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Abstract                                               

This is a study with communication as a central concept. The Swedish tax authority 

has experienced gaps in their communication with the citizens, especially with young 

people. Due to this fact we have investigated this problem between the tax agency and 

people aged between 20 and 30. The persons are students, entrepreneurs or 

employees. The purpose of this essay is to help the authority to interact better with 

citizens and improve the dialogue between the parts. We early got an idea about social 

media’s potential benefits and simplifications in their efforts to provide information. 

Therefore we decided to conduct a study to see if there was any demand for this but 

also get information about citizen’s general views of the Authority’s availability and 

current approaches to communication. After the survey was completed we were able 

to draw some conclusions and make recommendations to the Authority. 

Sammanfattning 

Idén om frågeställningen och utgångspunkterna för uppsatsen fick vi i början 

av hösten då Skatteverket hade upplevt brister i deras kommunikation med 

framförallt yngre personer. Vi fick tidigt en idé om sociala mediers eventuella 

fördelar och förenklingar i deras arbete med information och upplysning. 

Därför bestämde vi oss för att genomföra en undersökning för att se om det 

fanns något behov i samhället för detta och i enkätundersökningen även få 

information om medborgarnas allmänna syn på myndighetens tillgänglighet 

och nuvarande tillvägagångssätt för kommunikation.                                                 

Efter att undersökningen var genomförd och vi sammanställt resultatet kunde 

vi dra ett antal slutsatser. Det är tydligt att det finns en efterfrågan på förbättrad 

kommunikation från myndigheten hos våra respondenter. sociala mediers 

otroliga genomslagskraft och höga användarfrekvens märktes tydligt och det 

var många som var positiva till en eventuell introduktion på Facebook och 

Twitter för Skatteverket. 
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1 Bakgrund 

Den här uppsatsen handlar om myndigheters kommunikation med sina intressenter.  

Speciellt fokuseras användningen av sociala media i arbetet att effektivisera 

kommunikationen. Ämnet är företagsekonomi och där främst delområdet 

tjänstemarknadsföring. Empiri och problematik hämtas från Skatteverket.  

1.1 Skatteverkets kommunikationsarbete idag 

Skatteverket är en av Sveriges största myndigheter med cirka 10 700 

medarbetare(Skatteverket 2011). Verket arbetar fristående även om de lyder under 

regeringen. De fyra främsta uppgifterna är att förvalta skatter samt sköta 

folkbokföring, bouppteckningar och borgenärsarbetet. 

Förvaltningen av skatt handlar om arbetet med att ta in skatter av olika slag som 

medborgarna och företagen i Sverige är skyldiga att betala in.  

För privatpersoner gäller det skatt på inkomst som till exempel är lön, räntor, 

utdelningar samt vinster vid försäljning av aktier eller bostad.  

För företag ska vinsten beskattas med aktuell skattesats för aktiebolag medan enskilda 

näringsidkare och handelsbolag skattar på verksamhetens överskott. Dessutom ska 

sociala avgifter betalas in för företagens anställda. Staten tar också ut mervärdesskatt 

på de flesta varor och tjänster och även denna skatt åligger det verket att kontrollera. 

Skatteverket har även hand om Sveriges folkbokföring där de har som uppgift att 

registrera vilka som bor i landet och var. Huvudregeln är att man ska vara folkbokförd 

där man är bosatt och att det sköts korrekt är relevant då det har betydelse för många 

rättigheter och skyldigheter för medborgarna. Var man ska betala in skatt och rösta 

beror på var personen är folkbokförd. Är man inte folkbokförd överhuvudtaget kan 

man mista rätten till exempelvis barn- och bostadsbidrag. 

Skatteverket registrerar även bouppteckningar där man klargör avlidna personers 

tillgångar respektive skulder. Verket sköter också det så kallade borgenärsarbetet som 

handlar om att myndigheten ansöker om konkurs för statens räkning och har uppsikt 

över statens fordringar i en konkurs. 
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Ovanstående är Skatteverkets huvuduppgifter och utöver dem hanterar och granskar 

man flera andra ärenden för medborgare och företag. De många arbetsuppgifterna gör 

att informationsflödena till och från myndigheten är mycket viktiga. Det gäller att 

sköta dem på bästa sätt och se till att det blir rätt från början för att minska onödig 

efterfrågan på information. Verket använder sig i dagsläget av flera olika 

informationsvägar som ska integreras och understödja de andra åtgärder myndigheten 

jobbar med, allt för att uppnå maximal effekt i verksamheten. 

En av de viktigaste kanalerna är information via webben. På myndighetens webbsida 

kan medborgare och företag själva hitta information och leta upp svar på frågor som 

uppstår inom de vanligaste områdena som till exempel avdrag, deklaration och 

folkbokföring för privatpersoner samt information för både etablerade och nystartade 

företag. Utbudet är stort och mycket finns att tillgå för de som har tid, kunskap och 

möjlighet att själva söka och navigera. Via e-tjänster på webbplatsen kan man också 

logga in på sitt personliga konto för att till exempel deklarera och få skattebesked. 

För de som hellre vill ha svar på frågor utan att själva söka upp dem finns möjligheten 

att ringa till skatteupplysningen som är öppen för både privatpersoner och företag. Via 

telefon kan man då direkt få hjälp av en handläggare med alla möjliga sorters ärenden 

som exempelvis frågor om skatt, folkbokföring och avdrag. 

Föredrar man ett personligt möte med en handläggare finns det möjlighet att boka in 

det på ett av landets Servicekontor. Dessa kontor driver Skatteverket tillsammans med 

Försäkringskassan och Polismyndigheten och här kan man få hjälp med alla ärenden 

som de nämnda myndigheterna hanterar. Huvudsyftet med detta samarbete är att 

kunna ordna allt på en plats, istället för att besöka tre olika kontor med sina frågor. 

Det finns ytterligare informationskanaler som Skatteverket använder sig av för att nå 

ut med den nödvändiga informationen till medborgare och företag. Till exempel 

används massmedia, broschyrer och man bjuder dessutom in till målgruppsanpassade 

informationstillfällen, erbjuder personlig information vid företagsbesök samt 

informerar på olika mässor och liknande.(Skatteverket 2011)  

Från Skatteverkets sida finns det alltså flera olika sätt att kommunicera och de har 

fortlöpande ett stort intresse av att ta fram angreppssätt som är fördelaktiga för alla 

parter samtidigt som de är kostnadseffektiva. 
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1.2 Myndigheters arbete med sociala medier 

Att företag använder sig av exempelvis Facebook- och Twittersidor för att 

kommunicera är vanligt men även myndigheter har fått upp ögonen för det den 

senaste tiden. Idag informerar till exempel både Polisen och Försäkringskassan, i viss 

grad genom sociala medier vilket fått tämligen bra respons.  

Polisen använder sig av flertalet olika Twitter- och Facebooksidor uppdelat efter olika 

städer och även lokalkontor i storstäderna. Det är inte möjligt att göra anmälningar 

och larm via sidorna, istället är syftet att ge brottsförebyggande information och 

berätta om Polisens dagliga arbete. Sidorna ger information bland annat om alla 

nationella polisnyheter, pressmeddelanden, olika händelser och arbetet med 

trafikövervakning landet över. Via sidorna ges inte svar på enskilda ärenden som rör 

enskilda personer, syftet är alltså istället att informera medborgarna om vad som 

händer och hur myndigheten jobbar i realtid(Polisen 2011).  

Försäkringskassan är en annan myndighet som arbetar med sociala medier. Sedan 

slutet av maj finns de officiellt på Facebook för att öka tillgängligheten och dialogen 

med medborgarna. De har upprättat två sidor, en som riktar sig till studenter som vill 

veta mer om bostadsbidrag och en som vänder sig till föräldrar. De båda sidorna är till 

för att ge tips, svar på de vanligaste frågorna i en FAQ samt underlätta för 

målgrupperna genom att ge dem möjlighet att ställa frågor direkt till en handläggare. 

Dessutom har de likt Polisen ett huvudsyfte att själva informera genom att lägga ut 

relevant och aktuell information. Genom att verka som ett kundcenter i sociala medier 

hoppas de också att fler kommer börja nyttja Försäkringskassans digitala 

tjänster.(Försäkringskassan 2011) 

1.3 Problemdiskussion 

Effektiv kommunikation mellan Skatteverket och övriga samhället är viktigt för båda 

parter.  Ska man t ex kunna bedriva företagsverksamhet i Sverige är en viktig del i det 

att man klarar av interaktionen med Skatteverket. Denna myndighet är en intressent 

precis som en kund eller leverantör.  

Privatpersoners kommunikation och förståelse för Skatteverket är även den viktig.  

Under livets gång hamnar gemene man i situationer där man behöver komma i 
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kontakt med Skatteverket. Det kan handla om folkbokföring, jämkning, 

fastighetstaxering eller bara allmänna skattefrågor.  

Det är inom arbetet med kommunikation som Skatteverket har identifierad det 

problem som vi kommer att behandla i den här uppsatsen. De har märkt att många 

människor söker information om skattefrågor på andra platser och forum än att 

faktiskt kontakta myndigheten. Förmodligen finns det en bild ute i samhället att 

Skatteverket är svåra att komma i kontakt med. Det råder också en stor okunskap och 

osäkerhet om vad myndigheten faktiskt gör. 

Skatteverket upplever i dagens läge att man saknar en effektiv modell för att kunna 

informera och kommunicera med samhället på ett effektivt sätt. Det råder en obalans 

mellan deras information utåt och omvärldens sätt att ta in denna information. För att 

kunna lösa detta problem behöver Skatteverket veta: 

- Om de ska informera 

- Vem de ska informera 

- Vad de ska informera om 

- När de ska informera 

- Hur de ska informera 

- Var de ska informera 

Verket har i dagens läge, som tidigare nämnts, ett antal informationssätt men upplever 

att effektiviteten borde kunna förbättras. De vill därför ha hjälp med att ta fram en 

modell för att nå ut med information: 

- Till rätt målgrupp 

- I rätt tid 

- Med rätt innehåll 

- På rätt plats 

- På ett kostnads- och resurseffektivt sätt 

Grundproblemet är alltså Skatteverkets kommunikationseffektivitet.  De upplever 

brister inom många olika områden, på olika ställen i Sverige och med många olika 

målgrupper.  

Som tidigare nämnts så använder många företag idag sociala medier, till exempel 

Facebook, som en kanal för att marknadsföra sig och kommunicera med intressenter. 
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Vi tycker detta är ett intressant tillvägagångssätt och ska undersöka om det finns ett 

behov för detta även när det gäller Skatteverkets information. Även de befintliga 

kommunikationskanalerna ska granskas. Förhoppningsvis kommer vi fram till vilka 

som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. 

1.4 Syfte 

Vårt huvudsyfte är att granska Skatteverkets kommunikation med personer mellan 20 

och 30 år med olika form av sysselsättning och föreslå effektiviseringar. Speciellt 

kommer vi att fokusera möjligheterna att använda sociala medier som hjälpmedel i 

verkets kommunikationsarbete med målgruppen. 

1.5 Avgränsning 

Då vi inte har tillräckliga resurser eller tid för att lösa Skatteverkets 

kommunikationsproblem med samtliga åldergrupper har vi valt att avgränsat vårt 

arbete till yngre personer mellan 20 och 30 år med olika form av sysselsättning. Det 

finns ett antal olika anledningar till att valet blev denna grupp. Dels för att vi själva 

befinner oss i denna kategori och har lätt att identifiera oss här. Många av dessa är 

unga och oerfarna samtidigt som de är på väg ut i arbetslivet, antingen som anställda 

eller på gång att starta ett eget företag. Här är information från Skatteverket väldigt 

viktig så att dessa personers väg ut i arbetslivet går så smidigt som möjligt. I dagens 

läge anser vi att det finns brister i Skatteverkets kommunikation med dessa personer. 

Tidsperioden för vår informationsinhämtning är november till december 2011. Då vi 

främst använt oss av en webbenkät har vi inget avgränsat geografiska urvalsområde 

utan respondenterna kommer från olika delar av Sverige. Sekundärt har vi dock 

kompletterat webbsvaren med insamlingar i pappersform och då är det personer i 

Värmland som tillfrågats. 

1.6 Disposition 

Genom en metoddel ska vi beskriva hur arbetet kommer genomföras och vilken 

metod vi kommer använda oss av. Denna del ska även hjälpa läsaren att få klarhet i ett 

antal begrepp som är relevanta i sammanhanget. Sedan kommer en teoridel följa för 
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att ge bättre kunskap om de ämnen vi behandlar vilket förhoppningsvis kommer leda 

till bättre förståelse och ge en bättre helhetsbild av arbetet. 
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2 Metod 

2.1 Kvantitativ ansats 

Den kvantitativa metoden är mest lämplig när man vill beskriva en inställning, 

frekvens och/eller omfattning (Jacobsen 2002). Vi tycker att den är bäst lämpad för 

vår uppsats, då den syftar till att undersöka målgruppens uppfattning om effektiviteten 

i Skatteverkets kommunikation och möjligheterna att använda sociala medier. 

För att få bästa möjliga resultat som underlag och för att kunna generalisera använder 

vi oss just av en kvantitativ uppläggning av vår undersökning. Svaren vi får består 

mestadels av siffror där man koncentrerar sig på att utforma frågorna med givna 

svarsalternativ. Metoden används när problemställningen är ganska klar och det finns 

relativt goda förhandskunskaper om det som undersöks (Jacobsen 2002). Det är 

viktigt att frågor som ställs och svarsalternativ som anges upplevs som relevanta av 

respondenterna. När svaren kommit in analyseras de med användning av statistiska 

metoder. En kvalitativ metod å andra sidan används när man vill ha mer djup och 

detaljförståelse och få mycket information om få enheter, syftet är inte att försöka 

generalisera. 

2.2 Nackdelar med en kvantitativ ansats 

Den största risken med detta val av metod är att undersökningen kan ge en allt för 

ytlig prägel. Eftersom man fokuserar på att samla in en stor mängd data och endast 

mäter tämligen enkla förhållanden, kan det vara svårt att gå på djupet i de frågor som 

ställs, om man jämför med en kvalitativ ansats. Variationen mellan olika individers 

åsikter är omöjlig att få fram (Jacobsen 2002). 

Eftersom undersökaren till största delen själv bestämmer frågor och svar på förhand 

efter vad han/hon anser vara relevant finns det risk för att respondenten egentligen 

inte har den uppfattning som anges i svarsalternativen. Det finns inga garantier för att 

alla som svarar på undersökningen har samma uppfattning som undersökaren om 

viktiga frågor som bör ställas. Enligt Jacobsen (2002) blir därför frågan ”Vad är det 

egentligen vi mäter?” mer väsentlig i en kvantitativ undersökning i jämförelse med en 

kvalitativ. 



 

 

 

13 

Kort och förenklat sagt kan man påstå att man endast får svar på det man ställer frågor 

om. Oftast finns det inte utrymme för förhållanden som inte är med i undersökningen, 

frågor som skulle ha kunnat vara till större intresse för den svarande än de som finns i 

enkäten Jacobsen (2002). 

2.3 Tvärsnittsansats 

Vi kommer att använda oss av tvärsnittsansats. Denna typ av ansats är brett utformad 

och ganska ytlig(Christensen 2010) vilket vi anser passa väl ihop med den 

kvantitativa undersökning vi kommer genomföra. Urvalet sker vid en speciell 

tidpunkt och personerna vi frågar är förutbestämda i en specifik målgrupp, personer 

mellan 20 till 30 år. Den största anledningen till tvärsnittsansatsens popularitet är att 

den i jämförelse med andra undersökningar är billig(Christensen 2010).  Vi använder 

en enkät med fasta svarsalternativ eller personliga intervjuer med fasta svarsalternativ. 

Målet är att kunna bearbeta svaren statistiskt(Christensen 2010) 

2.4 Enkätutformande 

Det är viktigt att redan innan enkäten utformas vara helt införstådd och klar över 

undersökningen syfte och vilken eller vilka frågeställningar man söker svar på och 

först därefter ska arbetet med att skapa enkäten påbörjas (Christensen 2010). 

Dessutom är det viktigt att lägga ned mycket tid på förberedelserna och att formulera 

frågor och svar korrekt då det inte är möjligt att ändra dem i efterhand. 

Enligt Christensen (2010) finns det flertalet aspekter att tänka igenom när man 

formulerar frågorna till enkäten som till exempel: 

 Klara och tydliga frågor som uppfattas på samma sätt av alla respondenter 

 Undvika svåra ord och formuleringar 

 Endast ställa relevanta frågor och inte för många 

 Undvika ledande frågor 

 Vara införstådd och klar över undersökningens syfte 
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Givet ovanstående tillbringades mycket tid på att planera och sätta oss in i 

problematiken innan frågorna utformades. Det gjorde vi delvis genom möten med 

Patrik Lindmark på Skatteverket som har verkat som bollplank och handledare och 

var väl införstådd med myndighetens kommunikationsbekymmer. Med hjälp av Patrik 

fick vi god insyn i dilemmat vilket gjorde att vi blev väl införstådda i vad syftet var 

och kunde efter det på ett bra sätt formulera frågorna. 

För att få ytterligare infallsvinklar satte vi oss dessutom i en grupp med utomstående 

personer för att samla tankar och idéer om vad de tyckte var relevant att ha med i 

undersökningen. 

2.5 Urval 

Personer i vår målgrupp kan befinna sig i väldigt skilda situationer i livet. Vi anser det 

intressant att kunna jämföra deras uppfattningar i perspektiv till hur deras situation ser 

ut och kommer därför inte göra några avgränsningar utöver åldersspannet. 

Frågorna kommer att ställas till studenter, egna företagare, anställda och 

arbetssökande. Vi anser inte att det är relevant att göra någon avgränsning mellan 

könen i våra frågor så därför kommer ingen fråga om manligt eller kvinnligt kön 

göras. 

Eftersom vi inte har möjlighet att fråga alla personer i populationen i vårt 

åldersintervall finns det alltid risk att det uppstår brister i urvalet. Det finns två olika 

fel som ofta uppstår – ram- och bortfallsfel (Christensen 2010). 

Första sortens fel är ett ramfel som innebär att man får en så kallad övertäckning eller 

undertäckning. Överteckning innebär att man får för stort urval av en viss grupp till 

exempel om vi skulle få alldeles för många svar från egna företagare gentemot de 

andra grupperna vi undersöker.  

Undertäckning är motsatsen och förklaras genom ett för litet urval av en speciell 

kategori. 

Får du ett bortfallsfel har du helt enkelt inte fått in så många svar som du hade som 

mål att få. Det kan bero på att vissa personer inte vill delta i undersökningen. 

Christensen visar i sin bok siffror på vilken sorts undersökning som har det största 
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bortfallet. Den datainsamlingsmetod som har lägst svarsfrekvens är när man skickar 

ut brev till folk utan personlig kontakt.  

2.6 Urvalsmetoder 

Christensen (2010) beskriver två olika urvalsmetoder. Sannolikhetsurval eller icke-

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att varje respondent väljs slumpmässigt. 

Man identifierar sin målpopulation men efter det är det slumpen som avgör vilka som 

frågas.  

Icke-sannolikhetsurval används oftast vid kvalitativ undersökning då man vet vilka 

man ska fråga och då väljer personer med kunskap inom det ämnet man fördjupar sig 

i. Det vi har använt oss av är sannolikhetsurval eftersom merparten av respondenterna 

svarat via internet. Enkäten besvarades av 80 personer med olika former av 

sysselsättning. Drygt hälften av de svarande är studerande medan anställda står för en 

dryg tredjedel och egen företagare av en dryg femtedel.   

2.7 Validitet och reliabilitet 

Med validitet förstås giltighet och med reliabilitet förstås tillförlitlighet. Empirin som 

hämtas in måste granskas kritiskt utifrån kriterierna giltighet och tillförlitlighet för att 

se om slutsatserna man kommer fram till håller (Jacobsen 2010).  

Vi måste förhålla oss kritiskt till de data vi har samlat in och fråga oss om vi fått in de 

data som vi velat ha. Alltså först granska data och se om den är relevant. Nästa fråga 

är om datas validitet – har vi fått in svar på de frågor som vi i grunden hade i 

frågeställningen. Och slutligen reliabiliteten, är våra resultat tillförlitliga, leder våra 

data till att några relevanta slutsatser kan dras. 
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3 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet redovisas de teoretiska ”tankeverktyg” som vi använder i analysen 

av vårt empiriska material och ger våra rekommendationer. Vi kommer att ta upp 

teorier om kommunikation, tjänst, tjänstekvalitet, relationsmarknadsföring och sociala 

medier.  

3.1 Begreppet kommunikation 

Kommunikation handlar om någon form av utbyte av information mellan parter. Det 

handlar om att skapa eller utväxla mening eller betydelse mellan människor 

(Echeverri & Edvardsson 2002). Man kan kommunicera på olika sätt, bland annat 

genom tal, kroppsspråk, gester, symboler eller beteenden. 

Kommunikation sker när individer skapar en gemensam förståelse för något genom 

utbyte av initiativ och respons(Echeverri & Edvardsson 2002). Den vanligaste formen 

av kommunikation mellan köpare och säljare sker genom att kunden tar kontakt med 

en säljare som i sin tur hjälper kunden och försöker tillgodose deras behov.  Det kan 

dock även gå till på det motsatta sättet. Säljaren tar initiativet och identifierar 

kundbehovet. Kundens respons blir att han förhoppningsvis vill konsumera tjänsten 

eller produkten som erbjuds. Ett framgångsrikt företag eller organisation behärskar 

konsten att upptäcka kundbehov som möjligtvis inte ens identifierats av kunderna 

själva. 

För att nå ut till personer företaget eller organisationen har som målgrupp, används 

begreppet adaption som ett nyckelord. Det handlar om att kunna anpassa ett koncept 

så att det fungerar i ett annat medium än det ursprungliga. Till exempel från tryck till 

internet. Genom att kunna kommunicera på flera olika sätt når man ut till fler kunder 

eftersom kommunikationen inte kan fungera likadant med alla individer. 

Sammanfattningsvis kan sägas att framgångsrikt utbyte mellan konsument och 

organisation uppnås enklare om parterna klarar av att kommunicera på att effektivt 

sätt(Grönros 2004). Det finns olika sätt att kommunicera och det gäller att hitta 

former som passar för båda grupperna.  
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3.2 Definition av tjänst 

En tjänst är en immateriell företeelse som ska tillföra ett värde för konsumenten. 

Numera finns många marknader för tjänster. Exempel är rådgivning av olika slag, 

rekrytering, städning eller personer som förvaltar dina aktier.   

Det är ofta så att man har en fysisk vara i grunden. Vid sidan av den fysiska varan får 

man även tillgång till en rad tjänster som tillkommer. Detta är ett bra sätt både för 

kunden som upplever extra bra service, men även för företaget som erbjuder tjänsten, 

eftersom det via tjänsteutbudet finns läge att tjäna extrapengar.  Ett fall från 

verkligheten för att konkretisera en aning kan vara att man köper en dator som i detta 

fall är själva grundprodukten
1
, många företag erbjuder sedan service och ett antal 

applikationer och program som kan förvärvas till ett visst pris. 

Figuren nedan visar hur tjänster och fysiska varor kan utformas för att uppnå maximal 

kundnöjdhet. Kunden har ett primärt behov när han köper en tjänst till exempel en 

flygresa, han vill ta sig från en plats till en annan. Då är alltså själva resan det primära 

kundbehovet och beskrivs som kärntjänsten. Sekundära kundbehov i detta fall är 

bland annat mat på planet. Detta är en bitjänst som du får när du köper en flygresa. 

 

 

 

(Edvardsson 1996 sid 82) 

                                                        
1
 Produkt är resultatet av utfört arbete, och består oftast av en kombination av fysiska varor och 

tjänster... usually a bundle of tangible and intangible attributes… 

http://www.businessdictionary.com/definition/product.html#ixzz1jKgfOQWc  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbete
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4nst
http://www.businessdictionary.com/definition/bundle.html
http://www.businessdictionary.com/definition/tangible.html
http://www.businessdictionary.com/definition/intangible.html
http://www.businessdictionary.com/definition/attribute.html
http://www.businessdictionary.com/definition/product.html#ixzz1jKgfOQWc
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3.3 Tjänstekvalitet 

Kvalitet på en erbjuden tjänst är ett centralt begrepp. Kundens behov, förväntningar 

och upplevelser av tjänsten påverkar i slutändan helhetsuppfattningen av tjänsten och 

det är viktigt att utgå ifrån dem för att utveckla och tillgodose kundens krav på god 

kvalitet(Echeverri & Edvardsson 2002). 

Tjänstekvalitet utgår alltså ifrån kundens bedömning och upplevelser och det är 

många faktorer som påverkar dessa. Exempel är kundens behov, vilka värderingar och 

bedömningsgrunder kunden har, erfarenheter av tjänsten sedan tidigare och inte minst 

information och åsikter från andra som kunden har förtroende för, till exempel 

vänner, bekanta och massmedia. Många aspekter av kvalitet kan av kunden tas för 

givet och ses som baskvaliteter. Om så är fallet är det viktigt att erbjuda någonting 

mer än vad kunden förväntar sig och uppskattar, till exempel kompetent och 

serviceinriktad personal eller att man erbjuder någonting som kunden inte förväntar 

sig att få (Echeverri & Edvardsson 2002). 

Kvalitetsarbetet bör ses som en ständigt pågående process där både negativa som 

positiva erfarenheter av inträffade händelser och kritik från kunderna ska beaktas för 

att utvecklas. Strävan efter att bli bättre ska alltid vara en grundläggande inställning i 

hela organisationen. Oavsett om kunden sedan tidigare har positiva eller negativa 

upplevelser av tjänsten är det viktigt att verka för mer kundnöjdhet då en tidigare 

negativ kvalitetsuppfattning kan dämpas eller ändras till en positiv sådan och en 

tidigare positiv kvalitetsuppfattning kan stärkas ytterligare. Att kunna anpassa tjänsten 

efter just en specifik medborgare är en nyckel för att konsumenterna ska vara nöjda. 

Här har internetbaserade tjänster en stor fördel i enkelheten till anpassning och att 

samtidigt låta fler ta del av tjänsten (Garau 2008). 

För att uppnå totalkvalitet av tjänsten krävs även att medarbetarna är nöjda. Lyckas 

man göra kunderna nöjda har man kommit en bra bit på vägen för att tillfredsställa 

även de anställda då kundernas upplevelser sprider sig som en löpeld tillbaka till 

organisationen. Den interna kvaliteten som ska skapa engagemang och vilja hos 

organisationens medarbetare är en förutsättning för att åstadkomma kvalitet hos 
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kunden. Därför bör och ska det alltid vara regel för dem som erbjuder tjänster att göra 

allt för att kvalitetsutvecklas både internt och externt.  

3.4 Relation mellan konsument och organisation 

På senare år har företag börjat lägga allt större vikt vid relationsmarknadsföring. 

Begreppet innebär att en relation skapas mellan konsument och producent. Alltså att 

man har utbyte av varandra mer än en gång. Ju mer parterna lär känna varandra desto 

effektivare kan utbytet mellan dem bli. Distribution och administrationskostnader kan 

sänkas och produkterna kan bli mer skräddarsydda efter den specifika kundens behov.  

En relation mellan en annan sorts organisation, som exempelvis en myndighet, och en 

konsument blir lite annorlunda, eftersom en myndighet inte är vinstdrivande på 

samma sätt som ett företag. Fördelarna är inte lika affärsmässiga i detta fall.  Det 

handlar dock även här om en strävan efter effektivitet mellan parterna, bland annat i 

kommunikationen, då båda parterna vet vad de vill ha ut av relationen.  

3.5 Trender och strukturförändringar på marknaden 

Det är viktigt för företag och organisationer som erbjuder tjänster att hänga med i 

centrala trender och anpassa sig efter utvecklingen på marknaden. Detta gäller inte 

minst den teknologiska utvecklingen, främst inom informationsteknikens område som 

oavbrutet förändras. Här finns nya möjligheter och stimulanser till förändringar i 

tjänsteerbjudanden, tjänsteprocesser och distributionssystem (Arnerup-Cooper och 

Edwardsson 1998). Kunder letar i allt större utsträckning själva efter information som 

inte är lika tidskrävande som de traditionella sätten. Genom att betjäna sig själv kan 

både den som söker och den som erbjuder informationen tjäna tid och pengar. Ett bra 

exempel på hur den teknologiska utvecklingen gått framåt och skapat en ny 

kommunikationskanal är sociala medier som vuxit sig starkare de senaste åren och nu 

är en del av vardagen för många svenskar, framför allt unga personer. 

3.6 Sociala medier 

Sociala medier är idag en av de mest inflytelserika kanalerna på internet. Kortfattat 

kan man säga att sociala medier är mötesplatser där teknik, social interaktion och 

användargenererat innehåll kombineras och tar sig uttryck i bland annat 
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internetforum, communities och bloggar. I första hand handlar det främst om 

kommunikation och relationsskapande människor emellan(Marknadsföring och 

kommunikation i sociala medier sid. 10-11). 

De största aktörerna som ofta kopplas samman med termen sociala medier är 

Facebook och Twitter. Bara i Sverige når Facebook ut till cirka 4 500 000 aktiva 

användare(Social breakers 2011) vilket gör oss till ett av världens mest 

Facebooktätaste länder. Spridningen mellan könen är liten. Allt fler får även upp 

ögonen för mikrobloggen Twitter där användandet uppgår till sju procent av 

befolkningen.  

3.7 Sociala mediers nytta för organisationer 

Att använda sig av sociala medier som marknadsföringskanal blir mer och mer vanligt 

för företag, men de kan lika gärna användas för samhälls- och direktinformation till 

allmänheten. Det betyder att myndigheter och andra icke vinstdrivande organisationer 

har möjlighet att använda dem för att förbättra kommunikationen med medborgare. 

En Facebook- eller Twittersida skapar en helt ny publicering- och informationskanal. 

Till exempel kan man snabbt få direktkontakt med intressenter och nå ut med egen 

oförvanskad information på ett enkelt sätt. Tillgängligheten ökar och informativa 

meddelanden kan nyttjas av fler personer(Koster 2010). 

Genom sociala medier får organisationer även möjlighet till en ny form av 

omvärldsbevakning där de får bättre koll på vad medborgarna tycker, det är inte sällan 

användarna konverserar helt öppet, vilket är lätt att följa och ger en bra bild av hur de 

tänker. Konversationer kan men behöver alltså inte pågå med den egna 

organisationen, det kan vara minst lika viktigt att hålla koll på vad andra skriver för 

att få bättre inblick och kunna möta kritik, både positiv som negativ sådan. 

Sociala medier kan även vara ett bra verktyg för att stärka kundrelationer och en 

överbelastad kundtjänst kan förbättras med hjälp av detta nya fenomen. Några 

exempel på möjligheter till bättre kundvård samt erbjuda tillfredsställande service och 

support med hjälp av sociala medier är: 

 Snabba tips via Twitter. 

 Service i form av kundsupport på Facebooksida. 
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 Specialerbjudande på organisationens Facebooksida. 

 En FAQ med vanliga frågor och svar kring det man erbjuder. 

Förutom att nå ut med egen information kan alltså sociala medier användas som ett 

alternativ till traditionella metoder för kundtjänst som telefon och e-post. Att 

exempelvis ha en person som sitter och svarar på frågor från användare på Facebook i 

realtid har blivit allt vanligare för olika former av företag och myndigheter. Det har 

visat sig att kommunikation och marknadsföring via sociala medier i många fall är 

mer effektiv än andra marknadsföringsåtgärder som företagen får betala för att 

använda sig av(Close up media inc 2011). Man kan på ett billigt sätt påverka 

medborgarnas uppfattningar om organisationen, de gamla marknadsföringsmetoderna 

börjar avta och internetmarknadsföring håller på att bli den alla viktigaste formen för 

kommunikation (Daniasa 2010). 

3.8 Sammanfattning; Teoretisk referensram 

Begreppen och avsnitten vi har tagit upp i teoridelen är de som vi anser mest centrala 

i förhållande till vårt problem och frågeställningen. Informationen är hämtad från 

läroböcker samt från vetenskapliga artiklar. Syftet är att läsaren ska få en bättre 

förståelse för vårt arbete och relevansen i problemen.  
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4 Empiri  

I det här kapitlet kommer vi att redovisa hur våra respondenter svarat på vår enkät. 

Enkäten besvarades som tidigare nämnts av 80 personer med olika former av 

sysselsättning. Drygt hälften av de svarande är studerande medan anställda står för en 

dryg tredjedel och egen företagare av en dryg femtedel.   

Enkäten består av tolv frågor där svaren är vårt främsta underlag för vår analys och 

slutsats. Resultaten från frågorna redovisas i två olika delar. Fråga 4.1 – 4.8 avser 

arbetet med de befintliga kommunikationskanalerna medan fråga 4.9 – 4.12 behandlar 

sociala medier. Enkätfrågor och svarsalternativ redovisas även i bilaga 8.  

4.1 Vad har du för sysselsättning idag? 

 

Sysselsättning Antal svar Fördelning i % 

Arbetssökande 5 6 % 

Studerande 41 51 % 

Anställd 26 33 % 

Egen företagare 17 21 % 

 

Enkäten besvarades av 80 personer med olika former av sysselsättning. Drygt hälften 

av de svarande är studerande medan anställda står för en dryg tredjedel och egen 

företagare av en dryg femtedel.   

Då antalet arbetssökande endast blev fem svarande, vilket motsvarar sex procent, 

bortser vi från dem i vår empiriska del då vi anser det vara för få svarande för att ge 

en rättvisande bild för den gruppen. Felmarginalen riskerar helt enkelt att bli för stor 

vilket gör det omöjligt att försöka generalisera resultatet för alla arbetssökande i 

landet. 
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4.2 Hur ofta tar du del av och/eller använder Skatteverkets tjänster? 

 

 

 

Det som ut 

 

 

Det som utmärker sig som den största skillnaden mellan de tre grupperna är att egna 

företagare är i kontakt med Skatteverket betydligt mer än de andra två. Hälften av alla 

personer som är anställda kommer endast i kontakt med myndigheten vid deklaration 

och antal studenter som endast samråder med verket vid deklaration är allra högst.  

Övervägande del av företagarna kommer i kontakt med Skatteverket flera gånger per 

år samtidigt som antal studenter som angett detta alternativ är närmast obefintlig.  

De anställda ter sig som något av ett mellanting av våra andra grupper och noterbart 

är att svaren är relativt skilda här. Åtminstone i jämförelse med företagarna och 

studenterna där man mer tydligt kan dra starka paralleller.  
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4.3 I vilka sammanhang kontaktar du Skatteverket? 

 

Majoriteten av anställda och studenter kontaktar Skatteverket mest vid deklaration 

men även företagare är mycket i kontakt med verket då.  

Det alternativ som är minst representerat hos samtliga är folkbokföring så även där ser 

det ganska likt ut mellan kategorierna.  

Det tredje alternativet ”övriga skattefrågor och ärenden” är den punkten det skiljer sig 

mest åt på denna fråga. Det är lätt att urskilja en klar skillnad här när man jämför 

företagare med de andra två. Egna företagare verkar ha betydligt fler övriga frågor 

och ärenden vilket leder till att de oftare är i kontakt med myndigheten. 
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4.4 Anser ni det lätt, acceptabelt eller svårt att få fram rätt information 

om era frågor hos Skatteverket? 

 

 

 

 

 

 

 

Anställda och studerande har alla fyra svarsalternativen relativt välrepresenterade. 

Övervägande svar hos båda grupperna är att det är acceptabelt att få fram information. 

En stor andel tycker det är svårt att få fram information samtidigt som vet ej/ingen 

åsikt har fått stor del, framförallt bland de studerande. 

I kategorin egen företagare är det ingen som inte vet/inte har någon åsikt. En enstaka 

person tycker att det är lätt att få fram information. Sedan har de två andra 

alternativen fått dela på resterande 94 %. Denna grupp har alltså tydligt splittrade 

åsikter, noterbart är ändå som vi just nämnde att hela 47 % anser det vara svårt att få 

fram den information de är ute efter.  
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4.5 Vilken av Skatteverkets nuvarande kommunikationskanaler har du 

mest användning för? 

 

 

 

 

Bland de anställda och studerande har en väldigt tydlig majoritet svarat att de har 

mest användning för webbsidan. Av de anställda är det en viss del som ringer och får 

upplysning via telefon. Bland de studerande har dock en så övervägande del svarat 

internetsidan så de andra alternativen tycks närmast obetydliga. 

De egna företagarna har svarat skatteupplysning via telefon i störst grad. De andra två 

alternativen som fått högst svarsfrekvens bland dem är personligt möte på 

servicekontor och webbsidan.  

Noterbart är även att de två ytterligare alternativen som fanns fått väldigt låg 

svarsfrekvens hos samtliga grupper. Enligt de svar vi fått fram tycks knappt någon 

använda Skatteverkets broschyrer eller informationsblad samtidigt som även 

svarsalternativet övrigt fått väldigt låg respons. 

4.6 Om du svarade övrigt på föregående fråga, vad använder du? 

Tre av de tillfrågade svarade övrigt på fråga 4 där två av dem svarade att de mestadels 

använder och frågar en revisor medan den tredje hade e-post och blanketter som 

primär kommunikationskanal. 
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4.7 Anser du att Skatteverket kan förbättra sin kommunikation? 

 

 

Anställda och företagare har i högst grad kryssat i alternativet att de tycker 

kommunikationen från Skatteverket bör förbättras. De egna företagarna är de som 

ställer sig mest negativa till den nuvarande situationen då endast en person svarat nej 

på frågan.  

Studenterna är inte lika klara över sin åsikt då ”vet ej/ingen åsikt” är det alternativet 

som fått högst antal svar. Vi noterar dock att även här överväger andelen som anser 

att kommunikationen bör förbättras är de som anser att de är nöjda med dagens 

situation.  

4.8 Hur kan kommunikationen förbättras? 

Det var en hel del synpunkter på vad som kan bli bättre. Flera svarande antydde att 

det fanns brister i kundtjänsten via telefon och e-post. De anser att det tar för lång tid 

att få svar på telefon på grund av långa telefonköer, vilket skapar irritation då många 

tycker att de får vänta länge även om de bara har en kortare fråga. Vissa upplever 

problem med e-postkommunikationen där ett par av de svarande har erfarenheter av 

att svar inte besvaras överhuvudtaget.  Förslag på lösningar till det problemet var 

bland annat fler handläggare, fler praktiska typexempel på hemsidan samt livechat på 

hemsidan och/eller användning av sociala medier för att just få svar på kortare frågor. 

Hos företagarna var det förslag på att Skatteverket i större utsträckning borde se 

skattebetalare som kunder, likt ett företag, och behandla dem därefter. Konkreta 

förslag på hur detta skulle kunna göras är att ge konkreta förslag och rådgivning för 
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hur medborgarna kan få skatten så liten som möjligt genom att exempelvis föreslå 

avdrag i deklarationen som inte nyttjats av personen i fråga även om denne har rätt till 

det. Detta efterfrågas även av anställda, och en möjlig kostnadseffektiv lösning som 

förslås är att dessa tips ska finnas efter inloggning på sin personliga sida på 

webbsidan. 

Det finns också en irritation bunden till handläggares ovilja att besvara frågorna på 

bästa möjliga sätt. Flera anser att vissa handläggare strävar efter att avsluta ärendet så 

fort som möjligt och göra det så enkelt som möjligt för dem själva, istället för att 

verkligen erbjuda en god service där en konkret fråga ska ge ett konkret svar. Besitter 

inte den som handlägger kunskap nog för att ge ett gynnsamt svar är det bättre att be 

att få återkomma. 

Här följer några konkreta idéer och kritik från respondenterna: 

 Snabbare service och handläggning 

 Mer kärlek och öppenhet i kundtjänsten  

 Anpassa kommunikationen efter målgrupp 

 Löjligt att vissa av webbtjänsterna är stängda på natten 
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Del 2 

4.9 Hur ofta använder du dig av sociala medier? 

 

 

 

 

Sociala mediers popularitet råder det ingen tvekan om då man ser att de används 

flitigt i alla våra tre grupper. Klart övervägande del har svarat att de nyttjar någon 

social form av media flera gånger per dag.  

Bland egna företagare finns det en liten andel som inte använder sig av detta men i de 

andra grupperna använder över tre fjärdedelar dessa medier mer än en gång per dag.  

Noterbart är den höga användarfrekvensen hos samtliga grupper. Alternativen ”mer 

sällan” och ”aldrig” existerar praktiskt taget inte överhuvudtaget. 
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4.10 Hur använder du dessa medier? 

 

De två populäraste alternativen hos samtliga grupper är nöje och socialt utbyte vilket 

får anses som grunden till att sociala medier började användas.  

Vi uppfattar ändå att ändamålen för brukandet av Facebook och Twitter är fler än bara 

den sociala aspekten. Över 60 % av alla personer som svarat använder också dem 

också till att söka information.  

Företagare har också identifierat en möjlighet att marknadsföra sig här vilket vi ser i 

svarsfrekvensen. Det är detta alternativ som skiljer sig lite åt bland grupperna då de 

andra är relativt lika. 

Politiska och samhällsrelaterade intressen är det alternativ som fått minst kryss men 

ändå runt 20 % i varje grupp utövar någon form av sådan aktivitet i medierna 

 

 

 



 

 

 

31 

4.11 Tror du att du skulle kunna ha nytta av en Facebook- och/eller 

Twittersida för Skatteverket? 

 

Övervägande del av de egna företagarna ställer sig negativa till att de skulle ha nytta 

av Skatteverkets eventuella tjänster i sociala medier. Det är dock ändå ganska många 

personer bland dem som svarat att de tror de kunde ha nytta av tjänsten. De tycks ha 

god uppfattning av vilken åsikt de har då endast en person svarat ”vet ej”.  

Bland studerande och anställda är alla tre alternativ ganska jämnt fördelade. De 

anställda är dock en aning mer positiva samtidigt som studenterna i högre grad svarat 

att de inte vet om de skulle ha användning för Skatteverket på Facebook och/eller 

Twitter.  

4.12 Om du svarade ja, hur hade detta underlättat? 

Denna fråga innehöll inga fasta svarsalternativ utan här fick våra respondenter komma 

med helt egna åsikter.  

Ord och meningar som återkommer är; enkelhet, smidighet, snabbhet, mer 

lättåtkomligt, lättare att nå dem med småfrågor, ökad synlighet genom bredare 

informationskanal.  

Här följer några konstruktiva citat de svarande bidragit med: 

 ”Man hade kunnat läsa frågor och svar som andra människor frågat 

exempelvis. Där hade de också kunnat sprida info snabbt till tusentals 

människor.” 
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 ”Det hade blivit smidigare och underlättat, det är ju enklare att gå genom 

Facebook än att ringa till revisorn.” 

 ”Jag tror det underlättar mer för vanliga anställda, där kan de ställa enkla 

frågor om deklaration mm. Vi egenföretagare tror jag ofta har längre frågor 

som behöver besvaras via mail telefon eller personligt möte.” 

 ”Kunna ställa snabba frågor och förhoppningsvis även få ett snabbt svar 

istället för att behöva sitta i en telefonkö som jag upplever vara lång och 

jobbig ofta när jag ringer in. Ställer man då sin fråga kan man göra annat 

under tiden, även om svaret dröjer någon timma.” 

 

4.12 Har du några övriga idéer om hur Skatteverket skulle kunna 

använda Facebook och Twitter? 

Även här fick våra svaranden skriva själva. Det känns som smidighet och enkelhet är 

en tydlig efterfrågan och många anser att detta skulle bidra till det. Här följer några 

idéer som våra respondenter bidragit med: 

 ”De kan erbjuda; "Dagens skattetips" det vill säga att det varje dag tweetar ett 

tips som gör att privatpersoner kan spara pengar. Inget fusk utan enbart tips på 

hur de kan göra de avdrag de har rätt till.” 

 ”De skulle kunna lägga upp dagliga småtips och råd.” 

 ”Mycket av det jag konstaterat innan, skatteverket måste tänka nytt och mer 

nyskapande.” 

 ”Småtips på hur deklarationen kan underlättas skulle hjälpa många yngre.” 

 ”Sprida information som kan vara nyttiga, i synnerhet kanske unga som det 

handlar om här som ibland kan ha lite sämre koll. Till exempel när 

deklarationen ska in och så vidare.” 

 ”Man skulle kunna ställa frågor på wallen istället för att behöva ringa 

skatteupplysningen. 
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5 Analys 

I vår analys kommer vi att utvärdera svaren från empiridelen och försöka ge 

svar på om, vem, vad, när hur och var Skatteverket ska informera på ett 

kostnadseffektivt sätt och även ge vissa råd som grundar sig i respondenternas 

åsikter. Vi kommer att använda oss av följande teoretiska resonemang och 

begrepp då vi analyserar vår empiri och ger våra rekommendationer: 

 Tjänstekvalitet 

 Kommunikation 

 Relationsmarknadsföring 

 Trender och strukturförändringar på marknaden - teknologisk utveckling 

 Sociala medier och dess nytta för organisationer. 

5.1 Skatteverkets arbete med befintliga kommunikationskanaler 

Skatteverket erbjuder tjänster som är både tvingande och nyttiga för 

medborgarna och det svenska samhället. I teoridelen konstaterade vi betydelsen 

av att flera faktorer påverkar helhetsuppfattningen av tjänster som till exempel 

tidigare erfarenheter, värderingar och inte minst att många kvaliteter tas för 

givet, så kallade baskvaliteter. Det sistnämnda tror vi är relevant i Skatteverkets 

fall då nyttjandet av deras tjänster inte är valbara för kunderna, alltså 

medborgarna, och de kan inte välja ett annat leverantörsalternativ som på en 

vanlig marknad. Därför är det viktigt att de är extra serviceinriktade och hela 

tiden utvecklas för att uppnå en bättre kundnöjdhet och dämpa eventuella 

negativa uppfattningar hos medborgarna. 

Vi anser att ett primärt huvudfokus för Skatteverket bör vara att stärka 

relationerna med medborgarna. Just kundnöjdheten anser vi vara ett problem 

och vårt resultat stärker verkets farhåga om att medborgarna ser vissa problem i 

deras kommunikationsarbete. I undersökningen svarade endast cirka 10 % att 

det var lätt att få fram rätt information om sina frågor till verket. Föga oväntat 
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är missnöjet störst bland företagare, troligtvis då de oftare kommer i kontakt 

med verket och har mer invecklade frågor som är svårare att besvara. Av de 

studerande var det fler som inte hade någon åsikt eller tyckte informationen var 

acceptabel att hitta, och för de anställda ett ungefärligt mellanting. Kortfattat 

kan man säga att ju oftare en person kommer i kontakt med Skatteverket, desto 

större svårigheter upplever han eller hon med att på ett enkelt sätt hitta 

information. 

Det största missnöjet vår undersökning visade på var att många anser att 

Skatteverket i större utsträckning bör inse att det är de som ska serva 

allmänheten, inte tvärtom. Framför allt de som hade många erfarenheter av 

verkets kommunikation ansåg att medborgarna i större utsträckning måste ses 

ur ett kundperspektiv jämfört med vad som sker idag. Detta var en 

allomfattande åsikt om arbetet i flera av kommunikationskanalerna, som till 

exempel kundtjänst via skatteupplysningen på telefon och e-post och även 

möten på servicekontoren.  

Många anser sig ha blivit felaktigt behandlade där handläggare så fort som 

möjligt velat avsluta krångliga ärenden där det är svårt att ge konkreta svar. 

Vissa har erfarenhet av att inte ens få svar på e-postmeddelanden av 

handläggare vilket självfallet är ett paradoxalt sätt att lösa ett invecklat ärende. 

Med anledning av den stora irritation som uppstått på grund av den, enligt flera 

respondenter, dåliga servicen föreslår vi att Skatteverket ska utbilda 

medarbetarna i service och kundkommunikation. Det skulle exempelvis kunna 

göras vid nyanställning där de får genomgå en kurs i hur kundbemötandet ska 

gå till, inte minst vid ärenden då en handläggares kunskaper inte är tillräckliga 

för att ge den frågande ett tydligt svar. Dock tror vi att det skulle vara nyttigt att 

detta skulle göras även för redan anställda. Säkerligen arbetar Skatteverket med 

det här i viss mån redan idag och vi är övertygade om att majoriteten av 

medarbetarna försöker behandla kunderna på bästa möjliga sätt, men svaren 

undersökningen gav visar att det i så fall inte är tillräckligt då irritationen i just 
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detta avseende var stor och genomsyrar inte denna behandling hela 

myndigheten finns det ett problem. 

Förslaget om att ha fler handläggare och en livechat på hemsidan för att minska 

kötider kom också upp, vilket självklart skulle underlätta men det är också dyra 

alternativ för att uppnå en ökad kundnöjdhet. Istället tror vi på att jobba med de 

existerande kanalerna samtidigt som man undersöker på möjligheten att avlasta 

telefonsupporten med enkla frågor genom sociala medier, vilket vi tar upp i 

nästa del av analysen. 

Vi inser att uttrycket ”kunden har alltid rätt” inte kan eftersträvas i samma 

utsträckning för en myndighet som ett företag, men anser ändå att verkets 

medarbetare ska ha det i sitt medvetande. Detta tror vi skulle stärka 

relationerna med medborgarna då de, som det uttrycktes i ett svar, ”inte ska ses 

som personer som bara ska betala in så mycket skatt som möjligt”. 

En betydande del av de anställda och studerande har absolut störst användning 

för webbsidan och därför bör framtida arbete med denna kanal vara minst lika 

stort som idag. Detta inte minst då det ur ett kostnadsperspektiv från 

Skatteverkets sida är bra om medborgarna själva kan hitta information och 

lösningar på sina frågor i så stor utsträckning som möjligt. Viktigt att nämna är 

att uppfattningen om webbsidan överlag var mycket god, bland annat gav en 

respondent kritiken att ”Skatteverkets sida, information- och 

användarvänlighetsmässigt, är en av de bästa jag stött på”. 

Förslag på hur webbsidan skulle kunna förbättras var att man efter inloggning 

på sin personliga sida direkt ska få tips på vilka avdrag man kan göra vilket vi 

betraktar som en god idé. Detta måste i så fall givetvis anpassas automatiskt 

efter varje specifik person då man beroende på sysselsättning och arbete har 

rätt till olika sorters avdrag. Vi tror inte minst att det skulle göra att 

kundrelationen stärks och den allmänna uppfattningen om Skatteverket 

påverkas positivt då det, om detta skulle införas, visar på myndighetens vilja att 

medborgarna ska göra de avdragen man har rätt till och få skatten så ”korrekt” 
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som möjligt. Dessutom skulle detta minska belastningen på kundtjänsten då det 

skulle finnas svar på frågor som eventuellt skulle tas upp med handläggare 

direkt på sidan. 

Vi måste dock ha i åtanke att långt ifrån alla av respondenterna har gett 

synpunkter på vad som kan göras bättre, utan bara svarat att de anser att det 

finns brister i kommunikationen. Vi ser därför vissa problem i att somliga av 

förslagen på förbättringar kan generaliseras för hela populationen och kan 

således heller inte dra några större slutsatser eller ge konkreta 

rekommendationer utifrån dem. Vi finner det orimligt och omöjligt att ge 

förslag på vad som kan förbättras med vissa delar av kommunikationsarbetet 

och utelämnar därför dessa i analysen. 

Det var speciellt svårt att hitta tydliga mönster i uppfattningarna hos de 

studerande då det var få som gav konkreta idéer på vad som kunde göras bättre, 

antagligen då de inte kommer i kontakt med Skatteverket i fler sammanhang än 

möjligtvis deklaration.  

5.2 Skatteverkets möjligheter till kommunikation via sociala medier 

I takt med den teknologiska utvecklingen har vi konstaterat att det är viktigt för 

företag och organisationer att anpassa sig efter beteenden på marknaden och i 

Skatteverkets fall menar vi att det är relevant att kolla på nya former av 

kommunikationskanaler. Vi tycker att sociala medier är ett bra exempel på det, 

inte minst bland unga personer där i princip alla använder sig av det idag och vi 

menar att detta visar prov på ett bra sätt att anpassa kommunikationen efter 

olika målgrupper, som efterfrågades av vissa respondenter. Man kan se att 

framför allt många företag anpassat sig efter just detta och främst använder 

Facebook som en kommunikationskanal för att stärka relationen med kunderna. 

Skatteverket erbjuder tjänster som ofta resulterar i att en kontakt med kunden 

blir nödvändig och därför är det viktigt att se möjligheterna i de nya 

tillvägagångssätten för den kommunikationen. I Skatteverkets fall ser vi en 



 

 

 

37 

användning av sociala medier som ett utmärkt komplement till dagens sätt att 

kommunicera med medborgarna. 

Som tidigare nämnt har vi studerat hur andra myndigheter använder sig av 

sociala medier. Resultatet visade att både Försäkringskassan och Polisen, två 

myndigheter Skatteverket i stor utsträckning samarbetar med idag, använder 

sig av både Facebook och Twitter tämligen flitigt. Sett till hur många som tar 

del av Skatteverkets tjänster bör en minst lika stor efterfrågan finnas även för 

dem. 

Vårt resultat visar föga oväntat att i princip alla av våra respondenter använder 

sig av Facebook. I det stora hela svarade cirka 40 % av respondenterna att de 

skulle ha nytta av en eventuell etablering i sociala medier av Skatteverket. 

Lägg därtill att cirka 20 % inte hade någon åsikt, och man kan anta att vissa av 

dem säkerligen skulle ha använt denna nya kommunikationskanal. Även om 

det inte är en majoritet betraktar vi intresset som stort. 

Man kan också se att egen företagare i mindre utsträckning ställer sig positiva 

till om detta skulle vara till deras hjälp, rimligtvis är det alltså privatpersoner 

som skulle ha mest användning för det. Detta finner vi föga förvånande då vi 

tror egen företagare ofta kan ha frågor i större omfattning som kräver mer tid 

och en mer personlig kontakt genom till exempel telefon eller ett möte. 

Undersökningen visar vidare också att 63 % använder Facebook för att söka 

information, något som får anses som en stor del och visar att det inte enbart 

används för socialt umgänge och nöje. Att söka information om Skatteverkets 

tjänster skulle kunna vara en sådan form av informationssökande. 

Vi anser att vårt resultat är underlag nog för att konstatera att det finns 

efterfrågan för Skatteverket att, likt myndigheterna man samarbetar med, 

upprätta både en Facebook-sida och en mikroblogg på Twitter. Vi menar att det 

från Skatteverkets sida skulle vara en ny kostnadseffektiv och nytänkande 

kanal som skulle gagna kommunikationen med medborgarna, i synnerhet unga, 

som de har problem med idag. 
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Nedan redovisas hur vi, med undersökningens resultat i åtanke, anser att de 

skulle kunna användas. 

 

 

Vi har tagit fram en enkel modell med fokus på tre primära områden som illustrerar 

våra tankar om hur Skatteverket kan använda en Facebook-sida. Dessa är kundtjänst, 

information och tips samt en FAQ med vanliga frågor och svar. 

Flera av de svarande ansåg att det skulle vara givande med en möjlighet att ställa 

frågor på Facebook-sidans ”Wall” som besvaras av en eller flera medarbetare på 

Skatteverket. Detta är ett effektivt sätt för informationsöverföring och är beprövat av 

många företag och organisationer med positiv respons från kunderna och därför 

föreslår vi att verket ska införa detta som en del i jobbet sociala medier och Facebook. 

En eller flera handläggare svarar i realtid på frågor från medborgarna under bestämda 

tider, förslagsvis under samma period som man erbjuder telefonsupport. Rimligtvis är 

det allmänna, ofta kortare frågor kommer ställas vilka även kan besvaras med 

konkreta svar. Den frågande får helt enkelt ett direkt svar eller en hänvisning om vart 

denne ska vända sig för att lösa problemet. 

Eftersom allt är officiellt och visas för alla kan fler än den som ställer frågan ta del av 

svaret vilket sannolikt skulle göras då vi tror att många har funderingar om samma 

områden. Det positiva med denna form av support är just smidigheten där 

medborgarna med ett par musklick kan navigera till sidan och ställa frågan, och i 

jämförelse att göra det via exempelvis telefon slipper de processen med långa kötider 

som många av undersökningens respondenter finner irriterande och besvärande idag. 

Efterfrågan på denna servicetjänst kommer sannolikt vara beroende av vilken tid 

under året vi befinner oss i. Ett tänkbart scenario är att det är större driv under 
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exempelvis deklarationsperioden och således bör antalet som arbetar med denna form 

av kundtjänst justeras därefter. 

Vi anser också Facebook kan användas för att informera medborgarna om aktuell och 

relevant information. Genom statusuppdateringar som når ut till alla sidans besökare, 

framför allt de som ”gillar” sidan men även de personer som kommer in på sidan när 

de surfar runt och söker efter information på Facebook. Ett exempel på sådan 

information, som kom in som en idé från enkäten, var upplysningar om viktiga datum 

för deklarationen. Detta tror vi inte minst skulle uppskattas för yngre personer som 

inte alltid är införstådda i hur det fungerar vilket är förståeligt då det kan vara första 

gången de ska göra det överhuvudtaget.  

En annan konstruktiv idé ett par av undersökningens svarande belyste var 

Skatteverkets möjlighet att ge tips via Facebook vilket vi betraktar som en bra tanke. 

Dessa tips ska ges genom statusuppdateringar och tillvägagångssättet är detsamma 

som för övrig information vilket är förklarat ovan. 

Det tredje huvudsyftet med Facebook-sidan enligt vår modell är att sidan innehåller 

en sektion med vanliga frågor och svar, en så kallad FAQ. Vi är övertygade om att 

Skatteverket har stor koll på vilka de vanligaste ställda frågorna är och det finns redan 

en utförlig FAQ på webbsidan med dessa idag. Vår idé är att de frågorna även ska 

kunna hittas på Facebook-sidan och att de som surfar in på sidan förhoppningsvis 

söker bland dem innan de ställer eventuella frågor. FAQ:en kommer, precis som på 

webbsidan, spara både tid och resurser för Skatteverket då medborgarna kan söka svar 

på sina frågor på egen hand i ännu större utsträckning. Vi ser inget negativt i att denna 

information ska finnas på både webb- och Facebook-sidan istället för bara på den 

förstnämnda, snarare är det positivt att informationen går att hitta på mer än ett ställe. 
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Förutom Facebook rekommenderar vi också att Skatteverket ska upprätta en profil på 

mikrobloggen Twitter och även här har vi tagit fram en simpel modell för hur vi 

tycker det skulle underlätta verkets kommunikation med medborgarna genom att 

informera och ge tips. 

Här sker egentligen ingen form av kundtjänst utan istället är syftet med denna sida 

främst att föra en envägskommunikation utåt från myndighetens sida. Informationen 

som ges ska egentligen inte skilja så mycket från den som är ovan nämnd och sker på 

Facebook, vår tanke är att de på ett simpelt sätt ska upplysa om viktiga datum och vad 

som är aktuellt från verkets sida. 

Dessutom kan de även här tipsa medborgarna om diverse olika skatterelaterade 

ärenden. Ett förslag vi mottog i undersökningen som vi fastnade för var att man 

genom Twitter-sidan skulle kunna ge ett dagligt skattetips, till exempel olika former 

av avdrag för att få skatten så korrekt som möjligt. Vi tror att det skulle inge 

förtroende hos medborgarna och visa att man är mån om att de ska göra de avdrag 

man har rätt till. Om de känner att Skatteverkets information kan påverka dem 

ekonomiskt positivt är dessutom sannolikheten att fler skulle följa den eventuella 

etableringen i sociala medier större. 
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6 Slutsats och rekommendationer 

Vårt huvudsyfte var att granska Skatteverkets kommunikation med privatpersoner 

mellan 20 och 30 år och föreslå effektiviseringar. Speciellt fokuserade vi 

möjligheterna att använda sociala media som hjälpmedel i verkets 

kommunikationsarbete med målgruppen. Vi anser att vi nått vårt syfte och ger i det här 

kapitlet ett antal rekommendationer för kommunikationseffektivisering. 

Förslagen är i sammanfattning följande: 

 Stärka relationen med medborgarna. Bli mer kundorienterade. Förslagsvis bör 

varje ny medarbetare inleda sin anställning med en kurs i kundbemötande. 

Överlag arbeta mer som ett företag med kunden i centrum, trots att det inte är 

någon vinstdrivande verksamhet Skatteverket bedriver. 

 Fortsätta lägga mycket arbete på webbsidan då det är den viktigaste 

kommunikationskanalen för många intressenter. Ett exempel på förbättring är 

att man vid inloggning på sin personliga sida får tips på avdrag man kan göra.   

 Upprätta en Facebook-sida med informationslänkar om verksamheten. 

Facebbok är en kostnadseffektiv kommunikationslösning som ger en 

kundanpassad, enklare och bättre åtkomlighet. 

 Upprätta en Twitter-sida med korta informationstips (och länkar) om 

verksamheten och vad skattebetalarna bör tänka på. Även Twitter-

kommunikation är väldigt kostnadseffektivt och gör det lättare att få kontakt 

med folk från vår målgrupp. 

För ett stort antal av våra respondenter var det tydligt att de inte har varit särskilt 

mycket i kontakt med Skatteverket och därmed lämnade de inte så mycket 

information så vi skulle kunna dra nytta av det. Många har helt enkelt för dålig koll på 

verket för att kunna ge konstruktiv feedback. Det faktum att vissa inte hade någon 

åsikt alls är emellertid ett bra argument för Skatteverket att utveckla 

kommunikationen för att göra dem positiva när parterna väl kommer i kontakt. 

Förhållandet kvarstår dock för oss att vi i vissa hänseenden fått in för lite information 

för att kunna ge konkreta rekommendationer. 
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6.1 Förslag till fortsatta undersökningar 

De personer som hade flest åsikter och gav mest respons på vad som kunde förbättras 

i kommunikationen var anställda eller arbetade som egenföretagare. Resultatet av 

uppsatsen och de rekommendationer som vi kommit fram till grundas således med 

utgångspunkt från deras synpunkter. Med vår kvantitativa metod har vi fått en hög 

svarsfrekvens från studenter, men anmärkningsvärt är att vi ändå inte kunnat dra 

några större slutsatser om vad de anser kan förbättras. För att få bättre information om 

vad denna grupp egentligen tycker föreslår vi att en kvalitativ undersökning skulle 

kunna göras där man går in mer på djupet hos ett urval av personer inom denna grupp 

som har erfarenhet av och intresse för problematiken. 
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8 Bilaga 

Vi undersöker Skatteverket kommunikation med medborgarna och är därför 
intresserade av att höra din uppfattning om dagens situation och om den kan 
förbättras. 

1. Vad har du för sysselsättning idag? 

 

Anställd Egen 
företagare 

Studerande Arbetssökande 

    
   

2. Hur ofta tar du del av och/eller använder Skatteverkets tjänster? 

 

Endast vid 
deklaration 

Enstaka gång 
per år 

Flera gånger 
per år 

   
 

3. I vilket sammanhang kontaktar du Skatteverket? 

 

Deklaration Folkbokföring Övriga 
skatteärenden 

   
 

4. Anser ni att det är lätt, acceptabelt eller svårt att få fram rätt 

information om era frågor hos Skatteverket? 

 

Lätt Acceptabelt Svårt Vet ej/ingen 
åsikt  

    
 

5. Vilken av Skatteverkets nuvarande kommunikationskanaler har du 

mest användning för? 

 

 
Webbsidan 

Skatteupplysning 
via telefon 

Personligt 
möte på 

servicekontor 

Allmänna 
informationstillfällen 

Broschyrer/Informationsblad 
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            Övrigt 
               
 

 

6. Anser du att Skatteverket bör förbättra sin kommunikation? 

 

Ja Nej Vet ej/ingen 
åsikt 

   
 

 

7. Hur kan kommunikationen förbättras? 

 

Skriv ert svar här. 

 

Del 2  

Sociala medier har blivit en stor del av vardagen för många. Därför undersöker vi 
eventuell efterfrågan för Skatteverkets medverkan på Facebook och/eller 
Twitter. 

 

8. Hur ofta använder du sociala medier som till exempel Facebook och 

Twitter? 

 

Flera gånger 
per dag 

Någon gång 
per dag 

Ett fåtal gånger 
i veckan 

Mer sällan Aldrig 

     
 

9. Hur använder du dig av dessa medier?(Flera svarsalternativ är 

möjliga) 

 

Nöje Informationssökande Socialt 
utbyte 

Marknadsföring Poliska eller 
samhällsrelaterade 

intressen  
     

 



 

 

 

47 

 

10. Tror du att du hade kunnat ha nytta av Facebook- och/eller 

Twittersida för Skatteverket? 

 
 

Ja Nej Kanske/ Vet 
ej 

   

     
  

 

11. Om du svarade ja, hur hade detta underlättat? 

Skriv ert svar här. 

 

 

 

12. Har du några övriga idéer om hur Skatteverket skulle kunna använda 
Facebook och Twitter? 

Skriv ert svar här. 

 

 

 

 

 

 


