
målgruppen.  

a. Räckvidd och frekvens – hur många individer nås av reklamen 
och hur ofta upprepas budskapet i de olika mediealternativen?  

b. Exponeringsmönster – hur regelbundet ska reklamen 
återkomma? Ska reklamen sändas en gång i veckan i samband 
med en viss såpopera, eller intensivt på busshållplatser i ett par 
veckors tid, uppehåll och sedan ett par veckor till? Olika 
produkter gynnas av olika exponering och ett medvetet beslut är 
viktigt. 

c. Reklamens längd eller storlek – hur lång ska radio/teve 
reklamen vara eller hur stor ska den tryckta annonsen vara? 
Detta beslut beror dels på det valda mediets kreativa 
restriktioner, projektets budget, samt konkurrenssituationens 
karakteristika.  

 

                                          
127 O’Guinn, Allen, Semenik, 2000, s. 441-456 
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3. Val: Vid detta steg tas beslut rörande vilken kanal som ska användas. 
Det gäller alltså att göra valet mellan exempelvis reklampelare och 
radioreklam.  

a. Mediemixen – detta syftar på mixen av existerande kanaler. 
Kanske vill företaget kombinera tidningsannonser med 
direktreklam. 

b. Effektivitet – här sätts kostnaden i relation till antalet som nås 
av budskapet. 

c. Konkurrensjämförelse – även om det inte har direkt inflytande 
över den aktuella kampanjen är det intressant att göra en 
jämförelse med konkurrenterna. Hur stor del av reklamutbudet 
står en viss konkurrent för? 

 
4. Schemaläggning och köp: Detta handlar om det faktiska köpandet av 

reklamutrymme och bestämning av exakta sändningstider. Med fördel 
kan detta göras med konsumenternas köpmönster i åtanke. Köps till 
exempel vissa produkter vid vissa tider på året eller speciella helger? 

 

6.2.3. Meddelandets målsättning 
Bara genom att sätta sig framför teven en dag blir det uppenbart att olika 
reklamfilmer försöker tala med tittarna på olika sätt. De använder dels olika 
metoder/argument, men försöker antagligen också uppnå olika effekter. Här 
presenterar vi tio alternativa målsättningar. Det betyder förstås inte att det 
inte finns fler, men detta är huvudgrupperna. Samtliga är hämtade från 
O’Guinn, Allen, Semenik.128 
 
Skapa medvetenhet om ett varumärke - Här handlar det om att få en plats i 
kundens medvetande. Genom att etsa in sitt varumärke hoppas företagen att 
konsumenten väljer just dem när de står i affären. Detta gäller speciellt varor 
som exempelvis tvättmedel där skillnaden produkterna emellan är minimal. 
Denna effekt försöker oftast åstadkommas med hjälp av repetition och 
slogans.  
 
Länka ett visst attribut till varumärket - Vissa företag vill att kunden ska 
komma ihåg ett speciellt attribut när han tänker på varumärket. Målet är att 

                                          
128 O’Guinn, Allen, Semenik, 2000, s. 331-350 
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det ska ske automatiskt. Tänker kunden på det ena ska han också tänka på 
det andra.  
 
Skapa varumärkespreferens - Det här är en ganska självklar målsättning som 
nog alla reklammakare kan enas kring. Marknadsförare vill att kunden ska 
gilla deras eget varumärke; allra helst mer än han tycker om andra 
varumärken. Detta kan göras på ett antal olika sätt. En vanlig metod är att 
försöka skapa en positiv stämning i reklamen genom att exempelvis visa fin 
natur, kompisanda eller liknande. Andra använder humor eller sexuella 
anspelningar för att skapa känsla kring varumärket. 
 
Skrämma kunden till handlande - Ibland är tanken helt enkelt att skrämma 
kunden till att göra något. Kanske försöker ett larmföretag visa på risken att 
bli rånad och på det viset få kunden att investera i säkerhetsutrustning. 
 
Förändra beteende genom att skapa oro - Det finns mycket konsumenter 
oroar sig för och det vet reklammakarna. Allt ifrån mjäll på kläderna till 
risken att gå upp i vikt eller risken att krocka. Genom att spela på dessa 
känslor vill företagen få kunden att köpa en viss produkt. 
 
Förmedla konsumtionsupplevelse - Med vissa produkter är det svårare att 
förklara för kunden varför denne ska köpa produkterna, eller vad som gör 
dem så bra. Detta gäller framförallt tjänster. Marknadsförarens mål med 
reklamen är att förmedla en känsla kring att använda en viss produkt för att 
på så vis skapa positiva associationer. Ett exempel är McDonald’s som länge 
försökt förmedla känslan av att dela en måltid med familjen eller kompisarna 
på just McDonald’s.  
 
Placera varumärket socialt - Genom att placera ett varumärke i en viss miljö 
hoppas reklammakare att produkten ska anta en del av miljöns egenskaper. 
Ett vanligt sätt att nå detta mål är genom så kallade ”en-bit-av-vardagen-
reklam”. I Sverige har detta varit tydligt i exempelvis AMFs reklam som 
försöker visa hur bra en pensionär kan ha det. Ett annat knep är att göra 
drömmande reklamsnuttar där någon kanske känner sig som en basketstjärna 
bara för att han har Nikeskor på sig. 
 



Referensram 

59 

Definiera varumärkesimage - Ett varumärkes image är det konsumenten 
kommer ihåg när hon tänker på varumärket. Detta är något företagen ofta är 
måna om att försöka påverka genom olika reklamkampanjer. 
 
Övertala konsumenten - Att genom reklam försöka övertyga en konsument 
är relativt svårt och kräver engagemang från kundens sida; de måste tänka på 
vad reklamen försöker säga. Marknadsförare kan antingen försöka förklara 
varför ett märke är bra genom att rada upp ett antal anledningar eller 
använda de klassiska säljknepen, som ”köp nu”, ”begränsat lager”, eller 
”sista chansen”. Det finns också annonser som satsar på enormt mycket ren 
information för att på så vis övertala kunden. Ytterligare exempel är 
demonstrationer, eller garantier från kändisar som intygar en varas 
överlägsenhet. 
 
Skapa direkt reaktion - En ytterligare målsättning kan vara att få 
konsumenten att agera omedelbart genom att ringa, mejla eller posta en 
beställning. Det vanligaste knepet är att erbjuda rabatt till dem som agerar 
snabbt eller erbjuda förmånliga avbetalningsplaner.  
 

6.2.4. Mediekanaler 
För att på ett uttömmande sätt kunna utvärdera RSV:s kampanj behöver vi 
grundläggande kunskap om befintliga medium. Med den följande teorin som 
grund hoppas vi senare i uppsatsen kunna uttala oss om lämpligheten i valda 
mediekanaler. Till grund för hela detta avsnitt ligger O’Guinn, Allen, 
Semenik.129 
 
I tidigare modeller har vi konstaterat att en reklamkampanj bygger på många 
viktiga beslut. Ett av dessa är genom vilken kanal målgruppen ska exponeras 
för budskapet. Alla kanaler har såväl för- som nackdelar och det slutgiltiga 
valet beror till stor del på kampanjens målsättning och budget. Här 
presenteras kortfattat information om respektive mediekanal. 

                                          
129 O’Guinn, Allen, Semenik, 2000, s. 471-485 
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Mediekanal Fördelar Nackdelar 
Dagstidningar Geografisk valmöjlighet 

Tidsanpassning 
Kreativa möjligheter 
Trovärdighet 
Intresse från målgrupp 
Kostnad 

Begränsad segmentering 
Kreativa begränsningar 
Belamrad omgivning 
Kort livstid 
 

Tidskrifter Möjlighet att välja målgrupp 
Intresse från målgrupp 
Kreativa möjligheter 
Lång livstid 

Begränsad räckvidd och frekvens 
Belamrad omgivning 
Lång planeringstid 
Kostnad 

Teve Kreativa möjligheter 
Täckning, räckvidd och upprepning
Kostnad per tittare 
Möjlighet att välja målgrupp 
 

Flyktigt meddelande 
Hög absolut kostnad 
Dålig geografisk segmentering 
Dålig attityd och mottaglighet från 
tittarna 
Belamring 

Radio Kostnad 
Räckvidd och frekvens 
Möjlighet att välja målgrupp 
Flexibilitet och tidsanpassning 
Kreativa möjligheter 
 

Dålig mottaglighet från lyssnarna 
Kreativa begränsningar 
Fragmenterad målgrupp 
 

Figur 12 - Mediekanalernas för- och nackdelar, (O'Guinn et al., 2000) 

 
I Sverige finns en stor mängd dagstidningar som gör att annonsörer har en 
omfattande geografisk valmöjlighet. Det finns allt från rikstäckande 
tidningar till små lokala ”blaskor”. Tidningarna kommer dessutom ut 
dagligen vilket gör att budskapet kan tajmas med stor precision. Tack vare 
sitt fokus på nyheter har tidningarna ofta stor trovärdighet vilket kan ha en 
positiv effekt även på annonserna. En av de stora nackdelarna med 
dagstidningar är dess begränsade livslängd. Det är sällsynt att tidningarna 
sparas eller läses igen efter dagens slut. En nackdel är också att endast ett 
geografiskt urval kan göras. I övrigt når dagstidningen i princip alla segment 
vilket kan påverka dess effektivitet i att nå en aktuell målgrupp. 
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I det avseendet är tidskrifter betydligt bättre. Där kan en specifik målgrupp 
nås baserat på såväl kön, ålder som intressen. Tidskrifter har dessutom en 
längre livstid och chansen att ett nummer sparas och läses igen är betydligt 
större än i fallet med dagstidningar. Nackdelen är dock att en annons i en 
tidskrift kräver betydligt längre framförhållning, kostar mer och når en mer 
begränsad skara människor.  
 
Väljer företaget att annonsera i teve finns stora kreativa möjligheter då bild, 
rörelse och ljud kan kombineras fritt. Trots den höga totalkostnaden har teve 
dessutom en låg kostnad per nådd tittare vilket ökar dess effektivitet. Med 
hjälp av en planerad schemaläggning kan marknadsförare dessutom nå 
specifika målgrupper i vitt skilda geografiska områden. Den största 
nackdelen med tevereklam är antagligen tittarnas attityd till reklam. Många 
gör något annat under reklampausen, byter kanal eller har en allmänt dålig 
uppmärksamhet. 
 
Detta problem existerar även gällande radioreklam. Många gör något annat 
medan radion står på varför koncentrationsnivån ofta är låg. Trots 
möjligheten att nå många lyssnare till ett relativt lågt pris är det tveksamt hur 
bra budskapet når fram. Med radio finns möjligheten att nå specifika 
målgrupper såväl geografiskt som intressemässigt. Tack vare det stora 
utbudet av radiokanaler kan det dock ändå vara svårt att nå sin målgrupp. 
Trots liknande egenskaper kan två individer välja att lyssna på olika kanaler. 
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7. Kampanjens bakgrund 
Detta kapitel är till för att ge läsaren en bakgrund till svartjobbskampanjen. 
Då uppsatsen kretsar kring marknadsföring och framförallt attityd- 
förändrande kampanjer finner vi det relevant med en beskrivning av 
reklamens utbredning och fördelning mellan olika medier i Sverige samt en 
tillbakablick på attitydförändrande kampanjer. Detta för att hjälpa läsaren 
att se Riksskatteverket och dess kampanj i ett större perspektiv. Vi kommer 
därefter att beskriva Riksskatteverkets arbetssituation och förutsättningar 
vad gäller attityder gentemot Skattemyndigheterna och skatt.  
 

7.1. Mediebilden i Sverige 
Bland de svenska hushållen är det cirka 4 miljoner som har tillgång till minst 
en teveapparat i hemmet och svensken tittar i genomsnitt på teve två och en 
halv timme varje dag130. Av de olika kanalerna är TV 4 störst och har så 
varit sedan 1994131. Ett intressant konstaterande är att medan 100 procent av 
svenskarna har tillgång till SVT1 och SVT 2 hade år 2000 bara 44 procent 
tillgång till ZTV, 40 procent till MTV och 54 procent till Kanal 5132. Antalet 
tevekanaler har de senaste åren ökat snabbare än antalet tevetittare vilket 
gjort att gruppen blivit fragmentiserad; tittandet sprids ut på fler kanaler133. 
De olika kanalerna inriktar sig på olika typer av program vilket blir tydligt 
när en jämförelse görs mellan de svenska tevekanalernas programprofil 
under bästa sändningstid. Under år 2000 dominerade fakta och 
nyhetsprogram i SVT, nöje i TV4 och långfilm i TV3, Kanal 5 samt ZTV134. 
 
Gällande radion har vi länge enbart haft de statliga kanalerna, där reklam 
som bekant inte är tillåten. Sedan 1993 finns dock även en utbredd 
kommersiell lokalradio och år 2000 fanns 94 kanaler. Enligt undersökningar 
lyssnar nästan åtta av tio svenskar på radio varje dag. 135 
 

                                          
130 Radio- och TV-verket, 2001/2002, s. 6 
131 Ibid, s. 16 
132 Nordicom-Sverige, 2001/2002, s. 268 
133 Radio- och TV-verket, 2001/2002, s. 16 
134 Nordicom-Sverige, 2001/2002, s. 257 
135 Radio- och TV-verket, 2001/2002, s. 30 
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Ett annat stort underhållningsmedium är biografen. Under år 2000 gjordes 
17 miljoner biobesök och två tredjedelar av folket uppger att de går på bio 
åtminstone någon gång om året. Siffrorna varierar dock något mellan olika 
grupper och generellt är biobesök ett urbant fenomen. Det är också betydligt 
vanligare bland ungdomar än äldre och bland höginkomsttagare jämfört med 
låginkomsttagare. Av ungdomar i åldern 15-24 år uppgav 57 procent att de 
varit på bio den senaste månaden, och bland 25-44 åringarna är siffran 32 
procent. För de äldre grupperna är siffrorna betydligt lägre. 136 
 

7.1.1. Reklamens fördelning 
Fördelningen av reklaminsatser har det senaste decenniet förändrats något. I 
periodens början utgjorde dagspressannonsering 80 procent av 
reklaminvesteringarna, men sedan dess har andelen sjunkit för att år 2000 
utgöra 50 procent av reklamen i de traditionella medierna. (Till de 
traditionella medierna räknas landsortspress, stortstadspress, kvällspress, 
veckopress, fackpress, teve, affisch- och trafikreklam, bio och radio137.) Å 
andra sidan har etermedierna ökat och år 2000 utgjorde teve 23 procent av 
reklaminvesteringarna i traditionell media och kommersiell radio tre procent. 
Utöver dessa reklaminvesteringar placeras nästan lika mycket, 26 miljarder 
kronor, i annan marknadskommunikation.138 
  
Bilden nedan visar fördelningen av reklam mellan olika medier och läsaren 
kan då se att tidningar fortfarande är det enskilt största mediet för 
reklamsatsningar.  
  

                                          
136 Nordicom-Sverige, 2001/2002, s. 312 
137 Nationalencyklopedin, 2003-05-19 
138 Nordicom-Sverige, 2001/2002, s. 353 
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Figur 13 - Reklamens fördelning mellan olika medier 2002, (Institutet för Reklam och Media) 

 
Under lång tid har reklaminvesteringarna varit under ständig tillväxt, men 
denna trend tycks ha vänt. Under såväl 2001 som 2002 minskade 
reklamsatsningarna inom samtliga undersökta medier. En jämförelse mellan 
januari 2002 och 2001 visade att kvällspress och Internet var de kanaler som 
minskat mest.139 
 

7.1.2. Mediernas trovärdighet 
Enligt en undersökning gjord på uppdrag av branschorganisationen Sveriges 
Tidskrifter tillskrivs reklamen i morgontidningar störst trovärdighet. 
Därefter kommer tidskrifter, direktreklam och teve där 30, 25 respektive 23 
procent av de tillfrågade uppger att ”reklamen i dessa medier är oftast 
trovärdig”. Sist kommer Internet följt av bio. Samma ordning gäller även för 
huruvida de tillfrågade upplever att reklamen oftast är seriös i dessa 
medier. 140  Resultatet bekräftas av en undersökning genomförd av 

                                          
139 Mediebarometer januari 2002 
140 Sveriges Tidskrifter, 2001 
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Tidningsutgivarna, en bransch- och arbetsgivarorganisation för dagspress 
och medieföretag141. 
 
I en jämförelse medierna emellan framkommer att reklamen i 
morgontidningar och tidskrifter anses ge mest värdefull information. Minst 
värdefull anses reklamen i radio och på bio vara. I undersökningen framkom 
också att reklamen i teve upplevs som mest störande, följt av radio, 
direktreklam och Internet. Minst störande ses reklamen i tidskrifter och 
morgontidningar.142 
 
När ungdomar isoleras som undersökningsgrupp kan det konstateras att 
resultaten stämmer överens med de presenterade ovan. Den största andelen, 
37 procent, anser att annonser i morgontidningar är ganska eller mycket 
viktiga medan bara 25 procent anser att tevereklamen är viktig. En större 
andel av de tillfrågade ungdomarna är också positiva till annonser i 
morgontidningar som annonsform än exempelvis kvällstidningar och teve.143 
 

7.2. Attitydförändring – ett nytt fenomen inom den 
statliga verksamheten? 

Vid en närmare titt på statliga informationskampanjer blir det tydligt att 
Riksskatteverkets svartjobbskampanj är långt ifrån unik. Attitydförändring 
har länge varit ett kampanjmål för flera myndigheter. Det tydligaste 
exemplet är Statens Informationsstyrelse, en myndighet som under åren 
1940-1945 hade till uppgift att planera och bedriva upplysnings- och 
propagandaverksamhet144. 
 
Under andra världskriget lanserades begreppet ”En 
Svensk Tiger”, ett av många medel som användes för 
att höja svenska försvarsberedskapen. Folk 
uppmanades bland annat att inte yppa hemligheter 
eller svara på främmande personers frågor. Under 

                                          
141 Tidningsutgivarna, 2001 
142 Sveriges Tidskrifter, 2001 
143 Lindberg, 2002 
144 Nilsson, 1998 

Figur 14 - En Svensk Tiger 

(Folket i Bild 2/97) 
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1941 fanns den svenska tigern bland annat på bordsplattor på Sveriges 
kaféer.145 
 
Den stora vågen av attitydkampanjer kom framförallt på 70- och 80-talen då 
kampanjerna avlöste varandra. På slutet av 70-talet kom ”Håll Sverige Rent” 
där målsättning var att alla skulle hjälpas åt att plocka skräp i sin omgivning 
och dessutom låta bli att själv slänga godispapper eller burkar omkring sig. 
Kampanjen blev till en stiftelse som fortfarande är aktiv inom dessa frågor. 
Deras officiella syfte är att stärka människors miljömedvetande, motverka 
nedskräpning och främja återvinning. Håll Sverige Rent bildades av Statens 
Naturvårdsverk och AB Svenska Returpack och får stöd från både 
näringsliv, föreningar samt offentlig förvaltning. Aktuell nu är deras 
kampanj ”Ett skräp om dagen”.146 
 

 

Figur 15 - Ett skräp om dagen, (Håll Sverige Rent, 2003) 

 
Nästa intresseområde för staten blev elen. Genom 
kampanjer uppmanades folk att spara el genom att stänga 
av lyset efter de varit på toaletten. Ett annat exempel är 
”Rör inte min kompis” där svenskarna uppmanades att 
bli snällare mot varandra. Bärare av rockmärket visade 
att de tog avstånd från våld mot invandrare eller 
människor med avvikande utseende. Denna kampanj 

lanserades av Sveriges Socialdemokratiska Ungdoms- 
förbund och var alltså inte knuten till någon myndighet.147  
 
En annan kampanj som liksom Håll Sverige Rent fortgår 
än idag är ”Nonsmoking generation” eller ”En Rökfri 
Generation” som den heter idag. Arbetet startade 1979 

                                          
145 Folket i Bild/Kulturfront, 1997 
146 Håll Sverige Rent, 2003 
147 Koch, 1998 

Figur 16 - Rör inte 
min kompis, 
(Blågula frågor 
6/96) 
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och målet var att påverka och ändra attityder kring tobak. Huvuduppgiften 
idag är att få ungdomar att inte börja använda tobak. Ungefär hälften av 
organisationens pengar kommer från näringslivet och hälften från den 
offentliga sektorn. 148 
 
Som sista exempel kan nämnas den klassiska kampanjen ”Spola kröken” 
som lanserades 1978. Den var ett samarbete mellan bland annat 
idrottsrörelsen och Systembolaget som skulle minska alkoholkonsumtionen. 
 

7.3. Riksskatteverkets arbetsfilosofi 
Riksskatteverket arbetar som bekant med att samla in skatt från de svenska 
medborgarna. I ”Regleringsbrev för skattemyndigheten och exekutions- 
väsendet 2002” går det att läsa: 
 
”Skatter och avgifter skall fastställas kostnadseffektivt och rättssäkert så att 
skillnaden mellan de fastställda och de teoretiska beloppen blir så liten som 
möjligt. Fel och fusk skall förebyggas och åtgärdas (…)”149 
  
För att uppfylla denna uppgift har 
Riksskatteverket tre instrument till sitt 
förfogande: kontroll, information, samt att 
föreslå regelförändringar. Utgångspunkten 
för skatteförvaltningens åtgärder är den så 
kallade skattestapeln, se figur 17. Hela 
stapeln motsvarar den teoretiska skatten, det 
vill säga det som skulle komma in om alla 
följde hela regelverket och betalade in allt 
de ska. Den teoretiska skattens exakta 
storlek är av naturliga skäl svår att beräkna. 
Skatteuppbörden motsvarar den summa som 
faktiskt kommer in på frivillig basis. Idag är 
den siffran cirka 1 115 miljarder kronor. 
Resten av stapeln visar det så kallade 
skattefelet, det vill säga skillnaden mellan 

                                          
148 A NonSmoking Generation, 2003 
149 Rödin, 2002  

Figur 17 – Skattestapeln, (RSV, 

2002, Årsredovisning) 
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den teoretiska skatten och den skatt som kommer in till Riksskatteverket. 
Exakt hur stor denna siffra är, är också svårt att veta, men i den här tabellen 
har den uppskattats till nio procent, cirka 100 miljarder. I verkligheten kan 
den vara någon procentenhet högre eller lägre. 150  Ungefär hälften av 
skattefelet består av svartjobb och oredovisade intäkter151. 
 
Det som tas in med hjälp av kontroll motsvarar cirka en procent av den 
teoretiska skatten, ungefär 15 miljarder kronor. Den stora vinningen med 
kontroll är dock inte vad som faktiskt fås in utan dess effekt på 
frivilligheten. Den stora faran Riksskatteverket ser är att frivilligheten skulle 
dala. Kontrollen är därför ett medel, inte ett mål i sig. Folk ska känna att det 
finns risk dels att de själva hamnar i kontroll och dels veta att det inte lönar 
sig för andra att fuska. Folk är nämligen villiga att betala in sin skatt så länge 
alla, eller nästan alla, andra gör det.152  
 
Kontroll är inte det enda medlet för att uppehålla frivilligheten. På 
Riksskatteverket jobbas det också mycket med information. Exempelvis har 
myndigheten skickat ut broschyren ”Dags att deklarera” sedan 1972. 153 
Riksskatteverket har alltså jobbat med information under en lång tid, men 
aldrig tidigare med attitydförändrande sådan154. Alla fel görs inte uppsåtligt 
utan beror snarare på okunskap. Skulle inte heller information hjälpa kanske 
det helt enkelt är fel på systemet och då försöker Riksskatteverket påverka 
lagstiftarna att förändra regelsystemet.155 
 
När Riksskatteverket väljer ut var de ska sätta in åtgärder gör de en så kallad 
riskbedömning. De väger samman risken för att fel ska begås med effekten 
om ett fel verkligen skulle uppstå. Kärnkraft är ett klassiskt exempel på en 
situation där risken för fel är väldigt liten, men den eventuella effekten är 
enorm. På liknande sätt bedömer Riksskatteverket företag, personer och 
områden. Det är alltså inte den monetära summan som styr Riksskatteverkets 
åtgärder. Enligt myndigheten är det bättre att göra en insats tidigt även om 
den direkta effekten blir mindre än om de skulle ha väntat. Ett företag kan 
till exempel ha något ”fuffens” för sig som Riksskatteverket upptäcker och 
                                          
150 Stridh, Intervju 2003-03-06 
151 Eriksson, Kompletterande e-mail,  2003-03-18 
152 Stridh, Intervju 2003-03-06 
153 Eriksson, Intervju 2003-03-06 
154 Rödin, 2002  
155 Stridh, Intervju 2003-03-06 
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stoppar. Själva summan kanske inte blir så stor men de anser att det är bättre 
att ingripa i tid än att vänta tills företaget växt till sig och beloppen från 
samma fusk är större.156  
 

7.4. Skattebetalarnas attityder och värderingar 
För att veta var insatserna behövs genomför Riksskatteverket regelbundet 
rikstäckande attitydundersökningar riktade till såväl allmänheten som 
företagen. På så vis kommer det fram var eventuella problem kan finnas och 
åtgärder kan sättas in i tid. Den senaste av dessa genomfördes under januari 
och februari 2001 och resulterade i två rapporter där den ena handlar om 
allmänhetens inställning till skattemyndigheternas sätt att arbeta och den 
andra om allmänhetens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och 
skattemyndigheternas kontroll. Dessa områden behandlas separat i de 
följande avsnitten.157  
 

7.4.1. Allmänna attityder 
Överlag kan nämnas att befolkningen alltid uttrycker sig mer positivt om 
Skattemyndigheten än om själva skattesystemet158. Det är framför allt äldre, 
lågutbildade samt gruppen med lägst inkomster som är positiva och kritiken 
mot det rådande skattesystemet kommer från höginkomsttagare och 
privatanställda. 159   
 
Användandet av Skattemyndighetens hemsida och servicetelefon har ökat 
under senare år vilket gör att färre har kontakt via personligt besök, telefon, 
e-post och fax. Övergripande anser allmänheten att de får ett bra bemötande 
från Skattemyndigheten. Med undantag för höginkomsttagare och de som 
haft mycket kontakt med Skattemyndigheten anser allmänheten att 
tillgängligheten har blivit bättre.160  
 
Det kan tilläggas att användningen av hemsidan ökat med 88 procent mellan 
år 2001 och 2002. Under 2002 hade hemsidan 10,2 miljoner besökare; av 

                                          
156 Stridh, Intervju 2003-03-06 
157 RSV, 2001:3, s. 1 
158 Rödin, 2003-03-06 
159 RSV, 2001:3, s. 7-30 
160 Ibid 
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dessa laddade nio miljoner ner blanketter och broschyrer. Servicetelefonen 
hade under 2002 1,6 miljoner påringningar. Även om de traditionella 
kontaktkanalerna minskat är det fortfarande många som kontaktar 
Skattemyndigheterna via dessa. Exempelvis skickas 62 000 e-brev ut en 
vanlig dag och under 2002 ringde 10,8 miljoner till Skattemyndigheten.161  
 
Tiden för handläggningen har blivit kortare 2001 jämfört med 1998, men får 
fortfarande dåligt betyg. Det allmänheten klagar mest på är den tid det tar för 
Skattemyndigheten att rätta fel. Enligt undersökningen har sakkunskapen 
inom Skattemyndigheten blivit sämre. Det allmänheten främst reagerat på är 
personalens okunnighet och förmåga att svara på frågor. Betyget för 
Skattemyndighetens förmåga att ge förståeliga förklaringar är medelmåttigt. 
Vad gäller kommunikationen i övrigt har den försämrats något jämfört med 
1998 och skriftspråket får lägre betyg än talspråket.162 Eventuellt kan vi 
vänta förbättringar på detta område då Riksskatteverket år 2002 fick 
regeringens pris ”lilla klarspråkskristallen” för sitt långsiktiga 
språkvårdsarbete.163 
 
Allmänheten ger skattekontrollen ett medelmåttigt betyg. Få tycker att 
Skattemyndigheten är bra på att bekämpa skattefusket, men många menar 
samtidigt att de skulle bli upptäckta om de fuskade. Slutligen kan sägas att 
allmänheten anser att Skattemyndigheten sköter sin uppgift på ett bra sätt, 
vilket av Riksskatteverket tolkas som ett positivt betyg på hela 
verksamheten.164 
 

7.4.2. Attityder till skattefusk 
Endast en fjärdedel instämmer i påståendet att alla eller nästan alla betalar 
den skatt de ska och en femtedel av allmänheten säger att de personligen 
känner minst en som skattefuskar. 60 procent ser fusk som ett allvarligt 
samhällsproblem och här instämmer de äldre i större utsträckning än de 
yngre. Bland de skäl som angetts som orsaker till skattefusk är de främsta att 
skatterna är för höga, att personer i framträdande ställning bryter mot 

                                          
161 Barrestam, 2002 
162 RSV, 2001:3, s. 23-39 
163 Barrestam, 2002 
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samhällets normer och att solidariteten i samhället är låg. 165 
Riksskatteverkets undersökningar visar också att många skulle fuska i högre 
utsträckning om de kunde. Folk antar helt enkelt att skattemyndigheterna 
inte skulle upptäcka om de smitit undan att betala skatt. 166 
 
Det är främst yngre män som anger att de arbetat svart, i övrigt är denna 
siffra låg. Bland dem som uppger att de någon gång under det senaste året 
anlitat någon till svartarbete är höginkomsttagarna, egenföretagarna och de 
som bor i villa överrepresenterade. Det bör dock påpekas att det är svårt att 
dra slutsatser baserade på frågor om eget fusk.167 
 
Synen på svenskarnas skattemoral varierar något de politiska partierna 
emellan. Socialdemokraterna ser exempelvis inte den rådande skattemoralen 
som problematisk över huvud taget 168 . Vänsterpartiet å andra sidan ser 
undersökningens resultat som en del i en långt större uppluckring av 
solidariteten i samhället. Skattemoralen håller, enligt Vänsterpartiet, på att 
bli flexibel och det är inte alls lika självklart att man som medborgare måste 
betala något för att få något. Kopplingen mellan kostnad och värde har så att 
säga blivit svagare.169 Även Moderaterna ser trenden som ett problem och 
pekar på det höga skattetrycket som en möjlig orsak. Vinsten av att göra 
någonting svart har idag blivit så stor att det är värt risken att bli upptäckt.170 
 

7.4.3. Ungdomar och svartjobb 
1997 gjorde Riksrevisionsverket en kartläggning av svartarbetets utbredning 
och effekter i Sverige. Undersökningen beskrevs mer ingående i kapitel 5. 
Resultatet från denna undersökning tillsammans med de årliga 
undersökningar som gjorts sedan dess, den senaste från 2001, har gjort att 
Riksskatteverket reagerat enligt den riskbedömning de tillämpar. Enligt den 
ovan presenterade undersökningen är det relativt få som faktiskt svartjobbar. 
Det kan dock finnas anledning att anta att detta skall förändras i framtiden 
om dagens ungdomar bär med sig en bristande skattemoral upp i vuxen ålder 

                                          
165 RSV, 2001:4, s. 6 
166 RSV, 2000:2, s. 49 
167 RSV, 2001:4, s. 6 
168 Elf, Intervju 2003-02-26 
169 Björlund, Intervju 2003-02-20 
170 Axén, Intervju 2003-02-26 
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och in i arbetslivet.171 Innan Riksskatteverket lanserade sin kampanj i april 
2002 gjordes en uppföljande undersökning rörande ungdomars attityd till 
svartarbete för att se om något hade ändrats sedan sist, en så kallad 
nollmätning. Nollmätningen gjordes med hjälp av två undersökningar, en 
rikstäckande med cirka 500 svarande och en med 15 utvalda kommuner som 
omfattade 1500 ungdomar. Det är mot denna nollmätning som senare 
undersökningsresultat ska ställas. 172  Resultaten från dessa båda 
undersökningar är likartade varför vi har valt att presentera endast den 
rikstäckande. Det framkom då att 25 procent av ungdomar i åldern 16-20 år 
tycker det är okej att folk arbetar svart och att 29 procent själva skulle jobba 
svart om de hade möjlighet. Majoriteten, 84 procent, uppger dock att de 
själva inte jobbat svart det senaste året. Ungdomarna tillfrågades också vad 
de uppfattar att den största delen av skattepengarna går till. När de fick svara 
spontant, utan svarsalternativ, uppgav de flesta sjukvård och därefter skola. 
Det är dock anmärkningsvärt att sex procent hade uppfattningen att skatten 
till största delen går till politiker och deras löner. 19 procent av de tillfrågade 
hade inte en aning om vad skattepengarna går till. När de tillfrågade fick 
hjälp genom färdiga svarsalternativ uppgav de flesta skola/vård/omsorg och 
därefter pensioner/barnbidrag/sjukpenning.173  
 
Undersökningen visade också att det fanns viss korrelation mellan kunskap 
om skattepengarnas användningsområden och attityden till svartjobb. Av de 
som uppgav att den största delen av skattepengarna går till politikers löner är 
en större andel positiva till att folk arbetar svart om de har möjlighet till det. 
Skillnaden är ännu större när det gäller attityden till att själv arbeta svart. Av 
de som angav vård/skola/omsorg som huvudsakliga användningsområdet för 
skatten angav 24 procent att de själva skulle jobba svart om de kunde. Av 
dem som hade uppfattningen att skatten gick till politiker är samma siffra 34 
procent.174 Resultatet från denna undersökning pekar på samma tendenser 
som de tidigare genomförda undersökningarna175. 
 
Att ungdomars kunskap om skatter och vad de går till är låg kan delvis 
förklaras av att de läroböcker som finns i skolorna är bristfälliga på detta 

                                          
171 Eriksson, Intervju 2003-03-06 
172 Sehlstedt, Intervju 2003-04-02 
173 GfK Sverige AB, 2002 
174 Ibid 
175 Sehlstedt, Intervju 2003-04-02 
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område. I juli 2002 gjorde Skattebetalarnas förening en studie av de tre 
vanligaste läroböckerna i samhällskunskap för högstadiet. Enligt studien ger 
samtliga böcker en snedvriden bild av skattesystemet som inte stämmer 
överens med den verklighet som ungdomarna möter som sommarjobbare 
och framtida väljare. Skatter såsom sociala avgifter, moms och punktskatter 
beskrivs endast kortfattat och ingen klar koppling ges mellan att betala skatt 
och vad den går till.176 
 
Även Riksrevisionsverket och ungdomswebbplatsen Lunarstorm har 
genomfört undersökningar rörande ungdomars attityd till svartjobb och deras 
siffror pekar åt samma håll. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte 
finns några historiska data tillgängliga som gör att det går att uttala sig om 
huruvida ungdomar idag är mer positivt inställda till svartjobb än tidigare 
generationer ungdomar.177  

                                          
176 Flodman, 2002 
177 Rödin, 2002  



Riksskatteverkets svartjobbskampanj 

74 

8. Riksskatteverkets 
svartjobbskampanj 

I följande kapitel beskriver vi Riksskatteverkets svartjobbskampanj och dess 
steg för att sedan debattera såväl potentiella sakfel i kampanjen som 
myndigheters roll i samhället. Intervjuer har utförts med Riksskatteverkets 
informationsdirektör, Sten Eriksson, med kampanjansvarig, Peter Rödin, 
samt med kontrollstrategen, Anders Stridh. Informationen från dessa 
intervjuer används genom hela kapitlet. Intervjuerna med de politiska 
partierna används i huvudsak i avsnittet om den politiska debatt som följde 
efter kampanjens lansering. Vi vill påminna läsaren om att samtliga är 
lokala politiker men att vi i uppsatsen låter dem representera respektive 
partis åsikt. 
 

8.1. En kampanj för ändrad attityd 
I enlighet med den riskmodell som presenterades tidigare i avsnitt 7.3 är 
attityden till svartjobb enligt Riksskatteverket ett område där en 
informationskampanj kan vara en riktig insats. Risken är kanske inte 
jättestor att ungdomarna bär med sig sin attityd in i vuxenlivet, men skulle 
de göra det skulle det få förödande effekter på frivilligheten. Något som 
Riksskatteverket ser som det värsta som kan hända. Jämförelser med andra 
länder visar att det är nästan omöjligt att få in skatt enbart med hjälp av 
kontroll; frivilligheten måste finnas där som grund. 178 
 
Då Riksskatteverket är en statlig myndighet är de skyldiga till offentlig 
upphandling, vilket skedde även för reklamkampanjen. Upphandlingarna 
började våren 2001 och under hösten började samarbetet med reklambyrån 
TBWA.179 I april 2002 lanserade sedan Riksskatteverket en kampanj riktad 
främst mot ungdomar mellan 16 och 20 år med målet att förändra deras 
attityd till svartjobb. Andra målgrupper för kampanjen var föräldrar, lärare, 
arbetsgivare och media, grupper som i sin tur påverkar ungdomar.180 Syftet 
sades vara ”att upprätthålla skattemoralen och värna om ett samhälle där 
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man vill göra rätt för sig” 181 . Satsningen kostade Riksskatteverket, och 
därmed svenska folket, tio miljoner kronor 2002 och lika mycket under 
2003182. 
 

8.1.1. Kunskapsstrategi 
Enligt de ovan presenterade undersökningarna rådde en stor okunskap bland 
ungdomar rörande skatter och vad skatter verkligen går till. Steget till 
attitydförändring var därför väldigt långt och Riksskatteverket, i samverkan 
med reklambyrån, ansåg att det var ett allt för stort kliv att göra på en gång; 
attityder är väldigt trögföränderliga. Kampanjen delades därför in i tre faser, 
se figur 18. Denna kunskapsstrategi bygger på tanken att ”alla lär sig krypa 
innan de lär sig gå”. Riksskatteverket trodde också att en attitydförändring 
har större förutsättningar ju högre kunskapsnivån är. 183  
 

 

                                          
181 Sjöstrand , 2002 
182 RSV, 2002-04-08 
183 Rödin, Intervju, 2003-03-06 
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Figur 18 - De tre faserna i Riksskatteverkets kampanj, (TBWA, Kommunikativ plattform RSV) 

 
Den första delen av den så kallade attitydresan, som lanserades i april 2002, 
hade som målsättning att ”öppna öronen” på ungdomar och skapa ny 
kunskap. Riksskatteverket ville skapa en förståelse för sambandet mellan 
skatt och nytta och att staten och ”jag” faktiskt hör ihop. De hinder som 
fanns var framför allt ett ointresse för kärnfrågan. Skatter uppfattas helt 
enkelt som ganska trist och det finns dessutom en hel del rotade fördomar. I 
undersökningar har det visat sig att många anser att skatten går till fel saker, 
att pengar försvinner i byråkratin och staten bara tar. Denna stora okunskap 
gör att Riksskatteverket valde att börja på en enkel nivå och tog beslutet att 
våga välja bort vissa fakta istället för att ge hela bilden på en gång. För att 
lyckas få ungdomars intresse för frågan ansåg Riksskatteverket att det var 
viktigt att inte ge intryck av att tala ”uppifrån-och-ned” utan istället använda 
argument som ligger nära ungdomarna själva och att hela tiden försöka hålla 
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en positiv attityd i kampanjen. Med andra ord ville de undvika pekpinnar 
och att fördöma någons beteende.184 
 
I fas två, som lanserades i april 2003, ämnade de bygga på med kunskap och 
ungdomar ska vid fasens slut tycka att de faktiskt får en hel del tillbaka för 
skatteinbetalningarna. Det största hindret ansågs fortfarande vara ointresset 
för ämnet samt de fördomar som existerar. Här introduceras även 
arbetsgivare som en sekundär målgrupp eftersom det är på grund av de 
oseriösa arbetsgivarna som svartjobb finns.185 Riksskatteverket vill därför 
uppmuntra de seriösa arbetsgivarna att fortsätta anställa enligt gällande 
regler.186. Fas tre, som när denna uppsats skrivs ännu inte är planerat i detalj, 
syftar till att uppnå kampanjens slutmål. Nämligen att fler ungdomar ska 
tycka att det är fel att arbeta svart även om de gör det.187  
 

8.1.2. ”Eller så betalar man skatt” 
På ett mer konkret plan bestod den första fasen av Riksskatteverkets 
kampanj av en reklamfilm, ett brevutskick, information till 
gymnasieskolorna, ett brickunderlägg samt en hemsida188 . Reklamfilmen 
sändes på bio och på teve i kanalerna ZTV, MTV och Kanal 5189. Att filmen 
sändes på just dessa kanaler är en kombination av två variabler. Dels är det 
kanaler som många ungdomar nås av och dels är de betydligt billigare än 
exempelvis TV4. 190 Filmen inleds med att en ung kille duschar och borstar 
tänderna i vatten som mer liknar lera än något annat. Väl färdig plockar han 
upp sin fotboll och går ut på gatan som även den ser ut som ett lerfält. Han 
möter ett antal kompisar som tillsammans cyklar genom bostadsområden 
som påminner om en nedsmutsad festivalplats och kommer till sist fram till 
fotbollsplanen; oklippt och med trasiga fotbollsmål. Slutligen kommer 
texten: ”Eller så betalar man skatt.”, följt av Riksskatteverkets logotyp och 
webbadressen www.alltomskatt.nu.191 
 
                                          
184  TBWA, Kommunikativ plattform RSV, samt TBWA, Kommunikatiosstrategi och kreativ briefing 
kampanjsteg 1 för RSV 
185 TBWA, Kommunikatiosstrategi och kreativ briefing kampanjsteg 2 för RSV 
186 Rödin, Intervju 2003-03-06 
187 TBWA, Kommunikativ plattform RSV 
188 RSV, 2002-04-08 
189 Ibid 
190 Sehlstedt, Intervju, 2003-04-02 
191 www.alltomskatt.nu, 2003-02-28 
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På Riksskatteverkets kampanjhemsida, www.alltomskatt.nu, får ungdomar 
information om skatt. De kan få råd om regler vid sommarjobbande, 
information om vad skattepengarna går till samt spela ett spel där syftet är 
att få ungdomar att förstå kopplingen mellan vad de betalar i skatt och vad 
de får ut. Exempel på priser är 9 härliga år i grundskolan och behandling för 
allergi (kostar för övrigt 90.000 kronor). Budskapet som trummas in är: 
”Tänk om man var tvungen att betala allt ur egen ficka. Ta reda på vad dina 
skattepengar används till.” 192  Kampanjens sida ändrade under 2003 för 
övrigt namn till alltomskatt.info då epitetet ”.nu” hör hemma i ett 
skatteparadis; något som Riksskatteverket inte vill förknippas med193. 
 
Då kampanjen riktar sig till ungdomar har informationen på hemsidan 
anpassats därefter. Riksskatteverket menar att det är väldigt få ungdomar 
som tjänar över brytpunkten och som därmed behöver betala statlig skatt. 
Deras inkomst beskattas i stort sett enbart av kommunalskatt, varför det bara 
är den som behandlas på hemsidan.194 
 
I samband med kampanjens lansering skickades ett brev ut till samtliga 
ungdomar i målgruppen, 520 000 stycken. Detta skedde i vecka 17, 2002. I 
brevet, som var undertecknat av generaldirektör Mats Sjöstrand kunde 
ungdomarna läsa: 
 

”Hej! Du som får det här brevet ska förmodligen snart 
betala skatt för första gången. Eller så har du kanske redan 
gjort det. Därför tycker jag att det är på sin plats att berätta 
lite om all den nytta du gör. Den största delen av din skatt 
kallas kommunalskatt och går till saker nära dig, till 
exempel vägar, parker, skolor och rent vatten. Titta gärna in 
på vår nya webbplats så ser du exakt vart pengarna tar 
vägen: www.alltomskatt.nu. (Där finns också tips inför 
sommarjobbet, bland annat hur du undviker att betala för 
mycket skatt.) Så nästa gång du ser något skattefinansierat 
du tycker är bra, sträck på dig lite. Det har du ju faktiskt 
förtjänat.” 

 
                                          
192 www.alltomskatt.nu, 2003-02-28 
193 Rödin, Intervju 2003-04-02 
194 Rödin, 2002  
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Slutligen skapades också ett brickunderlägg som Riksskatteverket bad 
gymnasieskolorna distribuera i matsalarna. På ena sidan visas en förenklad 
stadsmiljö där olika detaljer som finansieras av skattepengar pekas ut. 
Exempel är papperskorgar, en replokal, cykelställ och en skateboardramp. 
På andra sidan förklaras, genom text och myntstaplar, vad kommunalskatten 
går till. Utdelningen skedde alltså på frivilligbasis och Riksskatteverket vet 
inte med säkerhet hur många gymnasieskolor som deltog i just den delen av 
kampanjen. Brickunderlägget syftade framför allt till att locka ungdomarna 
till hemsidan.195 
 
Inför kampanjens lanserande bjöd Riksskatteverket in samtliga 
ungdomspartier för att diskutera kampanjens utformning och innehåll. 
Endast Moderata Ungdomsförbundet kom och de var positiva till 
kampanjen.196 Detta är något Riksskatteverket inte gjorde inför den andra 
fasen, men däremot förankrades kampanjen hos Riksskatteverkets styrelse; i 
denna finns politiker som representerar de olika partierna197.  
 

8.1.3. ”Den vite riddaren” 
Den andra fasen har vissa likheter med den första vad gäller upplägg, men 
hade ett par nya kreativa inslag. Precis som i den första delen fungerade en 
hemsida som bas för kampanjen och det är där den största delen av 
kunskapsspridningen var ämnad att ske.198 Adressen är www.jobbavitt.com 
och precis som namnet antyder handlar sidan om fördelarna med att jobba 
vitt istället för svart. Ungdomar ges möjligheten att se hur den skatt som dras 
från deras lön fördelas i samhället genom att ange sin faktiska inkomst. På 
hemsidan finns även information om vad som gäller vid extra- och 
sommarjobb samt en utförlig beskrivning av själva kampanjen och dess 
bakgrund samt spelet ”tur i otur” från den första kampanjhemsidan.199 
 
Även i denna del fanns en kampanjfilm som skulle väcka tankar och intresse 
och förhoppningsvis leda målgruppen till hemsidan200. I filmen följer vi 
ungdomar som går genom en stad och i bakgrunden visas bland annat en 
                                          
195 Rödin, 2002  
196 Eriksson, Intervju 2003-03-06 
197 Rödin, Intervju 2003-04-02 
198 Sehlstedt, Intervju, 2003-04-02 
199 www.jobbavitt.com, 2003-04-16 
200 Sehlstedt, Intervju 2003-04-02 
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man som fastnar i färgen på ett övergångsställe och en annan som försöker 
gå in på ett bibliotek men ser ut att gå in i en glasvägg. Ungdomarna 
kommer till sist fram till en badstrand, men när en av dem försöker hoppa i 
vattnet kastas han tillbaka upp på stranden. Sist i filmen kommer texten 
”Tänk om bara den som jobbar vitt fick använda sånt som betalas av 
skatt”.201 På detta sätt försöker Riksskatteverket illustrera fördelarna med att 
jobba vitt och att skatten faktiskt betalar sådant som används i vardagen. 
Filmen sänds, i likhet med den första, såväl på bio som i teve. En skillnad är 
att Kanal 5 denna gång har bytts ut mot TV3. Hur länge filmen kommer att 
synas i teverutan denna gång är en budgetfråga. Filmen, och även musiken, 
kommer också att finnas tillgänglig på hemsidan jobbavitt.com.202  
 
Riksskatteverket inledde också samarbeten dels med Sveriges samtliga 
kommuner och dels med företagen Lunarstorm och Offentliga jobb. Tanken 
bakom kommunsamarbetet var att skattefinansierade platser i ungdomars 
närhet skulle märkas upp. Genom en lapp med texten ”Betalt av dig” skulle 
kopplingen mellan skatt och nytta bli än mer konkret. Exempelvis märktes 
idrottsanläggningar, simhallar, fritidsgårdar etcetera upp med dessa lappar. 
Uppmärkningen gjordes av kommunerna efter förfrågan från respektive 
skattemyndighet.203  
 
Lunarstorm är som vi tidigare nämnt en mötesplats på Internet för 
ungdomar. I samband med Riksskatteverkets kampanj kommer de att 
utveckla hemsidan med ett avsnitt om arbete. Där ska ungdomar kunna 
utbyta tips om olika jobb och arbetsgivare samt hitta information om hur de 
kan söka jobb, vad de bör tänka på innan de söker jobb, hur de skriver ett 
CV och så vidare. Riksskatteverkets del i samarbetet är att tillhandahålla 
information om vad det innebär att jobba vitt samt vad som händer med den 
skatt ungdomarna kommer att betala in. I samarbetet är även företaget 
Offentliga jobb inblandade. Det är ett företag skapat av kommuner och 
landsting med syfte att sprida information om arbeten i den offentliga 
sektorn och försöka ändra bilden av att alla sådana jobb är trista.204 
 

                                          
201 www.jobbavitt.com, 2003-04-16 
202 Rödin, Intervju 2003-04-02 
203 Ibid 
204 Ibid 
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I samtliga delar syns den av Riksskatteverket skapade kampanjsymbolen 
”Den vite riddaren”. Tanken bakom symbolen liknar den bakom exempelvis 
”Rör inte min kompis” och förhoppningen är att den ska bli något som alla 
kan sluta upp bakom. Den ska stå för det vita och sunda i samhället och 
symbolisera att bäraren vill göra rätt för sig. Den ska vara en symbol för att 
personen ifråga stöttar ett samhälle där alla gör rätt för sig. Symbolen syns i 
kampanjfilmen, på hemsidan, på lapparna som märker ut skattfinansierade 
platser i samhället och finns dessutom som klisterlappar. Klisterlapparna 
finns på vykort som dels skickats ut till alla ungdomar i målgruppen och som 
dels finns i vykortsställ på landets gymnasieskolor. 205  Tanken är att 
symbolen ska få ett eget liv och leva kvar även efter att exempelvis filmen 
slutar sändas206. 
 
Då kampanjens budget varit begränsad var PR en viktig del i såväl fas ett 
som två. Genom att skicka ut pressmeddelanden dels om kampanjen och 
dels om olika undersökningar som gjorts rörande ungdomars attityd till 
svartjobb, har Riksskatteverket försökt förmå landets regionala tidningar att 
uppmärksamma såväl kampanjen som det underliggande problemet. 
Riksskatteverket tror att detta förutom att vara en ekonomisk form av 
marknadsföring också för med sig större förtroende än en betald aktivitet.207 
 

8.2. Bedömning av kampanjen 
Kampanjen anses, trots viss kritik från politiskt håll, varit mycket lyckad. 
Enligt mätningar gjorda i juni/juli 2002 har ett stort antal ungdomar nåtts av  
den första kampanjens olika delar. Riksskatteverkets första fas i kampanjen 
bestod, som vi tidigare nämnt, av fyra delar: ett brev, en reklamfilm, ett 
brickunderlägg samt en hemsida. Flest personer i målgruppen har noterat 
brevet (73 procent) och minst andel hemsidan (fyra procent). Enligt 
underökningen har 51 procent av den primära målgruppen sett 
Riksskatteverkets film. Undersökningen visar också att filmen har setts i än 
högre grad av ungdomar i åldern 21-25 där siffran är 62 procent.208  
 

                                          
205 Rödin, Intervju, 2003-04-02 
206 Sehlstedt, Intervju 2003-04-02 
207 Ibid 
208 AdNet, 2002 
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Riksskatteverket tycks ha lyckats välja medium som ungdomar nås av. Av 
de som sett filmen uppger cirka 15 procent att de sett den många gånger, åtta 
procent ett flertal gånger, 20 procent några gånger och resterande åtta 
procent någon enstaka gång. Det kan också nämnas att det är fler män än 
kvinnor som sett filmen och större andel som bor i storstad än i övriga 
riket.209  
 
Filmen kan sägas vara en ungdomsfilm då de allmänna värderingarna i dessa 
grupper är klart positivare än i gruppen 40-65 år. I den primära målgruppen 
tycker 35 procent mycket bra om filmen, lika många ganska bra och bara tio 
procent uppger att filmen är ganska dålig. Ingen av de tillfrågade värderar 
Riksskatteverkets film som mycket dålig. Ett intressant konstaterande är att 
många av de tillfrågade uppgett att de gärna vill se filmen igen. I den 
primära målgruppen är den siffran 78 procent. Det kan tilläggas att 
reklamfilmen är den del av kampanjen som fått högst betyg medan brevet är 
den del som fått sämst betyg av målgruppen.210   
 
Resultatet från undersökningen stämmer överens med Linköpings 
skatteinformatörers uppfattning av ungdomars attityder. Vid deras besök på 
högstadie- och gymnasieskolor framkommer det ofta att ungdomarna har sett 
och tycker om de två kampanjfilmerna. Många har, enligt 
skatteinformatörerna, också besökt hemsidorna.211  
 
Gällande reklamfilmen har frågan ställts vad den tillfrågade uppfattat att 
avsändaren vill ha sagt med den här reklamfilmen; vad budskapet var. Totalt 
uppger 55 procent att budskapet framgår mycket klart och tydligt och runt 
40 procent har blivit positivt påverkade av filmen. I den primära målgruppen 
har cirka 35 procent förstått budskapet och ungefär lika många säger sig ha 
blivit positivt påverkade av filmen.212  
 
På de mer specifika frågorna rörande filmen svarade 53 procent av 
målgruppen som sett filmen att budskapet var ”Utan betalning av skatt 
förfaller samhället”, 18 procent att ”Det är viktigt att betala skatt”, och 13 
procent ”Man ska inte jobba svart”. Av de som sett filmen har nästan nio av 

                                          
209 AdNet, 2002 
210 Ibid 
211 Larsson, Intervju 2003-04-29, samt Castenfall, Intervju 2003-04-29 
212 AdNet, 2002 



Riksskatteverkets svartjobbskampanj 

83 

tio uppfattat budskapet. Slutligen visade undersökningen att kampanjen fått 
52 procent av Sveriges ungdomar i åldern 16-20 år att prata med någon 
närstående om skatter.213 
 
I mars 2003 gjordes en undersökning med samma utformning som 
nollmätningen. Vad gäller ungdomars attityder kring svartjobb har det inte 
ändrats markant. Det finns en tendens till att fler tycker att det är 
oacceptabelt att andra svartjobbar och inte skulle göra det själva. Ungdomars 
uppfattning om vad skattepengar används till verkar snarare ha försämrats än 
förbättrats. Hela 31 procent uppger att de inte har en aning om vad den 
största delen av skattepengarna går, jämfört med 19 procent 2002. Av de 
som har uppgett ett alternativ säger de flesta fortfarande sjukvård medan 
skola, som låg på andraplatsen 2002, inte alls nämns. Det alternativ som 
hamnade på andraplatsen denna gång var svartjobb. Nio procent av landets 
16-20 åringar tror att den största delen av skattepengarna går till svartjobb.214 
Riksskatteverket tror att svaret beror på att myndigheten gått ut i media och 
rapporterat att svartjobb årligen kostar skattebetalarna 50 miljarder kronor, 
eller 8-10 000 kronor per skattebetalare. Resultatet från undersökningen 
visar enligt Riksskatteverket att ungdomar uppmärksammat kampanjen och 
förstått att svartjobben kostar pengar.215 
 

8.3. Debatten 
Ytterligare ett medvetet steg i kampanjen var att placera ledarartiklar i 
landets såväl nationella som regionala tidningar. Detta inleddes med en 
debattartikel i Dagens Nyheter undertecknad av Riksskatteverkets 
generaldirektör Mats Sjöstrand. De regionala debattartiklarna är istället 
undertecknade av respektive regionskattechef. Inslagen i samband med 
kampanjens första fas väckte vidare debatt framför allt från politiskt håll dels 
i tidningarna, men också i riksdagen.216 Debatten kan sammanfattningsvis 
sägas kretsa kring tre områden: huruvida kampanjen innehåller sakfel, 
myndigheter och attitydförändring samt kampanjens effekter på 
myndighetens trovärdighet. Dessa områden behandlas separat i de följande 
avsnitten. 

                                          
213 Adnet, 2002 
214 GfK Sverige AB, 2003 
215 Rödin, kompletterande e-mail, 2003-05-07 
216 Rödin, 2002 
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8.3.1. Sakliga fel i kampanjen? 
Kritiker hävdade bland annat att kampanjen innehåller rena sakfel. Dels 
anser de att hemsidan saknar information om vilka skatter ungdomar 
verkligen betalar och dels hävdar de att reklamfilmen antyder att våra 
skattepengar går till åtgärder de egentligen inte gör. 
 
DN: s Peter Wolodarski citerar i en debattartikel bland annat hemsidan där 
det står att ”ungdomar nästan bara betalar kommunal- och landstingsskatt”. 
Han menar att det är konstigt att Riksskatteverket inte ens nämner 
arbetsgivaravgiften; en avgift som utgör 32,82 procent av bruttolönen.217 I en 
interpellation lägger Moderaterna dessutom moms och punktskatt till listan 
över skatter som döljs på kampanjhemsidan.218 
 
Riksskatteverket menar att det inte var deras ambition att vara totalt 
fullständiga i redovisningen av vilka skatter som finns och vad de går till. De 
ville skapa en koppling mellan den skatt som ungdomar ser försvinna från 
lönen, kommunalskatten, och vad den går till. ”Vi vill visa att om du inte 
betalar in din skatt så är det inte bensin till Göran Perssons flygplan som inte 
kommer fram, utan det blir mindre pengar till dagiset som din lillsyrra går på 
eller hemmet som din farmor bor på eller idrottshallen du går till.” 219 
Strategin med hela kampanjen är inte att ge allt på en gång eftersom det inte 
går att ta till sig.220 Undersökningar och testgrupper har visat att ungdomar 
är intresserade av att veta vad skattepengar går till, och om de vet det så kan 
de tänka sig att betala. Angreppssättet är därför att först informera om vilken 
nytta skatten gör för att sedan, i del två av kampanjen, prata mer om just 
svartjobb.221 
 
Riksskatteverket tog dock till sig av kritiken och gjorde om hemsidan till fas 
två av kampanjen. I den nya versionen beskrivs alla skatter, både statliga och 
kommunala, samt alla avgifter. Beskrivningen är fortfarande kortfattad för 
att ungdomar inte ska tappa intresset och sluta läsa. Den som vill ha en ännu 
mer detaljerad beskrivning hänvisas till Riksskatteverkets hemsida, rsv.se.222 

                                          
217 Wolodarski, 2002 
218 Kinberg, 2002  
219 Rödin, Intervju 2003-03-06 
220 Ibid 
221 Eriksson, Intervju 2003-03-06 
222 Rödin, Intervju 2003-04-02 



Riksskatteverkets svartjobbskampanj 

85 

Filmen har från vissa håll också kallats falsk då den antyder att skattepengar 
går till åtgärder de i verkligheten inte alls finansierar. Exempelvis är 
dricksvatten i de flesta kommuner helt betalt av avgifter.223 Detta är en kritik 
som bland annat Vänsterpartiet tar avstånd ifrån. ”…investeringar i  
infrastruktur är definitivt skattebaserad. De har ju inget privat företag som 
lägger ner vattenrör någonstans utan det är ju kommunens och offentlig 
sektors sak att göra.”224 Inte heller Socialdemokraterna anser att kampanjen 
innehåller osanningar på det här området225 . Moderaterna å andra sidan 
menar att det inte finns någon kommun där vatten inte finansieras av Vatten- 
och avloppsavgifter (VA-avgifter) och det gäller även nedläggningen av 
själva vattenledningarna226. 
 
Enligt en sammanställning av svenska kommuners VA-taxor för 2002 täcks 
de flesta av VA-verkets kostnader av avgifter. Av de 284 kommuner som 
svarade i undersökningen har 181 full kostnadstäckning via avgifter. Det 
som inte täcks av avgifter finansieras med hjälp av skattemedel. Tre 
kommuner har uppgett att deras verksamhet till 50-60 procent finansieras av 
avgifter. Ingen kommun har en högre skattefinansieringsgrad än dessa. Detta 
gäller främst kommuner med färre än 10 000 invånare.227 Riksskatteverkets 
svar på denna kritik är att syftet med filmen var att skapa en känsla för att 
samhället är uppbyggt med hjälp av skatt. Syftet är inte att vilseleda eller 
ljuga även om det finns överdrifter genom hela filmen.228 
 
Vidare menar Moderaterna att det är felaktigt att gå ut med en sådan här 
reklamfilm, riktad till ungdomar i 16-20 års ålder som därmed är 
förstagångsväljare, under ett valår229. ”Det var ju lägligt; en händelse som 
såg ut som en tanke,” kommenterar Moderaternas Gunnar Axén. 
Riksskatteverket säger att de gick ut med kampanjen i april eftersom det är 
då många ungdomar ordnar sommarjobb.230 
 

                                          
223 Heister, 2002 
224 Björlund, Intervju 2003-02-20 
225 Elf, Intervju 2003-02-26 
226 Axén, Intervju 2003-02-26 
227 Svenskt Vatten, 2002 
228 Rödin, Intervju 2003-04-02 
229 Kinberg, 2002 
230 Rödin, 2002  
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Partierna var eniga i det mesta rörande svartjobbskampanjen. Där skilda 
åsikter finns kan en uppdelning mellan höger- och vänsterblocken 
identifieras. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kritiserar inte 
Riksskatteverket och deras kampanj i lika stor utsträckning som 
Moderaterna och Folkpartiet. Det finns till exempel en tydlig enighet kring 
åsikten att faktiska sakfel i en myndighetskampanj kan påverka 
trovärdigheten negativt.231 
 

8.3.2. Myndigheter och attitydförändring 
Till skillnad från tidigare satsningar från Riksskatteverket rör det här sig inte 
om ren information utan om försök till attitydförändring. En fråga som inte 
är helt okontroversiell. Riksskatteverkets generaldirektör, Mats Sjöstrand, är 
medveten om problematiken men anser inte att myndigheten gjort något 
övertramp. Kampanjen sägs syfta till att förhindra brott och upprätthålla 
skattemoralen vilket Sjöstrand säger är i skattebetalarnas intresse.232  
 
De olika partierna lägger stor vikt vid att skilja på information och 
opinionsbildande vad gäller myndigheters arbete. Opinion är enligt 
definitionen en sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder 
och värderingar. Summan av offentligt tillkännagivna åsikter kallas den 
allmänna opinionen. För att en opinion över huvud taget ska kunna existera 
på samhällsnivå krävs bland annat att det finns minst två åsikter i frågan och 
att det genom en offentlig diskussion skapas kännedom kring de olika 
åsikterna. Opinionsbildning utgör därmed den process genom vilken opinion 
uppstår, vidmakthålls och förändras.233 
 
Information kan ses som en generell beteckning för det meningsfulla 
innehåll som överförs vid kommunikation i olika former och kan uppfattas 
som en viss mängd fakta, upplysningar eller underrättelser. Ofta görs en 
skillnad mellan information som i princip har krav på sig att vara saklig eller 
objektiv, till exempel nyhetsförmedling och konsumentupplysning, och en 
subjektiv information som syftar till att övertala eller påverka, till exempel 
propaganda och reklam.234 

                                          
231 Persson, 1998, s. 13 
232 Sjöstrand, 2002  
233 Nationalencyklopedin, 2003-02-25 
234 Nationalencyklopedin, 2003-03-19 
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Både Moderaterna och Folkpartiet anser att information oftast är motiverad 
men att klivet över till opinionsbildande inte är långt. De anser att 
myndigheter inte ska påverka medborgarna genom reklam. 235 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att gränsen kan töjas något, om 
det görs på ett etiskt försvarbart sätt. Myndigheter har en skyldighet att 
informera om lagar och bestämmelser vilket gör att de måste konkurrera 
med övrig marknadsföring i media på deras villkor.236 
 
Socialdemokraterna ser Riksskatteverkets svartjobbskampanj som en del av 
en tydlig trend. Myndigheterna har under en längre tid försökt flytta fram 
sina positioner och sitt inflytande över samhällsutvecklingen. Detta är i 
grunden fel, och myndigheter bör snarare fungera som den lagstiftande 
församlingens redskap. 237  Även Moderaterna påpekar att myndigheterna 
enbart bör verkställa det vi beslutar i demokratisk ordning. De bör alltså inte 
delta aktivt i debatten då risken är att det helt enkelt slår tillbaka på dem och 
att medborgarna till slut förlorar förtroende för myndigheten i fråga.238 
 
Moderaterna kallar dessutom filmen för propaganda för en högskattestat. Ett 
klart politiskt budskap som de inte anser att en myndighet bör ägna sig åt.239 
Riksskatteverket försöker måla upp en bild av att samhället aldrig skulle 
kunna fungera om inte staten tar hand om det240. Detta är dock något de får 
mothugg av från bland annat Vänsterpartiet. De menar att budskapet 
visserligen är politiskt, men inte partipolitiskt. Trots en politisk skala med 
vissa som vill betala mycket skatt och andra som vill betala lite skatt, menar 
Vänsterpartiet att normen i Sverige är att alla ska betala skatt. De menar att 
filmen på ett tydligt sätt visar vad som faktiskt skulle hända om ingen 
betalade skatt och filmen kan därför ses som information. 241  Även 
Socialdemokraterna har dock sagt att kampanjen målar upp en bild av att det 
bara finns ett sätt att finansiera samhället och att det är via skattepengar; ett 
klart politiskt budskap även om de själva stöder den världsbilden.242 

                                          
235 Axén, Intervju 2003-02-26, samt Olsson, Intervju 2003-03-03 
236 Elf, Intervju 2003-02-26, samt Björlund,  Intervju 2003-02-20 
237 Elf, Intervju 2003-02-26 
238 Axén, Intervju 2003-02-26 
239 Kinberg, 2002  
240 Ibid 
241 Björlund, Intervju 2003-02-20 
242 Elf, Intervju 2003-02-26 



Riksskatteverkets svartjobbskampanj 

88 

 
Andra är dock långt mer kritiska. Per Heister, från Svensk Tidskrift, går till 
och med så långt som att prata om ett förstatligande av demokratin. Från att 
ha varit inriktade på att utföra uppgifter i allmänhetens tjänst har staten 
börjat uppfostra medborgarna; på deras egen bekostnad.243  Detta är något 
även Moderaterna gått till angrepp mot och kallar kampanjen för ett hot mot 
vår demokrati. ”…det är inte myndighetens uppgift att avgöra vad som är 
rätt eller fel, utan det är så att myndigheterna ska verkställa det som vi fattar 
beslut om i demokratisk ordning. Det är vi i riksdagen eller kommun och 
landsting som fattar beslut och sen får myndigheterna finna sig i att rätta sig 
därefter.”244 
 
Även andra röster har höjts mot kampanjen. Vissa pekar på medborgarnas 
rätt att få neutral information från myndigheterna och att inte behöva bli 
utsatta för moraliserande propaganda. Vidare menar de att alternativet till att 
svartjobba inte alls är att betala skatt utan att inte tjäna några pengar alls. 245 
 
Socialdemokraterna påpekar också att det för samhället måste ses som 
positivt att skattebetalarna gör rätt från början istället för att 
skattemyndigheterna ska tvingas rätta till i efterhand. Genom en kampanj 
som denna ökar kunskapen kring svartjobb och dess konsekvenser vilket gör 
att fler agerar rätt från början.246  
 

8.3.3. Trovärdighet 
Kampanjens huvudsyfte är att påverka ungdomars inställning till 
svartjobbande, men det finns också en risk/chans att Riksskatteverket som 
myndighet påverkas. Moderaterna pekar på risken myndigheten tar när de 
lanserar en kampanj med rena sakfel. Även om de flesta inte avslöjar felen 
finns risken att det slås upp stort och att förtroendet för myndigheten därmed 
brister. Frågan blir då om medborgarna kan lita på skattemyndigheten ens i 
vanliga skatteupplysningsfrågor. De ser även en risk att myndigheter 
utnyttjas för att föra fram politiska syften om mer och mer opinionsbildning 

                                          
243 Heister, 2002 
244 Kinberg, 2002 
245 Karlsson,  2002 
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tillåts.247 Folkpartiet tycker även de att trovärdigheten är viktig. Svenska 
folket måste kunna lita på myndigheterna vilket ställer vissa krav. Om de går 
ut med ett budskap de inte har riktiga belägg för kan det leda till negativa 
effekter senare.248 
 
Vänsterpartiet hävdar istället att kampanjen antagligen lett till en positivare 
inställning till Riksskatteverket. Det är viktigt att synas och våga skapa 
debatt. Annars blir myndigheter lätt anonyma kolosser som människor inte 
vet hur de ska handskas med. Vänsterpartiet menar vidare att en liknande 
kampanj kan göra folk intresserade av att lära sig mer och själva sätta sig in i 
den aktuella frågan.249 Även Socialdemokraterna menar att effekten kan bli 
positiv då en bild skapats av att Riksskatteverket är garanten för att 
samhällssystemet fungerar.250 

                                          
247 Axén, Intervju 2003-02-26 
248 Olsson, Intervju 2003-03-03 
249 Björlund, Intervju 2003-02-20 
250 Elf, Intervju 2003-02-26 
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9. Analys 
Liksom den teoretiska referensramen rymmer analysen två separata avsnitt. 
I det första kommer vi ta hjälp av teorin för att analysera Riksskatteverket 
mer generellt med avseende på dess verksamhet och relation till 
medborgarna. I det andra avsnittet kommer vi snarare att ställa empirin mot 
teorin och utvärdera huruvida Riksskatteverkets kampanjarbete följer de 
företagsekonomiska riktlinjerna eller om skillnader finns. I de fall vi ser en 
avvikelse för vi en diskussion om huruvida denna beror på att 
Riksskatteverket endast valt en annan väg eller om avvikelsen bottnar i 
reella skillnader mellan företag och myndigheter. Kanske är de teorier vi 
som företagsekonomer är vana vid inte tillämpbara på de statliga 
myndigheterna. 
 
Avsnitten rörande Riksskatteverkets kampanj baseras på modellen för 
medieplanering. Samtliga modellens delar ingår i analysen men vi har dock 
valt att frångå modellens rubricering eftersom vi anser att många delar är 
tätt sammanlänkade. 
 

9.1. Riksskatteverkets verksamhet 
Riksskatteverket är en central förvaltningsmyndighet som tillsammans med 
skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna i huvudsak ägnar sig åt 
beskattning, indrivning och folkbokföring. Vi anser att utan dessa delar 
skulle dess verksamhet bli meningslös varför dessa tre komponenter ska ses 
som Riksskatteverkets kärntjänster. När det gäller myndigheter är det relativt 
lätt att identifiera vad den huvudsakliga verksamheten ska kretsa kring då 
detta finns angivet i direktiv från regeringen. Myndigheterna har en uppgift 
runt vilken verksamheten ska fokuseras och denna kan ses som dess tjänst. 
Vi menar dock att det finns en viktig skillnad mellan företags och 
myndigheters kärntjänster. Trots att Riksskatteverkets kärntjänst liknar en 
traditionell tjänst har de inte samma frihet att utveckla eller modifiera denna 
då riktlinjer för myndighetens verksamhet kommer från regeringen. I 
direktiven anges vidare att myndigheterna finns till för medborgarna. På 
grund av detta kommer vi att i den fortsatta analysen se medborgarna som 
den huvudsaklige intressenten.  
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Utöver dessa generella direktiv har Riksskatteverket som målsättning att 
leva upp till de förväntningar och krav som medborgare och företag ställer 
på dem. Då myndigheten har en förhoppning om en fortsatt hög frivillighet 
vad gäller skatteinbetalningar i Sverige är myndigheten mån om att 
underlätta för såväl företag som individer att göra rätt för sig. Detta görs 
genom att målgruppsanpassa information, förbättra tillgängligheten och 
utveckla utbudet av service och tjänster bland annat på Internet. Detta arbete 
ser vi som bitjänster, ett komplement till kärntjänsten. Om dessa delar tas 
bort försvåras verksamheten, men det är fortfarande fullt möjligt att 
genomföra kärntjänsten. Vi menar att det är viktigt att myndigheter inser att 
det inte enbart är en kostnad i budgeten att utveckla service och tjänster utan 
att det också underlättar genomförandet av kärntjänsten. Vidare anser vi att 
denna helhetssyn är viktig och myndigheterna bör i vår mening se på den 
totala kostnaden på lång sikt när de överväger olika bitjänster och inte enbart 
på den enskilda insatsen. 
 
I företagsekonomiska sammanhang brukar det också talas om stödtjänster; 
det ”lilla extra” som företag konkurrerar med. Dessa underlättar egentligen 
inte verksamheten, men gör kundens upplevelser trevligare. I 
Riksskatteverkets fall anser vi inte att det finns några stödtjänster. Detta 
menar vi beror på ett par faktorer. Dels är Riksskatteverket inte 
konkurrensutsatt varför behovet av stödtjänster inte är särskilt uttalat. Dels 
finansierar Riksskatteverket all sin verksamhet med skattepengar varför det 
är viktigt att alla utgifter är väl motiverade. Vi menar att det finns betydligt 
viktigare saker i statens budget än att exempelvis bjuda Riksskatteverkets 
besökare på kaffe. Den ovan beskrivna indelningen av tjänstepaketet 
illustreras nedan i figur 19. 
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9.1.1. Inom ramens gränser? 
Frågan vi ställer oss är då huruvida den genomförda kampanjen mot 
svartjobb faller inom ramen för Riksskatteverkets verksamhet, eller om 
kritiken från olika håll är befogad. Syftet med kampanjen är att förhindra 
brott och upprätthålla skattemoralen. Vi anser att förebyggandet av 
skatterelaterade brott, det vill säga att upprätthålla skattemoralen, är av 
största intresse. För att kunna driva in skatt, vilket är en av myndighetens 
kärntjänster, krävs en god moral hos medborgarna. Vi har tidigare i 
uppsatsen beskrivit Italien som ett exempel på en stark kontrollstat som trots 
att stora resurser lagts på just kontroll stött på problem i indrivningen på 
grund av en låg grad av frivillighet. Vi anser därför att kampanjer av detta 
slag, så länge de är sakliga, är fullt befogade. Enligt resonemanget ovan 
faller kampanjen inom kategorin bitjänster då den potentiellt kan underlätta 
genomförandet av kärntjänsten. 
 

Bitjänster: 
Målgruppsanpassad 
information 
Förbättrad tillgänglighet 
Service och tjänster 

Stödtjänster: 
Ej befintliga 

Kärntjänster: 
Beskattning 
Indrivning 
Folkbokföring 

Figur 19 - Riksskatteverkets grundtjänstepaket 
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På grund av den förändring som skett inom offentlig sektor och enligt 
regeringens riktlinjer har myndigheter fått en större frihet i hur de ska uppnå 
de för verksamheten uppsatta målen. Kompetensen anses finnas ute i 
respektive myndighet varför den ska avgöra hur medborgarnas och 
myndighetens behov bäst möts. Det är med andra ord inte regeringens 
uppgift att tala om för Riksskatteverket hur de ska sköta sin uppgift. Dessa 
riktlinjer stöder resonemanget ovan; marknadsföringskampanjer kan anses 
ligga inom en myndighets verksamhetsområde då de underlättar den i 
direktiven angivna uppgiften. 
 

9.2. Utbytet mellan myndighet och medborgare 
I samband med utvecklingen inom offentlig verksamhet i anknytning till 
New public management har myndigheter fått direktiv om att bli mer 
kundanpassade. Huruvida en verksamhet kan bli kundanpassad beror till stor 
del på vad som läggs i definitionen. I Riksskatteverkets fall är det osäkert 
om en kund ens existerar. Som vi tidigare nämnt anges genom direktiven 
från regeringen att myndigheterna finns till för medborgarna varför vi anser 
att dessa är den huvudsaklige intressenten. Vi har därför valt att analysera 
det utbyte som sker mellan Riksskatteverket och medborgarna genom den 
kampanjsatsning som gjorts. Med denna analys vill vi se om ett värde skapas 
för medborgarna som möjliggör en vidare kundanpassning. Liknar utbytet 
det som sker mellan företag och kunder eller finns det grundläggande 
skillnader? När skapas kostnader och värde för de olika parterna? 
 
Modellen som visas i figur 20 analyserar utbytet mellan de båda parterna 
marknadsförare och kund. För att ett utbyte ska ske mellan dessa två krävs 
som vi tidigare beskrivit att ett antal villkor är uppfyllda. Det ska finnas 
minst två parter, båda ska kunna erbjuda något den andra värdesätter, båda 
ska ha förmåga att kommunicera och leverera, och båda ska vara fria att 
acceptera eller förkasta det erbjudande som ges. Att det finns minst två 
parter i Riksskatteverkets situation är ganska tydligt. Å ena sidan har vi 
Riksskatteverket och å andra sidan medborgarna, i det här fallet speciellt 
ungdomar i åldern 16-20 år. Använder vi teorins terminologi blir 
Riksskatteverket marknadsförare eftersom myndigheten är den mer aktiva av 
de två parterna. 
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För att en beteendeförändring ska komma till stånd krävs, enligt teorin, att 
båda parter upplever att vinsten är större än kostnaden. Låt oss se vilka 
kostnader och vinster som finns i det här fallet. Kampanjen kostar pengar för 
Riksskatteverket och innebär också att resurser tas från andra delar av 
verksamheten. Värdet de hoppas uppnå är en vidhållen eller förbättrad 
skattemoral i framtiden. Riksskatteverket har som vi tidigare konstaterat 
målsättningen att få in hela den teoretiska skatten på frivillig väg. Genom 
kampanjen hoppas de förebygga de problem en överdrivet positiv inställning 
till svartjobb innebär. Strategin bakom deras riskbedömning bygger på 
tanken att det är bättre att göra en liten insats tidigt än att tvingas göra en 
väldigt kostsam insats senare när problemet nått stora reella nivåer. Vi anser 
därför att vinsten kan mätas i en ökad frivillighet och de därmed uteblivna 
framtida kostnaderna. 
 
Värdet för kunden kan ses på två sätt. Dels gynnas han av att få information 
och få en bättre förståelse för hur skatt och samhällstjänster hör ihop. Dels 
skapas förhoppningsvis också en bättre skattemoral överlag i Sverige vilket 
alla gynnas av. Betalar alla in sin skatt blir det mer pengar till välfärd vilket i 
längden exempelvis kan leda till antingen sänkta skatter eller en än mer 
utvecklad offentlig sektor.  
 
Trots att Riksskatteverket inte tar ut ett pris för sina tjänster anser vi att en 
kostnad uppstår för medborgaren. Denna kostnad består av den direkta 
ekonomiska förlust de gör genom att betala in skatt istället för att behålla 
pengarna samt den tid och ansträngning det tar att fylla i rätt papper på rätt 
sätt och det därtill kringliggande arbetet. Kostnaden, eller priset, kan därför 

 
 
Marknadsförare 

 
 

Målgrupp 

Värde för marknadsförare 

Värde för kunden 

Kostnad för marknadsförare 

Kostnad för kunden 

Figure 20 - Relationen mellan marknadsförare och hans målgrupp, (Kotler, 1987) 
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RSV 
”Marknads-

förare” 

Medborgare  
”Målgrupp” 

RSV: s 
kostnader 
- Direkt kostnad 
för kampanjen 
- Minskade 
resurser till 
andra delar 

RSV: s vinster 
- Eventuell högre 
grad av 
frivillighet 
- Eventuella 
minskade fram- 
tida kostnader 

Medborgarnas 
kostnad 
- Minskad 
disponibel 
inkomst 
- Tid 

Medborgarnas 
vinst 
- Ökad kunskap 
- Bättre 
skattemoral i 
samhället 

sänkas bland annat genom en förenkling av regler och blanketter; alltså 
genom att minska den tid och ansträngning det tar medborgarna att göra rätt 
för sig.  
 
Kostnaden, och därmed storleken på utbytet, påverkas också av på vilka 
platser myndigheter och medborgare kan mötas. Ju lättare det är för 
medborgarna att ta kontakt med myndighet och få svar på de frågor som 
finns desto större är chansen att det blir rätt. Ett exempel på hur detta har 
utnyttjats är utökandet av antalet mötesplatser genom Internet och 
servicetelefoner. Riksskatteverkets egna undersökningar visar att 
medborgarna i allt större utsträckning använder sig av just Internet och 
servicetelefoner när de vill ha information från myndigheten. Eftersom dessa 
mötesplatser är tillgängliga dygnet runt kan den som söker informationen 
göra så på sina egna villkor vilket borde minska kostnaden som uppstår i 
form av tidsåtgång. Det ovan förda resonemanget sammanfattas i figur 21. 

 

Figur 21 - Kostnader och värden i RSV: s kampanj mot svartjobb 
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Utbytet är inte lika tydligt i det här fallet som i företagsekonomiska miljöer. 
När själva utbytet sker är väldigt otydligt och likaså när respektive part 
uppnår det värde de tänkt sig. Ingen av parterna tjänar någonting direkt; 
något som är direkt mätbart. Vi menar att Riksskatteverket aldrig med 
säkerhet kan veta vad de tjänade på den här kampanjen eller vad det skulle 
ha kostat dem att inte genomföra den. Detsamma gäller för medborgarna. 
Kostnaden uppkommer så snart skatten lämnar fickan, medan kopplingen till 
det erhållna värdet är svår att identifiera. Det är näst intill omöjligt att få reda 
på vad som hänt om personen i fråga valt att ta ett svart arbete eller på annat 
sätt fuska med skatten. Detta medför också att det blir svårt för parterna att 
uppfylla kravet rörande kommunikation och leverans. Det är svårt att med 
exakthet beskriva vad som erbjuds och till vilken kostnad. Riksskatteverket 
har genom sina båda kampanjfilmer försökt förklara kostnaden av att inte 
delta i utbytet, men bilden är relativt diffus och kan inte objektivt fastställas. 
Visst är det troligt att samhället skulle se ut som i den första filmen om ingen 
betalade skatt, men den enskilde individens påverkan är svår att visa.    
 
En annan intressant aspekt som bör vägas in är att medborgarna är tvingade 
av lag att delta i utbytet. De är förvisso inte tvingade att ändra sin attityd till 
skatter och svartjobb efter att ha sett filmerna, men de har en skyldighet att 
redovisa sina inkomster och betala in sin skatt. Detta bryter alltså mot ett av 
de grundläggande kraven för relationen mellan kund och marknadsförare. 
Det talar emot att medborgarna kan ses som kunder då de faktiskt inte står 
inför ett riktigt val. Vill de hålla sig inom lagens ramar har de bara ett val; att 
rapportera och betala. Frågan är om myndigheten verkligen måste skapa ett 
värde för att medborgarna ska delta i utbytet. Vi anser inte att värdeutbytet 
är lika viktigt i myndigheters fall då de har lagen som extra redskap. Vi 
menar dock att det underlättar deras uppgift, i det här fallet att driva in skatt. 
 
Trots avsaknaden av vissa aspekter i utbytet anser vi att ett utbyte sker. Det 
går att identifiera kostnader och värde, om än inte i exakta termer, för båda 
parter. Trots att medborgarna är tvingade enligt lag att bete sig på ett visst 
sätt finns en vinst från kampanjen för båda parter. Genom det konstaterandet 
vill vi hävda att det är motiverat för myndigheter att ägna sig åt denna typ av 
marknadsföring. Med den ovanstående diskussionen som grund anser vi 
dock att den klassiska bilden av utbytet mellan marknadsförare och 
målgrupp kan utvecklas något. Vår alternativa illustration syns nedan i figur 
22. 
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Figur 22 - Omarbetad modell av utbytet mellan myndighet och medborgare 

 
För att illustrera att det råder ett ojämnt maktförhållande mellan de båda 
parterna är de placerade vertikalt. Medborgarna är som vi tidigare 
konstaterat tvingade genom lag att delta i utbytet varför de hamnar nederst i 
bilden. Teoretiskt sätt skulle utbytet kunna vara ensidigt vilket symboliseras 
av den tjocka blockpilen i mitten. Medborgarnas kostnad skulle bestå i den 
tid det tar att fylla i alla papper och liknande samt den direkta effekt på den 
disponibla inkomsten som skatteinbetalningen innebär. Värdet å andra sidan 
skulle bestå i den offentliga service skattepengarna går till samt att de genom 
att betala skatt undviker straff. Samtliga dessa komponenter kan dock 
förändras, vilket symboliseras av de streckade pilarna i figuren. Genom att 
Riksskatteverket, eller annan berörd myndighet, antingen förbättrar sin 
service eller erbjuder medborgarna information i olika former kan den 
upplevda kostnaden, i form av tid och ansträngning, minska och det 
upplevda värdet öka. Detta innebär i sin tur potentiellt att utbytet mellan 
myndighet och medborgare kan öka vilket symboliseras av den bredare, 
skuggade blockpilen. Med bilden vill vi visa på vinsten i att myndigheter 
genomför informationskampanjer. 
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9.3. Kampanjens målgrupp - segmentering 
Målgruppen för Riksskatteverkets kampanj om svartjobb är ungdomar i 
åldern 16-20 år. Bland dessa görs dock ingen uppdelning utan 
Riksskatteverkets målsättning är att nå samtliga i denna grupp. I kampanjens 
första och andra fas har med andra ord en segmentering gjorts utifrån ålder. 
Kampanjen har också ett antal sekundära målgrupper som bygger på 
relationen till den primära målgruppen. Då såväl föräldrar, lärare, 
arbetsgivare som media anses kunna påverka den primära målgruppen utgör 
dessa en sekundär målgrupp. Denna segmentering utgår egentligen inte från 
de utvalda segmenten i sig utan från den primära målgruppens 
beteendemönster. 
 
Segmentering tycks vara lika viktigt för myndigheter som för kommersiella 
företag. Ska budskapet nå fram är det viktigt att det är riktat och anpassat. 
Det spelar ingen roll om det är ett budskap eller en produkt som säljs, det är 
fortfarande lika svårt att göra en kampanj som tilltalar alla. I uppföljningen 
av den första kampanjfilmen har det visat sig att responsen varierar mellan 
olika grupper i samhället. Bland den primära målgruppen, och även de som 
är något äldre, är filmen väldigt omtyckt och budskapet tycks ha nått fram. 
Den äldre delen av populationen är dock mer kritisk och tycks inte i lika stor 
omfattning förstå eller uppskatta filmen. Detta tyder på att det är viktigt att 
segmentera befolkningen utifrån hur de tar emot marknadsföringsbudskap. 
Svartjobb är förvisso ett problem som är relevant i samtliga grupper av 
befolkningen, men kampanjmässigt är det antagligen svårt att genomföra 
något på så bred front.  
 
De segmenteringsvariabler som företag använder sig av är relevanta även för 
myndigheter. Tänkt nytta är synnerligen intressant även i exempelvis 
Riksskatteverkets fall. Kampanjen har fokuserat på de funktioner i samhället 
som just ungdomar utnyttjar. En liknande kampanj riktad till en något äldre 
grupp kunde exempelvis ha visat på vilket stöd samhället ger vid 
barnafödsel, eller genom dagis och liknande tjänster. Även för myndigheter 
är det viktigt att fundera kring hur den tänkta målgruppen utnyttjar tjänsten 
och anpassa budskapet därefter.   
 
Riksskatteverket försöker ofta arbeta förebyggande vilket vi menar försvårar 
segmenteringen. Segmenteringen baseras nämligen på risk- eller problem- 
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grupper, och det är då inte helt uppenbart vem som verkligen ska ingå i 
gruppen. Den för uppsatsen aktuella kampanjen grundas på en undersökning 
som visar att ungdomar är mer positiva till svartjobb än andra. 
Informationen är dock relativt diffus. Vilka av dessa är den verkliga 
riskgruppen? Vilka kommer verkligen att arbeta svart i framtiden? Det är 
väldigt svårt att veta detta och segmenteringen blir därför grov. Exempelvis 
har vi i det här fallet en kampanj som riktar sig till samtliga i en viss 
åldersgrupp. I andra fall kanske det är småföretagare som informeras om en 
skattebestämmelse eller samtliga aktieägare över 50 år som får en viss 
broschyr. Vår poäng är att det vid förebyggande kampanjer är svårare att 
bedöma handlingsmönster och bakomliggande orsaker.  
 
Då myndigheter inte säljer någon produkt/tjänst och dessutom finns till för 
samtliga medborgare anser vi att segmentering inte kan göras utifrån 
lönsamhetsaspekter. Det är dessutom svårare att i förväg bedöma vilka 
grupper som kommer att innebära mest eller minst kostnader i framtiden. 
Kampanjer från offentliga myndigheter fokuserar istället ofta på befintliga 
åsikter och attityder. Som vi tidigare nämnt är det ofta svårt att veta exakt 
vilka som besitter en viss attityd och den primära målgruppen blir därmed 
relativt stor. Ett ytterligare kännetecken för sådana här kampanjer anser vi 
vara att de är mycket svåra att genomföra med lyckat resultat då attityder är 
otroligt trögföränderliga. Därför menar vi att det, liksom Riksskatteverket 
gjort i denna kampanj, kan vara relevant att i liknande kampanjer försöka 
kartlägga målgruppen och därigenom förstå varifrån påverkan kommer. Hur 
har den befintliga attityden skapats? Vilka grupper lyssnar målgruppen på? 
Denna typ av segmentering av sekundära målgrupper görs även av 
kommersiella företag. Med tanke på deras egen köpkraft riktar sig 
exempelvis oproportionerligt många reklamfilmer till barn. Som vi skrev 
ovan anser vi dock att segmentering av sekundära målgrupper är extra viktig 
när det gäller attitydförändrande kampanjer.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att segmentering är lika viktigt för 
myndigheter som för företag och samma segmenteringsvariabler är 
tillämpbara. 
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9.4. Kampanjens målgrupp - informationsbehov 
Innan kampanjen lanserades genomfördes undersökningar i målgruppen och 
Riksskatteverket kunde därigenom konstatera att det dels fanns ett visst 
attitydproblem rörande svartarbete och dels att det rådde ett stort 
utbildningsbehov i gruppen. En skrämmande stor andel av de tillfrågade var 
helt ovetande om vad skatten går till. Det visade sig också att det fanns en 
koppling mellan denna okunskap och attityden till svartjobb. Vi anser 
därmed att majoriteten av målgruppen befann sig längst ner på det som 
kallas konsumentens stege; de var knappast medvetna om problemet eller 
hur verkligheten såg ut i det här avseendet.  
 
Värt att nämnas är att eftersom målgruppen är så stor, alla 16-20 åringar i 
Sverige, finns det många grader av medvetenhet inom gruppen. Vissa är som 
sagt helt ovetande om vad skatten går till och hur vårt samhälle finansieras. 
De har inte kopplingen klar för sig att den skatt de betalar går till 
fritidsgården eller skateboardrampen. Samtidigt finns andra individer i 
målgruppen som har en betydligt klarare bild och vet vad skatten går till. Det 
betyder att dessa individer redan befinner sig i något av de senare stegen i 
modellen, vetskap, förståelse eller attityd. 
 
Efter kampanjens genomförande är förhoppningen att ungdomar ska ha fått 
en förändrad attityd till svartarbete. De behöver inte nödvändigtvis ha slutat 
arbeta svart, men de ska åtminstone tycka att det av olika anledningar är fel 
att arbeta svart och att det är mer attraktivt att ha ett vitt jobb. Med andra ord 
hoppas Riksskatteverket att målgruppen ska nå steg fyra i konsumentens 
stege (se figur 23). För att ungdomarna ska nå dit krävs, enligt teorin, att de 
först uppnår medvetenhet, vetskap samt förståelse. Först därefter kan en 
attitydförändring ske. Enligt teorin ska varje kampanj ha som mål att flytta 
målgruppen ett steg närmare slutmålet. Detta stämmer väl överens med 
Riksskatteverkets kampanj som vi tidigare konstaterat består av tre faser. 
Varje fas motsvarar ett steg i modellen nedan.  
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Figur 23 - Målgruppens stege med avseende på aktuell kampanj 

 

9.4.1. De tre faserna 
I fas ett vill Riksskatteverket informera ungdomar om vad skatten går till 
och hur den påverkar deras närområde. På så vis hoppas de skapa en 
grundläggande vetskap, eller en medvetenhet, för vilken roll ungdomarna 
spelar i samhällets välfärd och hur beroende vår välfärd är av att alla betalar 
in sin skatt. Uppföljningar av kampanjen har visat att en stor del av 
målgruppen diskuterat skatt med någon närstående vilket kan sägas visa på 
att Riksskatteverket lyckats skapa en medvetenhet hos målgruppen. 
Undersökningarna visar att många ungdomar fortfarande inte vet vad skatten 
går till, men Riksskatteverket har åtminstone startat en diskussion kring 
ämnet.  
 
Fas två informerar mer specifikt om vitt och svart jobb och vad respektive 
alternativ innebär. En ny hemsida skapades fylld med information om 
ämnet. Förhoppningsvis förstår målgruppen efter genomförd kampanj vad 
det innebär att jobba svart och vilka risker de tar och vad kostnaden för 
samhället blir. Fungerar kampanjen har en vetskap angående situationen och 
de alternativ de som arbetssökande står inför skapats.  
 
Det tredje steget har när denna uppsats skrivs ännu inte utformats. 
Målsättningen är att ungdomar med informationen från tidigare faser i 
kampanjen i botten, ska ändra sin inställning till svartjobb. Fler ungdomar 
ska helt enkelt tycka att det är fel att jobba svart. Om målgruppen följer 
denna modell kommer dock majoriteten av ungdomarna inte riktigt att nå 
fram till en attitydförändring utan snarare stanna vid förståelse. Detta gäller 
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de ungdomar som vid kampanjens start hade minst kunskaper om skatt och 
därmed längst väg att gå. Eftersom inte alla individer kommer att nå fram till 
det önskade resultatet, attitydförändring, innan kampanjens slut är det viktigt 
att arbetet fortsätter. Detta kan göras med fortsatt information i skolorna 
samt ett aktivt arbete med hemsidorna och den information som finns 
tillgänglig där. 
 

9.4.2. Kampanjmetoder 
Enligt modellen, som illustreras i figur 23, ska de olika stegen rymma olika 
kampanjmetoder. Exempelvis ska målgruppen förflyttas mellan steg ett och 
två genom annonser och affischer och reklamkampanjer rekommenderas inte 
förrän i steg fyra. Detta stämmer, som läsaren kan se i figuren, inte överens 
med den väg Riksskatteverket valt. Skillnaden tror vi inte främst beror på att 
myndigheter skulle ha ett annat behov än företag i detta avseende utan på att 
mediebilden förändrats sedan teorin formulerades. Det finns idag helt andra 
informationstekniska möjligheter bland annat med avseende på Internet. 
Hemsidor är i vår mening ett utmärkt sätt att samla mycket information på 
ett ställe och är ett lämpligt sätt att skapa förståelse hos målgruppen. 
Reklamutbudet i övrigt har dessutom eskalerat de senaste åren vilket gör att 
andra krav ställs på marknadsförare. Det är en utmaning i sig att synas 
igenom strömmen av information och reklam. Den information som tidigare 
syntes på Anslagstavlan måste kläs om för att passa in i den mediebild vi har 
idag. Vi anser därför att det är viktigt att påpeka att även 
informationsmaterial måste göras på ett sådant sätt att det uppmärksammas 
och lockar målgruppen till eftertanke. Allt fler marknadsföringsinslag ser 
därför ut som reklam, men innehållet skiljer sig fortfarande från denna typ 
av marknadsföring.  
 
Modellen rekommenderar också produktdemonstrationer som marknads- 
föringsmetod, men detta anser vi i många fall inte är tillämpbart på 
myndigheter. Som vi konstaterat tidigare, försöker de inte sälja en specifik 
produkt eller tjänst som lätt kan visas upp. Tänk dig själv Riksskatteverket 
stående i ett köpcentrum med en mikrofon och ett bord där skattens 
funktioner demonstreras. Bilden känns inte helt rätt.  
 
Slutmålet för en kampanj med en kommersiell avsändare och en från en 
offentlig myndighet skiljer sig något åt, men vägen dit består av samma 
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process. Oavsett vad marknadsföraren vill uppnå, är det viktigt att inse att 
allt inte kan uppnås i ett steg. I informationskampanjen, som myndigheter 
oftast ägnar sig åt, måste antagligen mer tid läggas på information och 
utbildning. Det är svårare för konsumenten att se den direkta nyttan av att 
ändra sitt beteende då effekten oftast inte är direkt. Att köra med bilbältet på 
är kanske säkrare, men det märker inte föraren förrän han krockar. Att 
källsortera är säkert bra för miljön, men hur vet konsumenten det? Att betala 
in sin skatt ökar möjligheterna för att skapa ett bra samhälle, men hur ska 
skattebetalaren se det? Ett företag som säljer en produkt kan få konsumenten 
att prova åtminstone en gång och han kan sedan skapa sig en uppfattning om 
produktens nytta, prisvärde och så vidare. I attitydförändrande kampanjer är 
inte det fallet. Det räcker inte att få en ungdom att ta ett vitt jobb under en 
sommar; en mer fundamental förändring måste ske, vilket ställer högre krav 
på myndigheternas kampanjer.  
 
En viktig aspekt är myndigheternas krav på saklighet. I det fjärde steget 
rekommenderar teorin en reklamkampanj. Det är dock viktigt att påpeka att 
en myndighet inte ska ägna sig åt exempelvis reklam eller propaganda utan 
endast informationsspridning. Information kan ta olika form beroende på 
målsättning, men meddelandet måste alltid vara sakligt och grundas på fakta. 
I de politiska intervjuer vi genomfört har samtliga påpekat skillnaden i dessa 
två kommunikationsmedel och vikten av att myndigheter håller sig inom 
ramen för sin verksamhet. En kampanjs olika faser bör i vår mening flytta 
målgruppen framåt genom att presentera olika bitar av informationspusslet, 
men det måste alltid i grund och botten handla om information. Risken är 
annars att myndigheternas trovärdighet går förlorad i längden. Ett 
kommersiellt företag har fler redskap till sitt förfogande för att skapa ett 
visst intryck. Nike kan exempelvis antyda att det är skorna som gör att 
Michael Jordan hoppar så högt eller att det är tröjan som gör att Tiger 
Woods slår så långt. Sådana antydningar anser vi inte att myndigheter kan 
göra då ett större krav på saklighet finns. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att modellens grundtanke, att målgruppen 
måste flyttas mot slutmålet ett steg i taget, är applicerbart och viktigt även 
för myndigheter. Formerna för hur detta ska ske påverkas dock av två 
faktorer. Dels har den informationstekniska utvecklingen gjort att nya 
kanaler finns tillgängliga och att vissa spelat ut sin roll. Dels måste 
myndigheter upprätthålla en högre grad av saklighet än privata företag.  
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9.5. Kampanjmeddelandet 
Till skillnad från privata företag har myndigheter i de flesta fall inget 
intresse av att etsa sig in i kundens medvetande. Det räcker att medborgarna 
känner till att myndigheten existerar, men i de flesta fall är detta något 
självklart. Majoriteten av befolkningen vet troligtvis vilka slags ärenden 
exempelvis Riksskatteverket ägnar sig åt. Teorin kring positionering är 
förvisso tillämpbar även för myndigheten, men i vår mening alltså inte lika 
viktigt som för privata företag. Även om en stor del av statens verksamhet 
blivit konkurrensutsatt är situationen inte i närheten av den som råder på den 
privata marknaden. Troligen kommer medborgarna inte att glömma bort att 
myndigheten existerar.  
 
Som vi tidigare konstaterat säljer myndigheter i allmänhet och 
Riksskatteverket i synnerhet inga produkter och är inte beroende av att 
medborgarna tar kontakt med dem. Vi menar därför att det inte är viktigt av 
samma skäl att ha en tydlig avsändare på informationen från myndigheten 
som för ett kommersiellt företag som vill bygga upp en varumärkesprofil. 
Kopplingen mellan meddelandet och myndigheten är nämligen inte det som 
är viktig utan att meddelandet i sig fastnar.  Riksskatteverket står som tydlig 
avsändare i den för uppsatsen aktuella kampanjen, men det har antagligen 
snarare att göra med trovärdighet än att försöka skapa kunskap kring 
varumärket i sig. 
 
Riksskatteverkets kampanjfilmer har relativt korta skrivna meddelanden och 
det mesta sägs i bildspråk. Genom filmerna vill Riksskatteverket måla upp 
en bild med syfte att skapa eftertanke. Filmerna har i vår mening inte ett 
utbildningssyfte utan detta faller snarare på hemsidorna. På hemsidorna 
anser vi att ett kortfattat, slagkraftigt meddelande saknas och att det istället 
är information som får tala. Denna skillnad menar vi beror på kanalernas 
olika målsättningar. 
 
I den första reklamfilmen målas ett samhälle upp så som det skulle se ut om 
ingen betalade skatt. En bild som nog ingen av oss vill ska bli sanning. 
Meddelandet för den första filmen kan därmed sägas försöka skapa oro för 
vad som skulle hända om skatten uteblev. Genom att spela på dessa känslor 
hoppas Riksskatteverket väcka tankar och förhoppningsvis en i längden 
förändrad attityd. Även den andra reklamfilmen bygger på att skapa oro hos 
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ungdomar. Genom att på ett förvisso humoristiskt sätt visa vilka rättigheter 
som går förlorade när en person jobbar svart vill Riksskatteverket väcka 
tankar hos ungdomar och skapa en vilja att lära sig mer om vitt och svart 
arbete.  
 
Hemsidan är som vi tidigare konstaterat av något annan karaktär. Den består 
till största delen av information och kan därför sägas syfta till att övertala 
ungdomar om att skatten behövs och att den fyller en viktig funktion. När 
det gäller att övertyga någon om en viss ståndpunkt är information ett viktigt 
redskap. Känslobaserade argument räcker ofta för att skapa ett intresse, men 
för att skapa en verklig förändring krävs riktig fakta. Detta finns på 
hemsidorna för både fas ett och två i Riksskatteverkets kampanj. När det 
gäller traditionella produkter är det vanligt att locka målgruppen med uttryck 
som ”begränsat lager”, ”sista chansen”, eller ”köp nu”. Detta är inte något en 
myndighet kan ägna sig åt dels för att de faktiskt varken har ett lager eller en 
fysisk produkt, men också för att de har ett mycket större saklighetskrav än 
privata företag. Myndigheterna finns till för medborgarna och den servicen 
är en rättighet som inte är tidsbegränsad eller bara finns i viss kvantitet. De 
blir därmed beroende av sakliga argument i sin övertalning.  
 
I kampanjens andra fas genomfördes en omfattande uppmärkning av 
skattefinansierade platser i landets kommuner. Liksom i kampanjfilmerna 
var meddelandet väldigt kortfattat: ”Betalt av dig”.  Målsättningen anser vi 
vara att skapa medvetenhet kring ett fenomen; att skatten går till funktioner i 
ungdomars närhet. Normalt försöker reklammakare inte skapa medvetenhet 
kring ett visst fenomen utan snarare ett varumärke. Som vi tidigare 
konstaterat är detta dock inte ett mål i sig för myndigheter utan budskapet är 
viktigare. Vi anser dock att tekniken är likadan oavsett vad avsändaren vill 
skapa medvetenhet kring. Uppmärkningen kan ses som en repetition av ett 
visst meddelande. 
 
Vi anser att myndigheter har en rad möjligheter när det gäller utformningen 
av meddelandet. Så länge alla budskap bygger på saklighet finns samma 
kreativa svängrum som för aktörer på den privata marknaden. Vi anser att 
det är viktigt att valet baseras på fakta om målgruppen då olika grupper 
bevisligen är mottagliga för olika influenser. När bildspråk och känslor 
används för att förmedla ett budskap finns risken att det inte uppfattas på 
samma sätt av alla mottagare eftersom det är så individuellt. Detta kan 
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resultera i att sakligheten minskar eftersom meddelandet kan tolkas olika. Vi 
har vid ett flertal tillfällen påpekat vikten av saklighet och till den 
diskussionen hör också myndigheters möjlighet att genom sitt budskap ta 
politisk ställning. Per definition ska myndigheter vara politiskt oberoende 
och enbart fungera som verktyg för att genomföra tagna beslut. Till skillnad 
från företag kan de därför inte propagera för ett visst beteende om detta går 
emot en rådande norm i samhället. Bara i de fall beteendeförändringen 
bygger på ett politiskt beslut kan sådana kampanjer genomföras. 
 

9.6. Kampanjmeddelandets exponering och 
räckvidd  

Riksskatteverket valde alla ungdomar i åldern 16-20 år som målgrupp varför 
ett rikstäckande medium var aktuellt. Myndigheten har valt att främst 
använda teve, bio och Internet som informationskanaler, vilket möjliggjort 
en spridning av budskapet utan geografisk begränsning. Då Riksskatteverket 
önskat nå alla är det klokt att använda just sådana kanaler. Oavsett var 
ungdomarna befinner sig kan de nås av budskapet i samma utsträckning. 
Trots att teve har en dyr initial kostnad är kostnaden per tittare relativt låg. 
Budgeten begränsar dock i vilka kanaler och i vilken utsträckning filmerna 
kan sändas. Budgetbegränsningar är dock inget som är unikt för myndigheter 
utan något alla tampas med.  
 
Undersökningar visar att en väldigt stor del av målgruppen faktiskt sett den 
första filmen och att de gjort så mer än en gång. Det tyder på att 
Riksskatteverket lyckats välja såväl rätt kanaler som tider för sändningen. 
Undersökningen visar dock också att ungdomar i storstäder sett filmen i 
högre utsträckning än de som är bosatta på landsbygden. Detta är något 
Riksskatteverket bör vara medvetna om. Nackdelen med teve är förstås att 
en stor andel tevetittare lämnar sändningen under reklampausen och att 
kampanjen ”dör” i samma stund sändningen är klar. I och med att tillfällena 
att ta del av kampanjfilmen begränsas av dess sändningstid finns ingen 
möjlighet för senare årskullar att ta del av kampanjen.  
 
Detta problem tycks dock Riksskatteverket ha uppmärksammat då filmerna 
går att se även på respektive hemsida. Det gör dels att ungdomar kan se 
filmen utan att begränsas av sändningstider och dels att den kan finnas 
tillgänglig efter den officiella kampanjens slut. Riksskatteverket behöver 
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alltså inte nylansera hela kampanjen för att nå de grupper som efter hand 
tillkommer i målgruppen; gruppen av 16-åringar är ju av naturliga skäl inte 
konstant.  
 
Riksskatteverket hoppas också underlätta kampanjens fortlevnad genom att i 
fas två lansera den vite riddaren som kampanjsymbol. Detta är en strategi vi 
anser myndigheter har lättare att genomföra än kommersiella företag. 
Myndigheters budskap går ofta i linje med den vedertagna normen i 
samhället och det är därför lättare att få en bred opinion att sluta upp bakom 
en skapad symbol. Detta då symbolen står för värden som redan är 
accepterade av en stor del av medborgarna.  
 
Vad gäller Internet är det ett relativt billigt sätt att nå en stor grupp på, men 
det är svårt att få målgruppen att hitta rätt. Vi menar därför att det är bra att 
såväl filmerna som andra komponenter i kampanjen fungerar som inlockare 
till respektive hemsida och anser även att de lokala skattekontorens 
informatörer spelar en viktig roll i denna process. Till skillnad från företagen 
har de ett legitimt skäl att befinna sig ute i gymnasieskolorna för att 
informera om kampanjen och sin verksamhet. Detta är en kanal för att nå 
målgruppen vi anser myndigheter bör utnyttja i högre utsträckning.  
 
Undersökningar har visat att människor tillskriver olika medier olika grad av 
trovärdighet där exempelvis dagstidningar kommer högt på listan. Detta är 
något vi anser myndigheter i högre grad än företag bör tänka på. En av 
regeringens målsättningar är att medborgarna ska känna fullständigt 
förtroende för hela statsapparaten och det måste i vår mening vägas in även i 
marknadsföringssammanhang. Vi menar också att myndigheter har större 
möjligheter att exempelvis genom PR föra ut sitt budskap via dagspressen. 
Journalister har antagligen ett större förtroende för myndigheter än 
kommersiella företag och är därmed troligen mer villiga att ge plats åt 
myndigheter i tidningarna. I många fall är myndigheternas budskap också 
mer relevant för medborgarna då de innehåller samhällsinformation. Vi 
anser därför att det är bra att Riksskatteverket har använt PR som en kanal i 
kampanjen.  Samtidigt menar vi dock att det är viktigt att göra kampanjen 
målgruppsanpassad. Kanske har Anslagstavlan befolkningens största 
förtroende, men är det ungdomar myndigheten vill nå kanske det ändå inte är 
det bästa alternativet.  
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Då Riksskatteverket verkar på en marknad som inte är konkurrensutsatt är 
det inte så viktigt att göra en konkurrensjämförelse i traditionell mening. Det 
kan dock vara lämpligt att hålla övriga myndigheter under uppsikt då en 
samkörning kan vara meningsfull.  
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10. Slutsats 
I detta avsnitt ämnar vi gå tillbaka till de tidigare formulerade 
problemfrågorna och besvara dessa utifrån den presenterade empirin och 
analysen. De frågor vi ställde oss var: Kan marknadsföringskampanjer av 
attitydförändrande karaktär anses ligga inom offentliga myndigheters 
verksamhetsområde? Vad är orsaken till att Riksskatteverket marknadsför 
sig? Vad vill Riksskatteverket uppnå med marknadsföringen? Görs 
marknadsföringen på rätt sätt utifrån befintlig marknadsföringsteori?  
 

10.1. Marknadsföringens  
roll i grundtjänstepaketet 

Riksskatteverkets, och även övriga myndigheters, huvudsakliga uppgift 
anges i direktiv från regeringen. Denna uppgift kallar vi, i enlighet med 
terminologin från teorin om grundtjänstepaketet, för myndighetens 
kärntjänst. Denna tjänst skiljer sig inte nämnvärt från traditionella tjänster 
förutom i den aspekten att människor inte kan välja huruvida de vill delta i 
det utbyte som sker eller inte. Att Riksskatteverket inte har någon egentlig 
kund och inte försöker göra vinst påverkar i vår mening inte tjänstens 
utformning eller egenskaper. Vidare menar vi att utförande av denna tjänst 
kan underlättas markant genom olika former av bitjänster. Vi har tidigare 
visat att marknadsföringskampanjer kan påverka den upplevda kostnaden 
och värdet för medborgaren vilket i sin tur underlättar genomförandet av 
kärntjänsten. Därmed anser vi att kampanjer ska ses som bitjänster. 
Myndigheter kan också uppnå denna effekt genom att öka sin tillgänglighet 
med hjälp av exempelvis Internet. Verksamheten fortsätter visserligen även 
utan bitjänster, men i vår uppfattning inte i lika hög grad. Genom den ökade 
information och kunskap som en kampanj avser att ge, ökar det uppfattade 
värdet för medborgarna samtidigt som kostnaderna potentiellt kan minska. 
Detta resonemang illustreras i figur 24. 
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Orsaken till att Riksskatteverket genomfört den för uppsatsen aktuella 
kampanjen är att de har uppmärksammat ungdomars attityd till svartjobb och 
skattebetalande. Detta är ett fenomen som de anser kan orsaka stora problem 
i framtiden om inget görs åt det. Kampanjen följer den riskstrategi som 
ligger till grund för Riksskatteverkets verksamhet. Undersökningar tyder på 
att skattemoralen kan komma att försämras och Riksskatteverket tog därför 
beslutet att försöka påverka dagens ungdom som ju är framtidens 
inkomsttagare. Kampanjen sätts igång nu istället för att vänta med att göra 
något åt det tills ingen skatt längre kommer in till statskassan. 
Förhoppningen är att det i och med att ungdomar blir positivt inställda till att 
betala skatt kommer bli lättare att driva in skatt i framtiden.  

- 

+ 

RSV 

Medborgare 

Kostnad för 
medborgare 
- Tid

Värde för medborgare 
- Offentlig service 
- Undviker straff

Information 

Förbättrad 
service 

Figur 24 – Omarbetat modell av utbytet mellan myndighet och medborgare 
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Målet med marknadsföringen är inte att föra ut Riksskatteverket som 
varumärke utan att skapa en medvetenhet om skatter bland ungdomar. De 
vill också vårda viljan att göra rätt för sig och få ungdomar att tycka att det 
är fel att jobba svart.  
 
Vi anser alltså att marknadsföringskampanjer bör ses som en bitjänst som 
kan underlätta genomförandet av myndigheters kärntjänst. Exempelvis är ett 
av Riksskatteverkets uppdrag att vårda viljan att göra rätt för sig och 
kampanjen kan ses som ett steg i detta arbete. Detta resonemang stöds av 
analysen av de bakomliggande orsakerna bakom Riksskatteverkets kampanj 
rörande svartjobb. 
 
Då kampanjen kan kategoriseras enligt grundtjänstepaketet anser vi vidare 
att den ligger inom Riksskatteverkets verksamhetsområde. Den kan sägas 
rymmas under de riktlinjer som regeringen satt upp för verksamheten där 
friheten är stor för myndigheter att vidta åtgärder för att uppnå målen. Vi 
anser att så länge en kampanj är saklig och främjar kärntjänsten är den 
befogad.  
 

10.2. Myndigheter och företagsekonomiska 
teorier 

Planerandet av en marknadsföringskampanj ska enligt vedertagen teori bestå 
av en rad utstakade steg. Det är bland annat viktigt att tydligt definiera en 
målsättning med kampanjen. Vilken målgrupp ska nås? I vilket geografiskt 
område finns målgruppen? Genom vilka kanaler ska målgruppen nås?  
 
Vi anser att Riksskatteverket genomgående har följt dessa steg och vårt 
empiriska material tyder inte på att några avgörande skillnader finns mellan 
företag och myndigheter.   
 
Genom statistiska undersökningar upptäcktes behovet av en marknads- 
föringskampanj riktad mot ungdomar. Gruppen undersöktes relativt 
grundligt för att skapa en förståelse för dess befintliga kunskapsnivå. En 
tydlig avgränsning gjordes med avseende på ålder och segmentet ”ungdomar 
i åldern 16-20 år” togs fram som målgrupp. Segmentering kan i vår mening i 
stort sett ske med hjälp av samma variabler som i den företagsekonomiska 
miljön även om vissa svårigheter finns. Exempelvis blir segmenteringen 



Slutsats 
 

112 

grövre då det är svårare att klart definiera vem som kommer att agera på 
vilket sätt i framtiden. Det är en sak att kartlägga handlingsmönster i nutid, 
men en helt annan att försöka förutsäga framtida beteende.  
 
Vi anser också att valet av mediekanal är minst lika viktigt för myndigheter 
som för företag. Mediebilden i Sverige gör att det är väldigt svårt att göra sig 
hörd och nå fram till önskad målgrupp. Myndigheter får därför inte vara 
rädda att lämna Anslagstavlan och exempelvis synas i tidningar, teve eller på 
Internet. En informationskampanj behöver inte övergå till reklam bara för att 
den visas i ett reklamorienterad medium. Däremot är det i vår mening viktigt 
att myndigheter är medvetna om de varierande grader av trovärdighet som 
människor tillskriver olika medier eftersom mediets trovärdighet påverkar 
hur meddelandet tas emot. 
 
Vad gäller meddelandet är det viktigt att sakligheten inte överges. Trots att 
dagens enorma informationsflöde gör det svårare att höras har myndigheter 
inte samma möjligheter som företag att tumma på sanningen. De har ett 
större ansvar att förvalta det förtroende människor tillskriver dem och måste 
i vår mening bibehålla detta genom högsta saklighet. 
 
Vi menar alltså att befintlig marknadsföringsteori är fullt applicerbar även på 
myndigheter. Det ställs dock större krav på meddelandets saklighet och 
arbetet med segmentering kan vara något mer problemfyllt. Vi menar också 
att Riksskatteverket har levt upp till de krav som ställs på en myndighet 
genom att exempelvis använda offentlig upphandling vid valet av 
reklambyrå. De har också försökt förankra kampanjen politiskt genom att ha 
en kontinuerlig dialog med Riksskatteverkets styrelse.  
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11. Epilog 
Vi har i uppsatsen endast granskat Riksskatteverkets kampanj ur ett 
marknadsföringsperspektiv. Vi anser att en sådan analys ger en 
grundläggande förståelse för den problematik vi sett och att analysen utgör 
en bra bas för vidare analysarbete i senare utredningar. I detta kapitel vill 
vi ta chansen och lyfta frågeställningen till en vidare kontext. Vi ska här 
diskutera samhällets roll i kampanjens resultat och frågan vi ställer oss är 
huruvida en liknande kampanj skulle mötas av samma respons även i andra 
länder. 
 
I uppsatsen har vi konstaterat att Sverige trots en viss andel svartjobb och 
skattefuskande har en relativt hög frivillighetsgrad. I jämförelser med andra 
länder ter sig våra problem väldigt marginella. Med stöd av litteratur kring 
tillit hävdar vi att denna inställning till skatt samt Riksskatteverkets positiva 
kampanjutfall till viss del beror på den kulturella kontexten. Att 
Riksskatteverket kan göra en attitydförändrande kampanj med ett så pass 
positivt resultat beror antagligen på det förtroende svenska folket har för 
varandra och myndigheter. I andra länder är bilden en helt annan och i vissa 
länder upplevs staten och dess redskap som direkta hot. Exempelvis 
motverkar totalitära system tillit mellan människor varför den är svår att 
såväl etablera som vidmakthålla.251 
 
I Sverige däremot menar vi att människor känner en instinktiv tilltro till 
myndigheter och litar på att det de säger är sant. När den för uppsatsen 
aktuella kampanjen lanserades var det få utanför den politiska sfären som 
kritiserade den. Dessutom har myndigheternas representanter utan större 
problem kunnat komma in i skolorna och tala direkt till målgruppen. Detta 
skulle antagligen vara ännu enklare i en totalitär stat, men frågan är om 
budskapet skulle nå fram med samma effektivitet. 
 
Litteraturen visar att tillit stärker banden mellan människor i ett samhälle. I 
takt med att dessa band stärks kan en kultur där medborgarna uppmuntras att 
lita på samhället, dess ledare och organisationer byggas upp. Denna tillit 

                                          
251 Rosenberg, 2003 
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uppkommer dock inte spontant utan måste byggas upp genom stabila 
juridiska, politiska och sociala förhållanden.252 
 
I uppsatsen har vi presenterat undersökningar som tyder på att människor är 
beredda att göra rätt för sig så länge nästan alla andra också gör det. Detta 
tycks vara ett allmänt fenomen rörande tillit. Om det inte går att lita på att 
alla andra samarbetar kan det vara mer lönsamt för den enskilde att själv inte 
samarbeta. På motsvarande sätt innebär en situation när alla litar på 
institutionerna att de också har anledning att lita på varandra.253 Vi menar att 
det i Sverige råder en hög grad av tillit människor emellan varför 
Riksskatteverkets kampanj bemöts positivt. Mottagarna litar på att även 
andra människor ska förstå problematiken och att den allmänna 
skattemoralen åtminstone ska bibehållas. Därigenom är det möjligt att bygga 
upp en attityd mot svartjobb. Logiken följer resonemanget ovan. Anser 
mottagaren att det är troligt att en majoritet av befolkningen nu vill göra rätt 
för sig blir det motiverat att göra likadant själv.  
 
Det är i denna kontext vi anser att kampanjen och skattesituationen måste 
ses. Utan den tillit vår kultur är uppbyggd kring tror vi inte att en liknande 
kampanj skulle kunna genomföras. Det räcker inte med en enstaka kampanj 
för att denna nödvändiga känsla av tillit ska byggas upp utan det måste redan 
finnas en kulturell grund att bygga vidare på. 
 
 

                                          
252 Tillmar, 2002, s. 41-47 
253 Rosenberg, 2003 
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Intervjuguide - RSV 
 
Allmänt 
Vilken ser du som RSV: s huvudsaklige kund? 
Vilken ser du som RSV: s huvudsakliga tjänst? 
Hur fungerar arbetet inom RSV:s kommunikationsavdelning? 
Vem fattar beslut? 
Påverkas arbetet av politiska influenser? 
Vilken slags kampanjer har RSV för närvarande? 
Vad har gjorts historiskt? 
  Blev resultatet det väntade? 
Broschyrer? 
 Hur stor andel av marknadsföringsmaterialet består av broschyrer? 
 Övrigt? 
Har RSV genomfört andra attitydförändrande åtgärder tidigare? 
Hur budgeterar RSV för kampanjer? 
Bestäms av vem? 
Hur stor budget har man? 
 
Kampanjen 
Hur föddes idén med kampanjen som lanserades förra året? 
 Delar/Delmoment? 
Vad är syftet med respektive del? 
 Vem riktas den mot? 
 Tidsplan? 
 Vem utformade kampanjen? 
Vilka effekter får reklamen? 
 På lång och på kort sikt? 
 Utöver svartjobb? (Tex. arbetsgivare) 
Vilka eventuella problem ser ni med kampanjen? 
 Finansieras med skattepengar? 
 Opinionsbildning? 
 Politiskt budskap? 
Vilka, förutom RSV, var med under arbetet med kampanjen? 
 Vilken reklambyrå? 
Vilken reaktion fick reklamen? 
 Inom RSV? 
 Politiskt? 
 Allmänt? 
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Intervjuguide - Politiker 
 
Allmänna frågor kring myndigheter och reklam 
 
Anser du att myndigheter ska göra reklam? 
 Gäller det alla myndigheter? Vilka? 
 Vilket syfte ska sådan reklam ha? 
  Information, attitydförändring, etc. 
 
Vilken betydelse har det att den i sådana fall finansieras av skattepengar? 
 
Vilka problem ser du med att myndigheter gör reklam? 
 
Hur aktiva ska medborgarna vara för att få information? 
 Jämför exempelvis hemsida med tevereklam 
 
Hur mycket anser du att en kampanj får kosta? 
 
Frågor kring skattefuskande 
 
Anser du att ungdomars skattemoral är ett problem? 
 Vems ansvar är det i så fall att förändra den?  
  RSV, juridisk instans, eller annat 
 
Varför tror du att människor väljer att skattefuska? 
 För höga skatter, dåligt system, bristande moral, ”alla andra gör det”, etc. 
 
Frågor kring Riksskatteverkets reklamkampanj 
 
Har du sett reklamen/kampanjen? 
 
Väckte kampanjen någon reaktion i partiet när den lanserades? 
 Mot vilka delar av kampanjen? 
Vilken, vad gjorde man? 
  
Vad anser du nu? 
 
Anser du att attitydförändrande reklam är en form av opinionsbildande? 
 Ser du i så fall några problem med det? 
 
Anser du att reklamen har ett politiskt budskap?  
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Intervjuguide – Kronofogdemyndigheten 
 
I vilken omfattning informerar ni i gymnasieskolorna? 
 
När informerar ni, hur ofta? 
 
Vad informerar ni om? 
 Skattefrågor? Svartjobb? 
 
Vad brukar elever ställa för frågor? 
 
Har ni märkt någon ökning av frågor kring skatt efter RSV: s kampanj? 
 
När började ni informera i skolor? 
 Varför? 
 
Tror du skattemoralen bland ungdomar är ett problem? 
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Intervjuguide - Reklambyrån 
 
Vad var/är målsättningen med kampanjen? 
 Målgrupp: primär, sekundär? Hur har segmenteringen gjorts? 
 Geografisk begränsning? 
 Under hur lång tid skulle målgruppen utsättas för budskapet? 
 
Vad var/är strategin för arbetet med kampanjen? 
 Vilken roll ska de olika delarna i kampanjen spela? (Meddelandets målsättning) 
 Vilka delar finns i fas två? 
 Räckvidd och frekvens? Hur ofta/hur regelbundet i de olika kanalerna? 
 Vilka kanaler har ni valt och varför? Har dessa ändrats inför fas två? 
 
Vad är er uppfattning av målgruppen vid kampanjens början? 
Hur har den förändrats efter fas ett? 
Var står de nu? 
 
Vilka förundersökningar har gjorts? För både fas ett och två? 
Vilka uppföljningar har gjorts? 
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Hej (namn)! 
 
Vi pratades vid den (datum) angående vår magisteruppsats och kom då överens om en 
intervjutid den (datum och tid). Som vi bestämde möts vi (plats).  
 
Vi kommer att vara två intervjuare, Caroline Mååg och Lisa Sunehag, och uppskattar att 
intervjun kommer att vara cirka (tid). Angående formalia är det ett par saker vi vill 
informera om: Uppsatsen kommer att publiceras, intervjurespondenten ges en möjlighet 
att vara anonym om så önskas, samtliga intervjuer bandas, intervjurespondenten kommer 
att ges en möjlighet att läsa igenom en utskrift av intervjun för att göra eventuella 
korrigeringar. 
 
Uppsatsen vi skriver handlar om marknadsföring inom offentlig verksamhet och vi har 
använt oss av Riksskatteverket som fallföretag. Detta på grund av den reklamkampanj 
riktad mot ungdomar som lanserats nyligen.  
 
De frågor vi har tänk att titta närmare på i uppsatsen är:  
 
Vad är orsaken till att Riksskatteverket marknadsför sig? 
Vad vill Riksskatteverket uppnå med marknadsföringen? 
Görs marknadsföringen på rätt sätt utifrån befintlig marknadsföringsteori? 
Bör offentliga myndigheter ägna sig åt opinionsbildande givet sin koppling till staten? 
 
Anledningen till att vi är intresserade att prata med dig är dels att du jobbar på 
Riksskatteverkets kommunikationsavdelning och därmed har insikt i hur arbetet där 
bedrivs. Dels har du en anknytning till den aktuella kampanjen vilket gör att du har 
personlig erfarenhet från såväl diskussioner, planering och genomförande. 
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Intervjun kommer framför allt att kretsa kring Riksskatteverkets reklamkampanj med 
syfte att ändra ungdomars attityd till svartjobb. Vi är intresserade av att förstå orsaken till 
kampanjen, hur diskussionen gick kring dess utformande samt eventuellt resultat av 
kampanjen. Vi kommer också att ställa allmänna frågor kring arbetet på Riksskatteverket 
kommunikationsavdelning.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
____________________    ____________________ 
Caroline Mååg      Lisa Sunehag 
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Hej (namn)! 
 
Vi pratades vid den (datum) angående vår magisteruppsats och kom då överens om en 
intervjutid den (datum och tid). Som vi bestämde möts vi (plats). 
 
Vi kommer att vara två intervjuare, Caroline Mååg och Lisa Sunehag, och uppskattar att 
intervjun kommer att vara cirka (tid). Angående formalia är det ett par saker vi vill 
informera om: Uppsatsen kommer att publiceras, intervjurespondenten ges en möjlighet 
att vara anonym om så önskas, samtliga intervjuer bandas, intervjurespondenten kommer 
att ges en möjlighet att läsa igenom en utskrift av intervjun för att göra eventuella 
korrigeringar. 
 
Uppsatsen vi skriver handlar om marknadsföring inom offentlig verksamhet och vi har 
använt oss av Riksskatteverket som fallföretag. Detta på grund av den reklamkampanj 
riktad mot ungdomar som lanserats nyligen.  
 
De frågor vi har tänk att titta närmare på i uppsatsen är:  
 
Vad är orsaken till att Riksskatteverket marknadsför sig? 
Vad vill Riksskatteverket uppnå med marknadsföringen? 
Görs marknadsföringen på rätt sätt utifrån befintlig marknadsföringsteori? 
Bör offentliga myndigheter ägna sig åt opinionsbildande givet sin koppling till staten? 
 
 
Vi skulle vilja tala med Er för att få (partiet) syn på den sorts attitydförändrande reklam 
som bland annat Riksskatteverket gör.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
____________________    ____________________ 
Caroline Mååg      Lisa Sunehag 
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Hej (namn)! 
 
Den (datum) intervjuade vi Er angående myndigheter och marknadsföring med speciellt 
fokus på Riksskatteverket och dess kampanj mot svartarbete.  
 
Den första april ska Riksskatteverket lansera fas två i denna kampanj och vi skulle vara 
tacksamma om Ni höll ögonen öppna efter den nya filmen. Vidare vore vi glada om Ni 
reflekterar över filmen och funderar över om den förändrar er uppfattning om 
Riksskatteverket och dess informationsverksamhet.  
 
Har Ni möjlighet skulle vi uppskatta om Ni skickar ett e-mail till oss efter Ni sett filmen 
med en kort kommentar. Är Er bild oförändrad eller väcker kampanjen nya frågor eller 
åsikter?  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Caroline Mååg      Lisa Sunehag 
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Hej (namn)! 
 
Vi pratades vid (datum) angående vår magisteruppsats och kom då överens om en 
intervjutid (datum och tid). Som vi bestämde möts vi på (plats).  
 
Vi kommer att vara två intervjuare, Caroline Mååg och Lisa Sunehag, och uppskattar att 
intervjun kommer att vara cirka 30 minuter. Angående formalia är det ett par saker vi vill 
informera om: Uppsatsen kommer att publiceras, intervjurespondenten ges en möjlighet 
att vara anonym om så önskas, samtliga intervjuer bandas, och intervjurespondenten 
kommer att ges en möjlighet att läsa igenom en utskrift av intervjun för att göra 
eventuella korrigeringar. 
 
Uppsatsen vi skriver handlar om marknadsföring inom offentlig verksamhet och vi har 
använt oss av Riksskatteverket som fallföretag. Detta på grund av den reklamkampanj 
riktad mot ungdomar som lanserats nyligen.  
 
De frågor vi har tänk att titta närmare på i uppsatsen är:  
 
Vad är orsaken till att Riksskatteverket marknadsför sig? 
Vad vill Riksskatteverket uppnå med marknadsföringen? 
Görs marknadsföringen på rätt sätt utifrån befintlig marknadsföringsteori? 
Bör offentliga myndigheter ägna sig åt opinionsbildande givet sin koppling till staten? 
 
Anledningen till att vi är intresserade att prata med dig är att du är insatt i Kronofogdens 
informationsverksamhet i Linköpings gymnasieskolor. Frågorna kommer kretsa kring 
just denna verksamhet och vi är intresserade av vad ni pratar med ungdomar om, vad de 
brukar fråga och huruvida ni märkt någon skillnad på diskussionerna efter 
Riksskatteverkets lansering av sin svartjobbskampanj.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Caroline Mååg & Lisa Sunehag 
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Hej (namn!) 
 
Vi hade kontakt (datum) angående vår magisteruppsats och kom då överens om en 
intervjutid (datum och tid). Som vi bestämde möts vi på (plats).  
 
Vi kommer att vara två intervjuare, Caroline Mååg och Lisa Sunehag, och uppskattar att 
intervjun kommer att vara cirka 45 minuter. Angående formalia är det ett par saker vi vill 
informera om: Uppsatsen kommer att publiceras, intervjurespondenten ges en möjlighet 
att vara anonym om så önskas, samtliga intervjuer bandas, och intervjurespondenten 
kommer att ges en möjlighet att läsa igenom en utskrift av intervjun för att göra 
eventuella korrigeringar. 
 
Uppsatsen vi skriver handlar om marknadsföring inom offentlig verksamhet och vi har 
använt oss av Riksskatteverket som fallföretag. Detta på grund av den reklamkampanj 
riktad mot ungdomar som lanserats nyligen.  
 
De frågor vi har tänk oss att titta närmare på i uppsatsen är:  
 
Vad är orsaken till att Riksskatteverket marknadsför sig? 
Vad vill Riksskatteverket uppnå med marknadsföringen? 
Görs marknadsföringen på rätt sätt utifrån befintlig marknadsföringsteori? 
Bör offentliga myndigheter ägna sig åt opinionsbildande givet sin koppling till staten? 
 
Anledningen till att vi är intresserade att prata med dig är att du är insatt i reklambyråns 
roll i det här kampanjarbetet och har kunskap om tankarna bakom meddelandets 
utformning, val av kanaler, kampanjens strategi med mera. Frågorna kommer att kretsa 
kring Riksskatteverkets kampanj och strategin bakom dess olika delar.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
____________________    ____________________ 
Caroline Mååg      Lisa Sunehag 
 


