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Abstrakt 

Uppsatsen söker svar om hur sociala faktorer kan påverka människor som undanhåller skatt. Det 

insamlade materialet består av semi-strukturerade intervjuer med människor som undviker skatt, 

som sedan diskuteras i relation till forskning och teori så som rational choice, social avvikelse 

och neutraliseringstekniker. Uppsatsens centrala fokus är diskussion kring hur undvikande av 

skatt kan ske utifrån rådande samhällsnormer och utifrån den sociala grupp som individen 

befinner sig i. Uppsatsen når tre huvudsakliga slutsatser. Det framkommer att samhällsnormer 

har en större betydelse än rättsregler för de intervjuades inställning och benägenhet att undvika 

skatt. Det framkommer också att de intervjuade som undviker skatt har en subjektiv uppfattning 

om vilka risker som kommer med att undanhålla skatt, samt att det krävs rättfärdigande av sitt 

handlande för att upprätthålla en avsaknad kriminell identitet, som möjliggör ett fortlöpande 

skatteundanhållande. 

 

Nyckelord: Skattebrott, Skattefusk, undvikande av skatt, undanhållande av skatt, skatteflykt, 

samhällsnormer, rättsnormer, rational choice, social avvikelse, neutraliseringstekniker, tax 

avoidance, tax evasion, tax cheating, tax planning.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan 1986 har medborgarundersökningar genomförts för att skapa bättre förståelse för 

medborgarnas syn på skattesystemet. Den senaste undersökningen genomfördes våren 2012 och 

jämfört med tidigare undersökningar som genomförts i liknande storlek påvisas tydliga tendenser 

på positiv förändring i syn på skattesystemet samt människors inställning till att betala skatt. 

Majoriteten av alla svenskar följer sin skatteplikt och fler väljer bort att medvetet undvika skatt. 

Det finns även en stark samhällsnorm i Sverige som innefattar låg acceptans till människor som 

medvetet försöker undkomma skatter genom olika strategier. De svenska medborgarna år 2012 

var mer nöjda över Skattesystemet än någonsin tidigare i historien. Detta kan även förklara att 

det i undersökningen framkommer att svenskar har förtroende för att Skatteverket sköter sina 

ansvarsuppgifter korrekt och att myndigheten arbetar bättre mot ekonomisk brottslighet. I 

allmänhet har medborgarnas förtroende för svenska myndigheter ökat. Enligt 

medborgarundersökningen anser skattebetalarna att risken att bli upptäckt för att betala fel skatt 

ökat och att konsekvenserna för detta uppfattas som allvarliga (Skatteverket 2012).  

Ett av Skatteverkets mål är att myndigheten ska arbeta för att minimera undanhållande av 

skatt. För myndigheten att nå detta mål omfattar detta uppdrag att nå faktorer som styr 

människors inställning till att välja bort att undanhålla skatt. Det framgår att det är kvalitén och 

kontrollen i de offentliga institutionerna i kombination med den sociala omvärlden som i störst 

grad förebygger ekonomisk brottslighet. Skatteverket beskriver att benägenheten att betala skatt 

påverkas av upplevd rättvisa, hur skatter används samt de rådande normerna kring skattefusket i 

samhället (Skatteverket 2012).  

I medborgarundersökningens analys lyfts ett väldigt intressant faktum fram. Det klargörs att 

betydande bakgrundsfaktorerna till medborgarnas inställning och acceptans till undvikande av 

skatt, handlar om sociala faktorer så som rådande samhällsnormer (Skatteverket 2012). Forskare 

inom ämnet som Svensson (1984), Winnings (1993), Edlund (2003) och Giachi (2014) har också 

uppmärksammat betydelsen av att studera sociala normer gällande frågan om undvikande av 

skatt, eftersom den sociala dimensionen ofta glöms bort i frågan. Normer och ekonomisk 

brottslighet har också nära anknytning till rättssociologi utifrån att rättsregler studeras med ett 

samhällsperspektiv (Svanberg 2008). 
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Kriminologisk forskning har ett vetenskapligt fokus att studera brottslighet utifrån sociala 

faktorer, med fokus att förstå samspelet mellan människor och samhället. Att med grundtanken 

förstå att det finns sociala normer som motsätter sig att undanhålla skatt, skapar detta en 

intressant och viktig fråga kring de människor som trots allt medvetet undanhåller skatt. Ur ett 

kriminologiskt perspektiv är det av intresse att skapa förståelse och insikt i hur människor som 

undanhåller skatt förhåller sig till de rådande samhällsnormerna. 

1.2 Problemformulering 

Forskning påvisar att samhällsförändringar haft en avgörande roll till minskning av 

undanhållande av skatt. Detta öppnar upp för diskussion om samhället och dess sociala normer 

fungerar som en brottspreventiv funktion. Det är av intresse att närmare studera människor som 

medvetet väljer att undanhålla skatt, för att ta reda på vilka sociala faktorer som inverkar (Varma 

& Doob 1998, Lindgren 2001, Edlund 2003, Giachi 2014). 

Utifrån ett kriminologiskt perspektiv är det viktigt att undersöka varför det finns människor 

som väljer att undanhålla skatt när samhällsnormerna motsätter detta, samt förståelsen kring 

vilken betydelse sociala faktorer som normer har på människors val av handlingar. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka sociala faktorer som kan ha betydelse för att 

människor i dagens sociala normsystem medvetet väljer att undanhålla skatt utifrån ett 

kriminologiskt perspektiv. 

1.4 Frågeställningar 

● Hur kan inställning och acceptans till undvikande av skatt förstås utifrån sociala normer 

och det sociala sammanhang som personer som undviker skatt befinner sig i?  

● Vilka sociala normer kring undvikande av skatt ger dessa personer uttryck för och hur 

kan dessa normer förstås utifrån ett kriminologiskt perspektiv? 

1.5 Definitioner 

Nedan definieras begrepp som är relevanta för uppsatsens diskussion. 

Skatt: Beskattning av medborgarnas inkomster och tillgångar finns som huvudsakligt syfte att 

omfördela pengar och resurser i samhället. Beskattning av inkomst och tillgångar är ett komplext 

socialt fenomen eftersom det också påverkar medborgarnas syn på politik, den gemensamma 

välfärden och hur beskattningen påverkar samhällsnyttan (Wahlund 1991, s. 1-2).  
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Skattebrott/skattefusk: Skattebrott och skattefusk används i vardagligt tal för att beskriva 

ekonomisk brottslighet som omfattar någon form av skatteförseelse. Skattebrott och skattefusk är 

problematiska termer eftersom alla ekonomiska handlingar inte behöver vara ett “brott”, både ur 

ett subjektivt och juridisk perspektiv. I Sverige används även andra benämningar än skattebrott 

och skattefusk så som bedrägeri, felaktiga deklarationer av sjukdom, försäkring, studier eller 

andra skattedokument (Svensson 1984, s. 1). I denna uppsats används begreppen skattebrott och 

skattefusk försiktigt och när de väl används brukas begreppen utifrån ett vardagligt uttryck. 

Skatteflykt: Skatteflykt definieras som ett sätt att uppnå undanflykt av beskattning utan att 

bryta mot lagstiftning och andra påföljder. Det är viktigt att belysa att skatteflykt trots 

undvikande av påföljder kan omfatta handlingar som ur ett samhälleligt perspektiv uppfattas som 

bedrägliga (Lindencrona, u.å). 

Skatteplanering: Skatteplanering skiljer sig från skatteflykt i avseendet att samhället inte 

anser dessa handlingar som bedrägliga. Skatteplanering är oftast ett medvetet handlingsutrymme 

som staten erbjuder, genom skatteförmåner och andra avskrivningsmöjligheter från skatt 

(Lindencrona, u.å). 

Undanhållande/undvikande av skatt: För att kunna säkerställa en fri diskussion kring 

människors strategier att betala skatt, är det viktigt att använda begrepp som “skattebrott” eller 

“skattefusk” försiktigt i denna uppsats eftersom dessa begrepp kan vara strategier som människor 

inte vill eller kan identifiera sig med. I denna uppsats kommer undanhållande och undvikande av 

skatt vara centrala begrepp för att föra diskussion kring de strategier som uppsatsen belyser. 
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2. Tidigare forskning 

Samhällsnormer är ett brett begrepp och inrymmer olika definitioner. Oftast menas normativa 

beteendeförväntningar, men det kan också handla om uppfattning och inställning. Forskare 

menar på att om det finns en social uppfattning eller norm att många människor undviker skatt, 

eller att skattesystemet är felaktigt och bristfälligt, så ger detta upphov till ett mer accepterande 

av att medvetet betala felaktig skatt. Dessa normer antas etableras över en längre tid och är svåra 

att påverka. Som tidigare tagits upp i denna uppsats finns en tydlig utveckling till att inställning 

och medveten felbetalning av skatt minskat i Sverige. Det är de rådande sociala normer som 

bland annat bidragit till detta (Wahlund 1991; Mason & Calvin 1987; Wentwort & Rickel u.å). 

När ett samhälle har högre acceptans att undvika skatt, ger detta upphov till att fler väljer att 

begå skatteundanhållande, men det är samtidigt viktig att förstå vad som uppfattas som 

“skattefusk”. Skatteverket klassificerar bland annat svartarbete som skattefusk. Men, forskning 

påvisar tydligt att detta inte speglar samhällets syn på vad som förknippas som avvikande. 

“Skattefusk” och svartarbete uppfattas istället som två skilda handlingar (Skatteverket 2012). 

“Skattefusk” upplevs främst vara deklarationsbrott, där felaktiga uppgifter medvetet 

rapporteras med uppsåt att erhålla ekonomisk vinning, medan svartarbete inte i samma 

utsträckning betraktas som ett “skattefusk”, även om svartarbete också innebär en felaktig 

deklarationsredovisning. Med detta i åtanke kan det finnas fler som har högre acceptans att 

“arbeta svart” än att människor “skattefuskar”. Undersökningar påvisar att om människor visste 

att de skulle kunna undkomma påföljd, skulle de välja att anlita svartarbete, i större utsträckning 

än att ange andra felaktiga uppgifter till skattemyndigheten. Det är ett känt faktum att 

benägenheten att undvika skatt ökar när flera i ens bekantskapskrets också gör detta. 

(Skatteverket 2012, s. 44, 46, 66; Wahlund 1991; Varma & Doob 1998). 

Risken att bli upptäckt och sanktionerad för skattebrott behöver upplevas som stor för att 

undvikande av skatt inte ska begås. Forskning visar på att den sociala dimensionen som genans 

att bli upptäckt och sanktionerad har betydelse för detta (Welch et al. 2005, s. 47-48). Detta 

omfattar socialt stigma att bli stigmatiserad som “skattefuskare”, däribland upplevelsen av risken 

att bli upptäckt beskrivs ha ökat och att fler uppfattar konsekvenser av skattebrott som allvarliga 

(Skatteverket 2012, s. 62, 65-66). 

Till skillnad från andra undersökningar argumenterar Varma och Doob (1998, s. 183) att 

förändringen av människors syn på skatter inte ligger inom det straffrättsliga systemet. Varma 
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och Doob (1998, s. 181-183) tar sig an ett mer socialt perspektiv i sin undersökning om 

ekonomisk brottslighet och har kommit fram till att människor som öppet erkänner skattebrott 

inte själva påverkas av den straffrättsliga påföljden. Det finns alltså en dimension att skapa sig 

förståelse av att människor inte ser straff som en tillräcklig avskräckande metod. Alltså, trots 

straffrättsliga risker behöver detta inte vara den huvudsakliga anledningen till att människor 

väljer att betala rätt skatt. Detta skapar en viktig brottspreventiv och social fråga, utifrån hur 

rättssystemet påverkar människor, eftersom det inte hjälper att straffa hårdare för att förändra 

inställning till skatteundanhållande.  

Wahlund (1991, s. 109) diskuterar att beslut om att begå skatteflykt omfattar en överläggning 

mellan ekonomisk vinst och en “utgift” av dåligt samvete, där upplevelse av allvarlighet av 

handlingen innebär en större social och moralisk kostnad för individen. Detta innebär att om en 

person av sin moraluppfattning upplever en risk av en större kostnad av dåligt samvete än 

ekonomisk vinst, kommer personen inte begå skatteundanhållande på grund av sin moral. Ens 

moraluppfattning kan dock förändras om individer utvecklar en mer accepterande upplevelse av 

handlingen. Ett resonemang som Wahlund (1991, s. 109) för är att, ju mer man “skattefuskar”, 

desto mer acceptabelt blir handlingen. Det är också känt att människor som systematiskt 

undviker skatt också gör det för att de gjort så en längre tid (Welch et al. 2005, s. 45).  

Om människor inte själva uppfattar sig bli lidande av att begå skattebrott, leder detta till en 

minskad upplevelse av handlingens allvarlighet. Wahlund (1991, s. 112) menar även på att om ju 

negativare syn man har på skattesystemet, desto mer “skattefuskar” man, samt, ju positivare syn 

man har på skattesystemet desto mindre “skattefuskar” man. 

Svensson (1984, s. 2-3) diskuterar att den generella samhällsmoralen har en påverkan på 

medborgarnas inställning till skatter. En upplevd orättvisa i skattesystemet och brist på 

förtroende på rådande politik, skapar negativa effekter att betala rätt skatt (Mason & Calvin 

1987, s. 75, Wentwort & Rickel u.å).  

Brottsattityden som råder har stor påverkan på uppfattningen av skatteundanhållande ur ett 

socialt perspektiv, eftersom ju allvarligare handlingen anses vara, desto mer ökar benägenheten 

för alternativa agerande. Högre upplevd risk att bli upptäckt och sanktionerad leder till mindre 

benägenhet att undvika skatt. Av denna anledning innebär det att allvarligheten i undvikandet av 

skatt bestäms av risken att bli ertappad (Wahlund 1991, s. 109-110). 
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En annan diskussion som förs av Wahlund (1991, s. 110-111) är om tillfället skapar 

möjligheter för människor att undanhålla skatt. I sin undersökning har det kommit fram att 

möjligheter att undvika skatt inte direkt behöver leda till en brottslig handling, men att det är 

rimligt att anta att det behövs någon form av medvetenhet att utnyttja de möjligheter som står en 

tillgodo. I andra undersökningar menar Wahlund på att fokus lagts på att påvisa att ju större 

möjlighet man uppfattas ha, desto mer “skattefuskar” man. Att uppleva ha mer möjlighet att begå 

skatteflykt kan egentligen innebära att man samtidigt ser mindre till de risker som man står inför. 

Större upplevd möjlighet att “skattefuska” leder enligt Wahlund (1991, s. 111) till en mildare syn 

på allvaret i handlingen. De upplevda subjektiva riskerna har därför en avgörande faktor till om 

en person väljer att begå skatteflykt eller inte. 

Lindgren (2001) konstaterar att den allmänna synen på “skattefusk” är svårdefinierad. 

Lindgren (2001) beskriver att om upptäckrisken uppfattas som låg och att människor antar att 

andra skattefuskar, leder detta till en ökad benägenhet att själv också “skattefuska” (Lindgren 

2001, s. 224, 230). Svensson (1984, s. 3) beskriver att det är av stort intresse att skapa förståelse 

för ekonomiskt brottslighet ur ett bredare perspektiv än att enbart studera individuella defekter 

eller inställning till att betala skatt. Att enbart utgå från att alla ekonomiska handlingar är 

rationella, eller att dessa handlingar skiljer sig från om en person är kriminell eller icke-

kriminell, påverkar också synen på vad som egentligen avses med “ekonomiskt brottslighet”, 

samt hur det bör bekämpas. Den stora frågan är om skatteundanhållande ska förstås utifrån 

studerandet av den direkta närmiljön eller kring de sociala omständigheter som finns omkring 

individen, eller en kombination av de båda. Att se skatteförseelser ur ett större perspektiv är en 

vital utgångspunkt för vilken förståelse vi skapar oss om ämnet. 

Winnings (1993, s. 601, 603) konstaterar att empiriska studier oftast för en diskussion om att 

skattefrågan enbart förstås och regleras utifrån avskräckande metoder genom rättsliga 

regleringar. Winnings (1993, s. 601) beskriver skatteförseelser som ett rationellt spel, en typ av 

chansning där övervägning kalkyleras utifrån risker att få påföljd och bli stigmatiserad som 

kriminell. En tydlig argumentation förs om att påföljder som handlar om skatter skiljer sig från 

andra typer av brott. Wahlund (1991, s. 97) menar exempelvis att det finns flera olika 

tillvägagångssätt att begå skatteflykt genom att agera aktivt eller passivt.  

Edlund (2003) gör en viktig skildring kring strukturen på attityderna till skatter hos 

allmänheten i Sverige. Edlund (2003) konstaterar att attityderna till skatter är flerdimensionella, 
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det vill säga att det inte finns någon enkel förklaring till varför skatteinställningen ser ut som den 

gör hos medborgarna. Mason och Calvin (1978, s. 75, 78-79) menar på att socialforskare i 

allmänhet menat på att skatteundanflykter sker av individer med högt socialt status, dvs. “white-

collar”-brott. Detta har lett till att många empiriska studier format sin forskning och fokusera allt 

för mycket på att undersöka klass-faktorer (Wentworth & Rickel uå, 455-456). Författarna menar 

på att skattehandlingar finns inom alla inkomstnivåer och klasser, och att fokus istället bör riktas 

från individen och fokuseras på själva handlingen (Wentwort & Rickel u.å). Mason och Calvin 

(1978, s. 76) beskriver att skatteundanhållande har nära koppling till individens ålder, eftersom 

det krävs många års erfarenhet att finna olika lösningar och möjligheter att undkomma skatt. 

Även Casey och Scholtz (1991, s. 840) argumenterar att många forskningar om skatter handlar 

allt för mycket om skatter utifrån vinstintresse. Författarna väljer själva att medvetet bryta 

traditionen och rikta in sin egen undersökning att subjektivt undersöka de kognitiva processer 

och strategier som sker i risktagandet. 

Giachi (2014, s. 73-4) tar sig an ett socialt perspektiv för att beskriva skatteflykt. Författaren 

menar på att skatteflykt uppkommer oberoende av individers frihet eller möjlighet att begå dessa 

handlingar. Giachi förklarar att den huvudsakliga forskningen som bedrivits inom “skattebrott” 

handlar om att undersöka rationalitet och moral, samt de bakomliggande faktorerna som gör att 

en människa väljer att begå någon form av skatteförseelse. Oftast undersöks dessa faktorer även 

isolerat från andra betydelsefulla faktorer. Giachi (2014, s. 76-77, 89) fördjupar sig i sin studie 

inom sociala aspekter och beskriver att det existerar många fler aspekter än det som idag 

studeras. Bland annat vill Giachi, lägga till aspekter som förtroende till skattesystemet, andra 

skattebetalare och den högre skattemyndigheten. Enligt Giachi (2014, s. 91) är skattemoral av 

komplex art och att det inte finns enkla universella förklaringar till detta, och det går därför inte 

att undersöka enskilda aspekter, isolerat från alla de andra, däribland den sociala aspekten som 

oftast studeras för lite. Positiva relationer och social pålitlighet menar Giachi bygger på 

skattebetalarnas eget nätverk och vart individen befinner sig i för socialt sammanhang. Det är 

viktigt att förstå att människor som begår skattefusk, oftast befinner sig i ett socialt sammanhang 

av andra som “skattefuskar”. Av denna anledning menar Giachi att det är mer intressant att 

studera hur människor förhåller sig till i grupper och hur nätverket spelar roll i skattefrågan. 
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3. Teori 

I detta avsnitt redogörs tre teorier. De valda teorierna är social avvikelse och identitet, rational 

choice samt neutraliseringstekniker. Dessa val av teorier och forskning ligger till grund för 

analysavsnittet senare i uppsatsen. 

3.2 Social avvikelse och identitet 

Det konkreta sättet att beskriva normer är att tala om normativa förväntningar, det vill säga, hur 

man förväntas bete sig i sociala sammanhang. De normativa förväntningarna kan se olika ut 

beroende på vilket socialt sammanhang en person befinner sig i (Baier & Svensson 2009, s. 34-

35). När vi talar om rättsnormer talar vi främst om normer som kan ha förankring i lagtext, men 

även socialt. Det går alltså inte hävda att alla rättsregler enbart finns materiellt i lagtext, eftersom 

det också finns oskrivna regler som kan omfatta makt och konsekvenser så som rättsliga normer 

(Svanberg 2008, s. 35; Baier & Svensson 2009, s. 82-92). Sociala normer har betydelse för hur 

människor väljer att undvika skatt (Kirchler, Maciejovsky & Schneider 2003, s. 538). 

Becker (2006, s. 1) menar på att avvikare definieras i alla sociala grupper och det är de 

rådande sociala normer som styr vad som ska uppfattas som felaktiga handlingar. När en social 

regel inte följs är det den sociala gruppen som betraktar avvikaren som en avvikare. Avvikaren i 

sig behöver inte ha samma uppfattning om sig själv, utan kanske inte accepterar den sociala regel 

och ser istället de som fördömer som avvikare. Becker för detta resonemang för att tydliggöra sin 

ståndpunkt att det sociologiska synsättet på avvikelse, är att det inte existerar homogena grupper 

som kan bryta mot en social avvikande handling. Becker (2006, s. 22) menar på att avvikelse 

skapas av samhället och inte individerna som utför handlingen. Enligt Becker uppstår avvikelse i 

faktumet att sociala grupper upprättar de regler som i sin tur skapar avvikare. Ur detta perspektiv 

blir alltså avvikelse inte längre en fråga om motiv eller egenskap hos den som utför en avvikande 

handling. Becker (2006, s. 135) menar dock att avvikelse är en komplex process som omfattar 

flera steg av initiativ och styrka genom att en social grupp först definierar en avvikande handling, 

men sedan även identifierar människor som utför handlingen, tilldömer dessa människor som 

avvikare och skapar sig sist en uppfattning om att något måste göras åt “problemet”. 

Becker problematiserar att den mesta vetenskapliga forskning som producerats inom detta 

ämne lägger fokus på människor som begår själva handlingen, och inte de som skapar reglerna. 

Enligt Becker (2006, s. 136) når man frågan om avvikelse genom att studera “båda sidorna” och 

ha balans i forskningsfokus. 
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Benämningen “skattefuskare” kan utifrån Beckers resonemang vara ett felaktigt sätt att 

benämna människor, eftersom fokus på avvikare inte ligger på att människor som “skattefuskar”, 

utan att avvikelsen finns i faktumet att det finns människor som skapat sociala regler om vilka 

handlingar som ska definieras som “skattefusk”. Det är också viktigt att utifrån Beckers 

resonemang tydliggöra att människor som undviker skatt inte tillhör en homogen grupp som 

avviker mot en social regel, utan det finns olika former av strategier att undvika skatt som kan 

definieras som mer eller mindre avvikande eller bedrägliga. Undanhållande av skatt är därför 

som tidigare diskuterat ett väldigt komplext och långt från ett enhetligt socialt fenomen. 

Becker (2006, s. 24-25) menar på att en handling blir avvikande beroende på hur andra 

reagerar på den. Vem som utför den avvikande handlingen kan också ha betydelse för hur pass 

allvarlig den avvikande handlingen anses vara. Faktorer som till exempel kön, ålder, hudfärg har 

betydelse för hur den avvikandes beteende kommer att bemötas eller bestraffas. Becker (2006, s. 

47) konstaterar att det inte är motiv att avvika som leder till ett avvikande beteende, utan 

tvärtom, producerar det avvikande beteendet med tiden ett motiv för avvikelsen. Detta skulle 

innebära att en person som till exempel undanhåller skatt under en längre tid producerar sitt 

motiv genom det avvikande beteendet. Det är viktigt att lyfta fram att Becker (2006, s. 17, 72, 

78) i denna diskussion beskriver avvikelse utifrån “avvikarnas sida” och inte utifrån de som 

dömer de avvikande handlingarna. Författaren menar att individer som till exempel begår 

skattefusk rationaliserar sig genom att intala sig att skattefuskarnas effekter inte är skadliga, utan 

tvärtom välgörande. Att följa normer för att undvika sociala sanktioner är en anledning till att 

människor väljer att inte begå skattebrott (Kirchler, Maciejovsky & Schneider 2003, s. 537). 

Goffman (2011, s. 10-11) förklarar att socialt stigma handlar om relationer mellan människor 

i ett samhälle. Socialt stigma har därmed inget att göra med de egenskaper som människor bär 

på. Socialt stigma definieras utav samhället där en kategorisering av avvikare skapas. Det är 

sociala spelregler som bestämmer vem som märks med ett stigma, utan att det krävs något 

medvetet eller organiserat agerande gentemot den stigmatiserade. 

Det sociala stigmat uppstår bara om det finns starka önskningar i samhället om hur människor 

ska leva och vara som individer. Om det inte finns starka önskningar om att människor inte ska 

begå skattebrott, existerar heller inget stigma (Goffman 2011, s. 12). Det är viktigt att belysa att 

stigmat har en central kontrollfunktion. De människor som avviker blir tilldelade ett stigma och 

anses längre inte förtjäna att tillhöra den “normala” gruppen längre (Goffman 2011, s. 58, 150).  
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Avvikare behöver inte stämplas av andra människor, utan även avvikare själva kan acceptera 

sitt stigma eller välja att inte behöva dölja sitt stigma. Goffman (2011, s. 112-113) konstaterar att 

ett accepterande av sitt stigma kan mildra dess följder så som skam och utanförskap. 

Stigmatiserade grupper kan också välja att söka acceptans och tröst hos den stigmatiserade 

gemenskapen. Ett stigma kan alltså ge upphov till en känsla av tillhörighet och inte enbart ett 

exkluderande. 

Lindgren (2001, s. 221-222) för diskussion kring hur handlingar som är riktade eller utförda 

mot staten är svåra att uppfattas som brott. Lindgren (2001, 221) menar på att brott vanligtvis 

uppfattas som handlingar som är riktade mot enskilda personer. Ur ett juridiskt perspektiv 

används inte brottsoffer i lagtext. Istället används målsägande som ett bredare begrepp. Med 

målsägande menas den som brottet är begånget mot, vilket kan till exempel vara en fysisk 

person, ett företag eller staten. Ur ett sociologiskt perspektiv har staten svårt att tilldelas 

brottsofferstatus. Lindgren (2001, s. 222) tydliggör att staten har en central roll i samhället och 

genom att folket tilldelat stor makt till staten. Att staten uppfattas med egenskaper som styrka, 

resurser och makthavande gör att staten heller inte uppfattas som försvarslös. När diskussion förs 

kring brott mot staten hänvisas oftast diskussion kring att problemet att skattebrott gentemot 

staten påverkar dess resurser att hjälpa andra sårbara grupper som barn och gravida. Enligt 

Durkheim (1893, s. 171) har samhällets syn och känslor förändrats över tid när det gäller syn på 

brottslighet. Durkheim menar på att man förr i tiden ansåg att brott mot samhället och det 

kollektiva var det värsta brottet, men att man i en modern tid riktas fokus till brott som riktas mot 

individer (Lindgren 2001, s. 224). Skattefrågan är en av de äldsta reformerna av klasstrider och 

att maktförhållandet kring olika intressegrupper i samhället, och utifrån Durkheims (1893, s. 

171) beskrivning att angrepp mot det privata har större brottsofferställning gentemot det 

kollektiva, innebär alltså att fysiska skador och kränkning på människor uppfattas som mer 

allvarliga än ekonomiska skador (Lindgren 2001, 236). Enligt Durkheim (1893, s. 171)  är det 

viktigt att ta till hänsyn att diskussion kring brottsoffer handlar om samhällets känslor och åsikter 

kring att uppfatta brottsliga gärningar som kränkningar. Brott mot staten försvaras utifrån statens 

viktiga ekonomiska värden, intressen och resurser påverkas, medan direkta brott mot individer i 

första hand framkallar vrede. Utifrån ovanstående resonemang är det viktigt att lyfta fram den 

sociala bilden av offerskap när undvikande av skatt diskuteras. Offerskap är en komplex produkt 

som skapas och styrs av samhället och förändras även över tid.  
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3.3 Rational Choice 

Rational choice är en teori som använts väldigt mycket inom kriminologisk och sociologisk 

forskning. Dess tillämpningsområde har både kunnat nå på mikro- och makronivåer samt 

fungerat inom interdisciplinära studier. Rational choice har sin utgångspunkt inom ekonomiskt 

teori med antagandet att mänskliga handlingar är baserade på rationella beslut och övervägandet 

av bland annat konsekvenser. Ekonomisk brottslighet har varit rational choice-teorins inträde 

inom kriminologin för att sedan användas i att studera andra former av brottslighet. Rational 

choice utgår alltså att individer gör sina val genom kalkylationer av risker och möjligheter. Detta 

är en bra förklaring till varför människor i vissa sammanhang begår brott och i andra fall inte 

(Akers 1990, s. 653-655). 

Rational choice ska inte beskrivas som en generell eller komplett modell att kunna förklara 

kriminella handlingar, utan det generella konceptet inom teorin är dess beskrivning av att 

rationella beslut tas genom kalkylering av vinst och kostnad/straff, där vinst och kostnad inte 

enbart behöver omfatta pengar. Det som sticker ut i rational choice-teorin är att det finns en form 

av rationalitet, det vill säga en uttalad medvetenhet om det kriminella beteendet. Akers (1990) 

ställer frågan om detta innebär att personen som begår en handling gör detta med fri vilja och 

med vetskap om att handlingen är en brottslig gärning och dess risker. Precis som alla teorier har 

rational choice-teorin begränsningar och luckor vilket diskuteras brett inom kriminologisk 

forskning (Akers 1990, s. 655-662). Till skillnad från andra beslutsteorier, är rational choice en 

social tillämpbar teori som omfattar många sociala aspekter som samspelar på olika nivåer. Inom 

rational choice omfattas individuell kognitiv förmåga, värderingar, relationer till den yttre sociala 

sfären, sociala strukturer, normer och andra institutioner som har betydelse för individens utfall 

av rationellt beslut. Att använda sig av rational choice-teorin för att undersöka och förstå 

motivation och beslut, kräver utgångspunkten att förstå att både individuella värden och 

strukturella element har till lika stor betydelse för den enskilda individen som undersöks 

(Hechter & Kanazawa 1997, s. 193). Eftersom rational choice-teorin utmärker att flera faktorer 

samspelar vid ett beslut, är det viktigt att belysa den subjektiva faktorn. Den individuella 

erfarenheten eller förståelsen är något Hechter och Kanazawa undersökt, där de kommit fram till 

att människor som av erfarenhet begått handlingar utan att bli tagna sänker sin faktor av risk i 

sina rationella beslut (Hechter & Kanazawa 1997, s. 201). 
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3.4 Neutraliseringstekniker 

Neutraliseringstekniker är ett tillvägagångssätt att rationalisera sina handlingar. Brottsliga 

gärningar kan alltså rättfärdigas till “acceptabla” handlingar eller i vissa fall även betraktas som 

“rätta” handlingar (Sykes & Matza 1957, s. 667). Sykes och Matza (1957, s. 667-669) har 

formulerat fem övergripande neutraliseringstekniker som rättfärdigar brottsliga gärningar. Den 

första neutraliseringstekniken är (1) förnekande av ansvar som handlar om att brottslingen 

förskjuter all form av ansvar för sina brottsliga gärningar. Förnekandet av ansvar handlar inte 

bara om att personen ifråga förklarar sin handling som en olycka, utan brottslingen ser istället sig 

blivit styrd att utföra sina handlingar än att själv äga kontrollen av sina brottsliga gärningar. Ur 

ett sociologiskt perspektiv handlar detta om att beskriva det avvikande beteendet som en produkt 

av yttre faktorer som dålig uppväxt eller andra faktorer som är utom individens förmåga att 

påverka. Genom att förskjuta sitt ansvar når inte sociala normer längre funktionen att fördöma 

den som begår de brottsliga gärningarna. 

(2) Förnekande av skada avser en neutralisering av den brottsliga gärningen, eftersom det inte 

uppfattas finna någon skada. Detta är dock en tolkningsfråga eftersom det handlar om vilken syn 

samhället, eller brottslingen själv intar vid brott. Skadegörelse kan neutraliseras som att ägaren 

har råd att reparera skadan eller att gängbråk är ett privat gräl mellan två parter som samhället 

inte har något med saken att göra. Denna neutraliseringsteknik kan alltså beskrivas omfatta 

upplevelsen av brottet, där länken mellan individen och dess gärningar bryts genom upplevelsen 

av att ingen skada blir skedd.  

(3) Förnekande av offer är en neutraliseringsteknik som handlar om att individen kan 

acceptera att det finns en skada i dess gärningar, men att det inte existerar något påtagligt offer 

som gärningen är riktad mot. Offerskapet kan även förlägnas genom att skadan rättfärdigas som 

en rätt handling eller en rättvis hämnd. På samma sätt kan offret vara avlägset där det inte finns 

en tydlig offerbild, eller en fullständig avsaknad av ett offer, som till exempel staten. 

Den fjärde neutraliseringstekniken (4) Fördömande av fördömarna handlar om att de som blir 

fördömda istället riktar sin kritik mot de som fördömer. Detta skulle kunna vara rättssystemet 

eller en myndighetsperson som fördömer brottslingar, men där brottslingarna istället riktar 

kritiken tillbaka, att de som bär på makten likväl är brottslingar och begår fel handlingar precis 

som dem. Att gå emot sociala eller rättsliga normer blir därmed inte ett stort steg eftersom de 

heller inte behöver följas av fördömarna.  
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Den sista neutraliseringstekniken (5) Åberopande av högre lojalitet handlar om att 

majoritetens normskrav inte behöver efterföljas, utan det är den mindre gemensamma gruppens 

normer som efterföljs. Detta kan vara sociala grupper som familjer, gäng, vänner osv, där 

gruppens regler och krav ställs till högre lojalitet än samhällets.  

Sykes och Matza (1957) konstaterar att de starka barriärerna i sociala normer eller i den 

personliga karaktären som annars stoppar brottsliga gärningar, kan upphävas genom 

neutraliseringstekniker.  
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4. Metod 

I detta avsnitt beskrivs uppsatsens metodologiska diskussion, så som vilka mätinstrument och 

intervjuförberedelser som gjorts, samt hur val av det metodologiska angreppssättet gåtts tillväga. 

Uppsatsens frågeställningar har sökt svar på vad som påverkar inställning och acceptans att 

undvika skatt, hos människor som begår dessa handlingar, dvs. ett datainsamlingsområde som 

naturligt faller under kvalitativ intervjumetod, eftersom det krävts en viss närhet till 

intervjupersonerna för att få svar på uppsatsens fråga.  

4.1 Urval 

Uppsatsens frågeställningar har sökt svar på att nå människor som undviker skatt och analysera 

deras beskrivning om sitt eget handlande. Urvalsgruppen i denna undersökning är dock 

problematisk eftersom människor som undviker skatt inte är en homogen definierad grupp i 

samhället eller på annat vis ingår i någon form av organisation som en forskare kan söka sig till 

på fältet. Att undvika skatt kan vara en kriminaliserad handling och kan därmed också vara ett 

känsligt ämne att skriva en uppsats om. I detta uppsatsarbete har intervjupersoner sökts utifrån 

existerande kontakter i mitt eget kontaktnätverk. Innan mitt val av uppsatsområde har jag 

upptäckt att många bekanta i mitt eget nätverk pratar öppet om att komma undan att betala skatt, 

men också vad man själv definierar som skattebrott och inte. Det har varit viktigt att finna 

relevanta intervjupersoner, utan att dessa individer kan bli identifierade andra intervjupersoner. 

Av denna anledning har jag strategiskt valt intervjupersoner i mitt nätverk i den mån att jag kan 

säkerställa anonymitet. Val av urval har därmed varit en stor forskningsetisk fråga i detta 

uppsatsarbete. 

I mitt urval och diskussion med intervjupersonerna har det varit viktigt att ta hänsyn till att 

inte fokusera allt för mycket på den brottsliga gärningen eller bakomliggande ekonomiska 

faktorer, utan uppsatsens huvudsakliga fokus har varit uppsatsens fråga och undersökandet av 

fenomenet utifrån ett kriminologiskt perspektiv. 

Bryman (2011, s. 194) beskriver denna form av urval som ett bekvämlighetsurval, det vill 

säga att använda sig av människor som redan finns tillgängliga för forskaren. Det största 

problemet som Bryman diskuterar kring bekvämlighetsurval är att det aldrig kommer kunna gå 

generalisera forskningens resultat. Syftet med denna uppsats har inte varit att undersöka hur alla 

människor som undviker skatt i Sverige har för inställning till att undanhålla skatt, utan 

uppsatsens fokus har varit att undersöka och analysera sociala aspekter som kommer med dessa 
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handlingar. Det är viktigt att förstå att alla former av urval kommer med sina egna begränsningar 

om generaliserbarhet, vilket är viktigt att lyfta fram och ta hänsyn till i analys och uppsatsens 

resultatdiskussion (Bryman 2011, s. 199-200). 

En annan viktig aspekt som är viktig att lyfta fram är att resultatet i denna uppsats haft en 

direkt påverkan av de intervjupersoner som jag valt att ha med i denna uppsats. Urvalsgruppen 

bygger på frivillighet och det är därför viktigt att föra diskussion kring om det finns någon aspekt 

som går förlorad av de människor som undviker skatt som inte valt att vara med i 

undersökningen. Min ambition har inte varit att skriva en uppsats om grovt kriminella människor 

eller människor som begår organiserade brott. Min ambition har istället varit att nå 

“vardagshandlingar”, för att kunna fördjupa mig i andra intressanta sociala aspekter förutom 

materiellt vinstintresse.  

Gërxhani (2007, s. 557) konstaterar att det är en stor utmaning och ett inträde på ett känsligt 

område att samla in material och information gällande aktiviteter som handlar om skatter. 

Gërxhani (2007) tar upp ett studieexempel om studier där man i Albanien haft ett stort problem 

att samla in material men också skapa förståelse för vilka bakgrundsfaktorer som ligger till grund 

över skatteundanhållandet. Politisk instabilitet främjar heller inte medborgarnas vilja att delta i 

undersökningar gällande de Albanska medborganas inställning till skattesystemet. Gërxhani 

(2007) gör en metodologisk diskussion och beskriver att det är viktigt att ta hänsyn till 

institutionella och kulturella aspekter i landet, för att kunna skapa förståelse för ett så känsligt 

ämne som inställning och vilja att betala skatt.  I denna uppsats har jag haft inställningen till att 

jag träder in på ett känsligt ämnesområde och tidigt förberett mig på att formulera etiska 

ställningstaganden som är viktiga för mig som intervjuare att ta hänsyn till i intervjuerna, samt 

hur jag väljer att presentera mitt insamlade material. 

4.2 Semi-strukturerad intervju 

I alla typer av undersökningar så är det frågeställningen som ska styra val av metod, och inte 

tvärtom. Svaren på uppsatsens frågor har nåtts i det ömsesidiga samtalet mellan mig som 

intervjuare och mina intervjupersoner, med stöd av en formulerad intervjuguide för att underlätta 

samtalet och för att vidmakthålla fokus på uppsatsens frågor. Intervjuerna har haft fokus på att 

samtalen utgått från intervjupersonens egna reflektioner och känslor om själva frågan. Detta har 

gjorts för att jag ska kunna skapa förståelse för intervjupersonernas egna upplevda verklighet och 

skapa god grund för analys (Repstad 2007, s. 14-15). 
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Gërxhani (2007, s. 557-558, 575) för en metodologisk argumentation om att inställning till 

skatter bör göras utifrån ostrukturerade observationer eller intervjuer. Detta metodologiska 

angreppssätt skapar utrymme för interaktion mellan forskare och intervjupersoner. Gërxhani 

(2007) lyfter fram aspekten att när skattefrågor ska studeras måste hänsyn tas till känsligheten i 

frågan, eftersom ingen människa vill bli konfronterad om denna betalar skatt eller inte. Det bör 

heller inte vara det huvudsakliga fokus, det vill säga. vem som betalar eller inte. Av denna 

anledning argumenterar Gërxhani (2007) att intervjuer är ett bättre tillvägagångssätt att nå 

relevanta aspekter kring skatter som inte enbart kan nås kvantitativt. Att välja intervjuer före 

andra former av insamlingsmetoder, skapar också frågor kring etik, främst anonymitet. Att 

säkerställa anonymitet är den första viktiga nyckelfrågan en forskare bör ställa sig när denne som 

ska studera människors inställning till att betala skatt. Gërxhani (2007, s. 565) menar även att 

den personliga kontakten skapar utrymme för ökad svarsfrekvens och möjlighet att kunna 

tydliggöra och ifrågasätta i dialog med intervjupersonerna. Bryman (2011, s. 413) beskriver att 

kvalitativa intervjuer har betydligt mindre struktur och friare utrymme att föra en dialog i en 

intervju, till skillnad från en kvantitativ intervjumetod som är mer lik en enkät där det finns ett 

mål att ställa samma frågor på samma sätt till alla intervjupersoner. I kvalitativ intervjumetod 

läggs fokus istället på att låta intervjupersonen uttrycka sin egen verklighet på sitt eget sätt. Den 

friare strukturen ger intervjupersonen möjlighet att hålla ett friare samtal på intervjupersonens 

villkor och förmåga att uttrycka sig själv om ämnet. Det är av ovanstående argument som gjort 

att jag valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer, men också för att det varit ett bättre 

metodologiskt angreppsätt för uppsatsens frågeställningar. 

Repstad (2007, s. 105) skriver att det kan uppstå problem i intervjuer då aktörerna ser tillbaka 

till händelser som skett tidigare. Problemet förklaras som att människans ståndpunkter i vissa fall 

kan ändras då de åldras och att händelser samt känslor glöms bort. För att undvika dessa felkällor 

menar Repstad (2007, s. 106) att det är viktigt att fråga huruvida åsikten inom ämnet har ändrats 

under åren. Att ställa frågor om konkreta händelser istället för deras synpunkter på om olika 

ämnen vid en viss tidpunkt är att föredra eftersom människan har lättare för att komma ihåg 

konkreta händelser än känslor och åsikter. Det har därför varit viktigt i denna undersökning att 

också undersöka vilken åsikt och tankar intervjupersonerna haft vid tillfällen de undvikits skatt 

och hur det förändrats över tid och varför åsikter förändrats. Som Repstad (2007) diskuterar kan 

det finnas förlorande tankar och känslor om händelser som skett tidigare, men att det därför är 
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viktigare för mig som intervjuperson att vara beredd på att ställa riktade följdfrågor för att ge 

intervjupersonen utrymme att också reflektera till tidigare handlingar.  

Gërxhani (2007, s. 576) menar på att forskning och att skapa förståelse för sociala ting, är ett 

av dagens mest värdefulla verktyg. Speciellt gäller detta frågor som är svårare att nå, så som 

skatteinställning. Information och förståelse över skatter är inte bara en viktig fråga som måste 

utredas, utan är också en metodologisk utmaning. Det är inte enkelt att få en sanningsenhetlig 

bild om inställning till skatt, eftersom det är väldigt svårt att samla in tillräckligt med tillförlitligt 

material. Det är därför extra viktigt att jag i min uppsats tagit hänsyn till att känsliga frågor 

berörts och lyfta fram dessa svårigheter och känslor som upplevts under intervjuerna.  

4.3 Avgränsning och generaliserbarhet 

Det har i denna uppsats varit viktigt att kunna göra ett medvetet urval för att kunna rikta in 

intervjufrågor som kan svara på undersökningens syfte och göra undersökningen mer konkret. 

Denna undersökning har sökt svar om samhällets påverkan på människors handlande. Det finns 

även olika sätt att begå och uppfatta undvikande av skatt, t.ex. på företagsnivå eller genom 

inkomstdeklaration till Skatteverket eller svartarbete. Undvikande av skatt i denna uppsats 

avgränsar sig till enskilda personers handlingar att genom olika sätt undkomma skatter för 

inkomst, köp/sälj, deklaration eller transport av varor osv. Forskning och vetenskapliga artiklar 

har sökt genom databaser med huvudsakliga sökord så som tax avoidance, tax evasion, tax 

cheating och tax planning. 

Generaliserbarhet är en viktig metodologisk fråga, speciellt i samhällsvetenskapliga 

undersökningar. Det är uppenbart att en upprepning av denna undersökning inte kommer leda till 

identiska resultat, på grund av att val av intervjupersoner kommer att variera. Det är dock viktigt 

att lägga fokus på de slutsatser som undersökningen kommer fram till och föra en diskussion om 

detta, genom att ha inställningen till att skapa djupare förståelse och inblick hur människor 

resonerar utifrån rådande samhällskultur (May 2001, s. 20). 

4.4 Reliabilitet och validitet 

May (2001, s. 96) förklarar att inom samhällsvetenskapliga forskning används två olika 

mätinstrument som forskaren kan använda sig av i sin undersökning. Dessa två mätinstrument är 

validitet och reliabilitet. Dessa begrepp kan användas för diskussion om forskarens relation till 

dataanalysen och vilka resultat som undersökning kommit fram till. Reliabilitet fokuserar på 

undersökningens resultat. Om undersökningen kommit fram till resultat som omfattar stabilitet, 
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innebär detta att en upprepning av undersökningen leder till liknande eller inte allt för skilda 

svar. I samhällsvetenskaplig forskning kan det betraktas som något svårt, att nå identiska resultat, 

eftersom det finns flera inre och yttre faktorer som påverkar en enskild undersökning (Bryman 

2011, s. 49).  

I denna uppsats har undersökningen fokuserat på intervjupersonerna. Detta innebär att det är 

med störst sannolikhet skulle innebära att en upprepning med andra intervjupersoner i samma 

urval inte skulle leda till samma svar, dock säger det inte att svaren skulle kunna leda till samma 

kvalitativa diskussion. Det är därför viktigt att ta till hänsyn att försöka behålla hög reliabilitet 

genom att skapa en större medvetenhet om forskarens och intervjupersonernas påverkan på 

undersökningens resultatet. 

Inom reliabilitet diskuteras även interbedömarreliabilitet som handlar om forskarens roll i 

undersökningen. Det finns en subjektiv faktor som påverkar t.ex. val av kategorier, sållning av 

information osv. Detta leder till ett utrymme för intervjupersonerna att komma i skymundan i 

resultaten när forskaren väljer vilken information som ska lyftas fram. Hur rättvis 

undersökningen framställs är därför en viktig fråga som forskaren behöver medvetenhetgöra i sin 

undersökning (Bryman 2011, s. 160-161, 166, 174. 351-361). 

Validitet handlar om de slutsatser som undersökningen kommit fram till är giltiga. Validitet 

handlar därmed om diskussionen kring om undersökningens resultat återspeglar datamaterialet, 

t.ex. genomförda intervjuer. Om det funnits fler perspektiv eller synsätt på en fråga, är det viktigt 

att båda sidorna lyfts fram och att forskaren inte medvetet/omedvetet inte tagit till hänsyn att ge 

en representativ bild om detta (Bryman 2011, s. 50-52, 65, 76-77, 151, 162). För att säkerställa 

validitet i denna undersökning har återkoppling och diskussion kring materialet diskuterats med 

varje enskild intervjuperson. 

4.5 Etiska perspektiv 

Som tidigare diskuterat har etiska ställningstaganden varit en del av hela uppsatsprocessen, från 

val av uppsatsämne till slutlig kontakt med intervjupersonerna för att säkerställa att jag som 

skribent uppfattat intervjumaterialet på rätt sätt. Att göra en undersökning om undvikande av 

skatt är som tidigare diskuterat inte ett oproblematiskt ämne och minst sagt ett väldigt känsligt 

område. Det har från början varit viktigt att formulera en konkret avsikt med uppsatsen för att 

avge en rättvis bild om vad denne uppsatsen syftar åt att nå.  
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Den största utmaningen har varit att skapa relation och förtroende hos mina intervjupersoner 

för att kunna ha en öppen dialog som möjlig. I denna uppsats har jag använt mig av ett brev i 

kontakten med mina intervjupersoner som förklarar frivillighet och möjlighet att avbryta 

deltagandet även efter intervjun är genomförd (Se bilaga 9.1). Det har varit viktigt att öppet 

förklara att jag vill prata om undanhållande av skatt, och det har varit en svårighet att beskriva en 

neutral beskrivning av vad som vardagligt kan benämns som ”skattefusk”.  

Enligt May (2001, s. 79) rör frågor om etik inte enbart om vad som är rättvist eller inte, utan 

etik är mycket större än så. Etik handlar också om hänsyn till de intressen och alla andra som 

berörs inom forskningsämnet. Även om jag skriver en uppsats om enskilda individer är det 

viktigt att också ta hänsyn till att det finns många andra i en liknande situation som kommer 

beröras av innehållet i uppsatsen. Det går därför inte enbart tro att uppsatsen enbart berör och 

handlar om enskilda och utvalda intervjupersoner. Etik handlar heller inte bara om hänsyn till 

intervjupersonerna utan också om uppsatsskrivaren själv. Jag som uppsatsskrivare bär också på 

etiska beslut som bottnar sig i värderingar och synsätt om hur jag väljer att skriva en uppsats om 

skatteundanhållande. May (2001, s. 79-80) konstaterar att det är ett komplicerat förhållande 

mellan etik och samhällsforskning. Bland annat menar May (2001) på att forskningsetiken 

handlar om att ett informerat samtycke där forskaren på ett rättvist sätt förklarar för deltagarna 

om ett frivilligt deltagande och information kring om hur forskningsprocessen kommer gå till.  

Det är viktigt att skydda deltagarnas identitet för att upprätthålla anonymitet, eftersom 

forskning kan användas i andra syften än vad den från första början varit menat för. Utifrån detta 

betonar May (2001) att ingen forskare kan skydda sina deltagare fullständigt, men att det är av 

denna anledning av största intresse att ingen ska kunna bli identifierad och att det ska finnas en 

uttalad förståelse kring deltagandets konsekvenser.  

Samhällsforskning kan behöva inskränka insyn för att utföra en undersökning, men det 

innebär också att utomstående aktörer svårare inte får möjlighet att undersöka eventuella 

felaktigheter och andra begränsningar i den information som enbart finns för åtkomst till 

forskaren. May (2001, s. 81) konstaterar att det enda sättet att fullkomligt uppnå etikens regler är 

att upphöra med all samhällsvetenskaplig forskning. Detta är något som tydligt påvisar 

svårigheten inom samhällsvetenskaplig forskningsetik. 

Det har varit en viktig fråga att inte enbart finna intervjupersoner utan också ge 

intervjupersonerna full möjlighet att ändra sitt beslut om att delta i min undersökning. May 
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(2001, s. 81) menar på att forskning omfattar en viktig relation mellan deltagande människor och 

deras förtroende till undersökningar. Att skapa relation och förtroende har varit en viktig del i 

intervjumaterialet i denna uppsats för att möjliggöra bidragandet av intervjupersonernas egen 

upplevda verklighet.  

I samtal med intervjupersonerna har det varit viktigt att göra en tydlig distinktion att inte 

utmåla intervjupersonerna som ”brottslingar” eller ”fuskare”, eftersom dessa benämningar är 

väldigt hårt laddade och kan sätta käppar i hjulet för att intervjupersonerna själva ska kunna 

definiera och förklara sin egen syn om sig själva. Det har också varit viktigt att jag som 

intervjuperson berättat att jag är intresserad av sociala aspekter kring skatteundanhållandet 

eftersom det är detta fokus uppsatsen har. Etisk medvetenhet har varit ett central 

ställningstagande på grund av val av forskningsämne och i efterhand har det tydligt påvisat sig 

vara det allra viktigaste momentet att få tillgång till den kunskap som samlats in. Repstad 

beskriver att undanhållandet av information för undersökningens syfte är sämre ur ett 

forskningsetiskt perspektiv. Dock innebär det också en risk att allt för mycket information kan 

innebära att deltagarna intar en viss ståndpunkt, som påverkar materialet (Repstad, 2007, s. 104). 

May (2001, s. 87) beskriver att forskningsetisk diskussion är ett måste för att skapa en öppen 

och granskande diskussion om den kunskap som produceras i undersökningar. Utan etiska 

ställningstaganden riskerar forskning enbart att stärka och vidmakthålla fördomar och göra 

feltolkningar av samhället. Forskaren har därmed en betydande roll att ta hänsyn till värderingar, 

eventuella omedvetna tankar och erfarenheter som spelar roll för uppsatsens resultat. May (2001, 

s. 88) beskriver att vissa samhällsforskare kräver att skribenten redogör för sitt eget 

ställningstagande och erfarenheter för att tydligt kunna urskilja med vilka ögon en undersökning 

producerats utifrån. Som skribent är det därför viktigt att skapa förståelse kring att det inte går att 

inta ett fullständigt objektivt ställningstagande, men det därför i denna uppsats varit ett viktigt 

mål att producera kunskap utifrån etiska ställningstagande. 

En intervjuperson har inte kunnat vara tillgänglig för att kunna kontrollera de material jag haft 

som ambition att använda mig av. Utifrån de etiska ställningstagandena att jag inte kunnat få 

återkoppling har jag därför valt att inte ta med denne intervjupersonen i analysmaterialet. 

Intervjupersonen i fråga har blivit informerad om detta. I efterhand har också transkriberingar 

och inspelningar kasserats som lovats. 
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4.6 Databearbetning och kategorisering 

Efter att intervjuerna genomförts och transkriberats har det varit en lång process att bearbeta all 

insamlat intervjumaterial och finna gemensamma svar och kategorisera dessa för att skapa 

tematiseringar för att analysera materialet gentemot teori och tidigare forskning.  

Kategoriseringen genomfördes på ett systematiskt tillvägagångsätt där jag först gjorde en grov 

sortering av materialet för att finna liknande resonemang. Den grova uppdelningen var normer, 

handling, åsikter och övrigt. Utifrån denna grova uppdelning gjordes sedan fler noggrannare 

sorteringar och tydligare rubriker på sorteringen framkom. Ibland kunde material flyttas mellan 

olika teman utifrån att rubrikerna förtydligades och fick ett mer konkret innehåll. Denna process 

har främst styrts av undersökningens frågeställningar för att kunna sortera ut essensen i det stora 

intervjumaterialet. Bryman (2010, s. 523-527, 528-535) beskriver detta som tematisk gång att 

strukturera materialet under teman för analys. Efter denna sorteringsprocedur kom jag fram till 

fyra huvudsakliga tematiseringar som jag valt att analysera utifrån uppsatsens frågeställningar. I 

senare analysavsnitt kommer dessa teman att redovisas och analyseras.  

Det har även varit en svårighet att inte förlora intervjupersonernas sammanhang av svaren, så 

att jag som skribent inte medvetet eller omedvetet analyserar materialet för att nå ett visst svar. 

Det har därför varit viktigt att producera en öppen analys och diskussion samt påvisa variationer 

av svar, så att det ger en rättvis bild om vad intervjupersonerna svarat i helhet.  
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5. Empiri 

Det empiriska underlaget i denna undersökning utgörs av fem intervjuer. Det gemensamma för 

alla intervjupersoner som är med i denna undersökning är det de har erfarenhet av att medvetet 

undvika skatt. Jag kommer nedan göra en kort presentation av mina intervjupersoner. 

Intervjuperson 1, berättar om sitt arbete som omfattar långa resor till och från arbete med 

privat bil. Personen berättar öppet om att denne medvetet registrerar felaktiga uppgifter för att 

erhålla mer skatteavdrag för resor i sin skattedeklaration i syfte att få tillbaka mer pengar än vad 

denne är berättigad till. 

Intervjuperson 2, beskriver hur denne importerar varor till privat bruk, där denne genom 

olika strategier angiver fel uppgifter för att undvika tull och moms-avgifter. 

Intervjuperson 3, berättar om svartarbete på ett extrajobb, där lönen alltid betalas ut i pengar 

efter varje arbetsdag, utan att inkomsten deklareras. 

Intervjuperson 4, beskriver hur denne i flera år angivit fel inkomst på sin skattedeklaration i 

syfte att få tillbaka en större skatteåterbäring. 

Intervjuperson 5, berättar om hur denne medvetet använder ROT/RUT avdrag i sin 

verksamhet för att få större skatteavdrag än vad denne är berättigad till. 
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6. Resultat och analys 

Avsnitten nedan omfattar de tematiseringar som valts utefter det intervjumaterial som samlats in. 

Rubrikerna representerar de mest relevanta områden för uppsatsens frågeställningar, som 

uppkommit i sammanställningen av intervjumaterialet. De fyra nedanstående analysrubriker som 

följer är, (5.1) Samhällsnormer och rättsnormer, (5.2) Risken att bli ertappad, (5.3) 

Rättfärdigande och (5.4) Avsaknad av kriminell identitet. Efter varje rubrik presenteras analys av 

citat från intervjupersonerna, som diskuteras i relation till teorier och tidigare forskning som 

presenterats tidigare i denna uppsats.  

6.1 Samhällsnormer och rättsnormer 

Ett viktigt ämne som uppkommit under intervjuerna kring undanhållande av skatter är diskussion 

kring samhällsnormers betydelse och dess företräde framför rättsliga normer. Det har 

framkommit att kriminalisering av handlingar inte behöver vara den enda avgörande faktorn att 

någon väljer att avstå från att begå en brottslig handling. I3 och I1 formulerar sig såhär i frågan. 

I3: “Lagen betyder inte så mycket, det är vad, VI, samhället tycker är fel som avgör om man 

bör begå brott eller inte...” 

I1: “Jag skulle påstå att det inte handlar om att det finns okunskap om lagar och vad som är 

brott eller inte, utan det är dessa samhällsnormer som styr. De har den största kraften i 

samhället. Normer och alla dessa oskrivna regler har större ”impact” på oss alla” 

I3 uttrycker att samhällsnormer har en mer avgörande faktor för det val man gör att medvetet 

undanhålla skatt. Som flera andra intervjupersoner som I1 uttrycker sig läggs fokus på att 

beskriva samhällsnormer som mer betydelsefulla än rättsnormer. Det är redan känt från 

undersökningar redovisat tidigare i denna uppsats att samhällsnormer har en betydande roll när 

det gäller undvikande av skatt (Kirchler, Maciejovsky & Schneider 2003, s. 537, 538). 

Rättsväsendet och dess påföljder är utifrån ett socialt perspektiv inte tillräckligt för att 

avskräcka eller ha en beteendeförändrande funktion, som dess syfte egentligen är till för (Varma 

& Doob 1998). Varma och Doob (1998) konstaterar att straffrättsliga påföljder inte är tillräckligt 

avskräckande och att det på sikt därför inte hjälper att skapa hårdare straff för att motverka 

ekonomisk brottslighet. Svanberg (2008, s. 43) beskriver detta fenomen som rättseffektivitet, det 

vill säga hur rättsnormer anses förändra beteende effektivt eller inte. Att förändra beteende 

genom rättsnormer har en uttalad begränsning. 
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I4: “Det som skulle göra att jag skulle sluta ja.. ‘fuska’.. om man nu vill kalla det så, är om min 

omgivning skulle tycka att det var mer fel. Sånt går före lagen. Alltså visst tycker folk att det 

inte är okej, men jag har inte mött något hårt motstånd, det är som att, så länge jag inte blir 

tagen, är det på nåt sätt okej för andra...”  

I4: “Jag skulle bara berättat om vad jag brukar göra för andra om jag om jag visste att de inte 

liksom skulle bli arga och anmäla mig precis. Om det fanns större motstånd mot detta, att 

betala fel skatt, skulle jag inte ens berättat för någon, kanske inte ens hållit på med det” 

I4 för samma diskussion om att omgivningen har en viktig roll om denne skulle avstå från 

brott eller inte. Detta innebär, även här, att omgivningens åsikter går före lagar. I4 beskriver även 

att dennes omgivning inte verkar ha ett allt för starkt motstånd att betala fel skatt medvetet. 

Skulle I4 bemöta större motstånd beskriver intervjupersonen att denne kanske inte ens skulle 

fortsätta med undanhållande av skatt. Undersökningar visar på att det viktigaste instrumentet att 

motverka ekonomiskt brottslighet är att stärka och upprätthålla de normer som motverkar 

inställning och acceptans till skattefusk (Skatteverket 2012). Det menas att skattekontrollen 

måste utföras på ett sådant sätt så att den bidrar till att dessa normer följs. Detta synsätt tydliggör 

samhällsnormernas kontrollfunktion i samhället, men också en förståelse att det finns en 

begräsning att genom lagar förändra beteende (Svanberg 2008, s. 43). Precis som ovanstående 

intervjupersoner lyfter fram så är det deras omgivning och normer som står före lagar och utifrån 

ett brottsförebyggande perspektiv bör fokus ligga på att stärka och upprätthålla dessa normer för 

att skapa ett större motstånd gentemot skatteundanhållande (Varma och Doob 1998). 

Ovanstående citat kan också kopplas an till Beckers (2006) beskrivelse om avvikelse, där en 

handling blir avvikande beroende på hur andra personer i omgivningen reagerar på handlingen. 

På så vis har även rättsliga normer som till exempel skattebrott, samhälleliga konsekvenser 

(Svanberg 2008, s. 35; Kirchler, Maciejovsky & Schneider 2003, s. 537). Ovanstående citat kan 

även förankras i Beckers utgångspunkt att avvikande handlingar produceras av sociala grupper 

och att det i sig inte är handlingen som är avvikande utan de sociala grupper som definierar 

handlandet. Ovanstående intervjupersoner lägger bland annat fokus på att beskriva sin 

omgivnings tankar och åsikter om skatteundanhållande. 

Forskning påvisar att det är viktigt att förstå att normer påverkar inställning och acceptans till 

undanhållande av skatt. Det är samtidigt viktigt att förstå att normer också förändras, därmed 

förändras även inställning och acceptans att undvika skatt. Normer bör därför inte ses som ett 
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varaktigt samhällssystem. I ett samhälle där det finns högre acceptans att betala fel skatt, leder 

till att fler också väljer att göra det (Wahlund 1991). Detta kan kopplas an till citaten ovan om att 

intervjupersoner beskrivit en avsaknad av motstånd, det vill säga, en form av acceptans, påverkar 

inställningen till avsiktlig skatteundanhållande. Det är viktigt att lyfta fram att olika människor 

har olika bekantskapskretsar och därför kan ha olika resonemang kring vad de anser är mer eller 

mindre allvarligt när det gäller skatteundanhållande, eftersom det är ens sociala omgivning och 

dess åsikter som styr vilken syn om felaktig skatt som råder (Wahlund 1991). 

I1: “Typ alla vet om att det ger ett högt straff om man blir påkommen”.  

I4: “Tidigare var det lättare att fiffla utan att bli tagen. Då sköttes all skattedeklaration manuellt 

medan nu är allt elektroniskt styrt. Det var mer okej och lättare att skattefuska då. En annan 

orsak kan vara att skattemyndigheten arbetar tätare med andra myndigheter för att förebygga 

skattefusk… Även samhällssynen och normerna har ju ändrats, så skulle jag bli tagen skulle 

jag verkligen skämmas inför familj och vänner, säkert också på min arbetsplats” 

I2: “Förr kunde fler människor göra olika typer av gärningar som var mer accepterat, medan i 

dagens samhälle definieras det som något ofint och oacceptabelt. Tidigare drev jag och min 

vän ett företag som hade han om olika leveranser. Med hjälp av företaget kunde vi slippa 

betala momsen på i princip allt vi köpte via företaget. Det hände då och då att både jag och min 

vän köpte privata saker som vi inte egentligen behövde till företaget men de t blev betydligt 

billigare om vi köpte det precis som att vi behövde det till vår verksamhet men i själva verket 

var det något vi skulle bruka privat.“ 

I citaten ovan beskriver intervjupersonerna att myndigheter och rättsväsendet tagit till andra 

metoder för att tillrättakomma skattfel. Det beskrivs idag finnas större säkerhet och risk att bli 

ertappad än förr. I4 och I2 hävdar också att de förr tyckte att det var mer “okej” att betala fel 

skatt, men att normerna nu förändrats och det istället skulle vara skamligt att bli ertappad för ett 

skattebrott. 

En ytterligare intressant aspekt som I4 lyfter fram är att om omgivningen tycker att det inte är 

okej att skattefuska, kan det bli skamfullt att bli ertappad för skattebrott. Goffman (2011) skulle 

beskriva detta som ett socialt stigma eftersom det är de sociala spelreglerna som bestämmer vad 

som ska kategoriseras som avvikande. Detta tydliggör den sociala aspekten om inställning och 

acceptans till skattebrott (Welch et al. 2005, s. 47-48; Kirchler, Maciejovsky & Schneider 2003, 

s. 537-538). Goffman (2011) menar på att socialt stigma handlar om relationerna mellan 
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människor och inte egenskaper. En skattefuskare är därför inte stigmatiserad på grund av sina 

handlingar utan, det är vilka sociala relationer som individen befinner sig i som avgör stigmat. 

Om individen som betalar fel skatt befinner sig bland människor som är starka motståndare till 

skattebrott, skapar detta ett större utrymme för skam och socialt stigma. Samma resonemang kan 

finnas kring Beckers (2006) beskrivelse av avvikelse och hur sociala grupper definierar andra 

avvikare. Dessa resonemang blir väldigt tydliga utifrån att intervjupersonerna oftast beskriver 

och identifierar sina handlingar utifrån den social kontext de befinner sig i. Det framgår att 

samhällsnormer har en avgörande betydelse utifrån hur intervjupersonerna resonerar är “bra eller 

dåliga handlingar”. Det är viktigt att förstå att normer handlar om hur en människa förväntas bete 

sig, men normer kan också bidra till vilka rättsregler som förväntas efterföljas, tillsammans med 

hur andra faktorer så som omgivning påverkar. Av citaten ovan framgår en viktig förståelse att 

samhällsnormer inte är ett enhetligt nationellt system som alla följer, utan normer ska förstås 

utifrån det sociala sammanhang som individen befinner sig i (Becker 2006; Goffman 2011).  

Uppsatsen har skildrat olika forskare/författare som konstaterar att sociala normer har en 

betydande roll för undvikande av skatt, men uppsatsen har enbart berört intervjupersoner som 

befinner sig i en svensk social kontext. Det är viktigt att problematisera att uppsatsen främst 

innehåller resonemang om samhällsnormer som studerats i annan social kontext än i Sverige. 

Forskning av sociala normer är därför inte ett oproblematiskt område eftersom forskning oftast 

studeras utifrån en viss lokal social kontext. För att undvika att blanda ”olika” sociala normer har 

denna uppsats därför riktat mer fokus att förstå sociala normer utifrån Beckers (2006) 

resonemang att avvikelse är något som definieras. Enligt medborgarundersökningar 

(Skatteverket 2012) som genomförts i Sverige påvisas att den allmänna svenska normen att se 

skattebrott som en oacceptabel handling, vilket är utgångspunkten i diskussion med uppsatsens 

intervjupersoner.  

6.2 Risken att bli ertappad 

En annan återkommande diskussion om medveten felbetalning handlar om de risker som 

intervjupersonerna upplever när de begår sina handlingar. Diskussion har fokuserat om risker att 

bli ertappad och kring uppfattning av allvarlighet kring undanhållande av skatt. 

I2: “Precis som fildelning, alla vet ju att det är illegalt, bara för att det finns en lag som säger 

att det är fel, så betyder det inte att man slutar. ALLA fildelar ju! När det gäller skatter, Hur 
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många har åkt dit egentligen? jag känner ingen som åkt dit, så varför skulle just jag åka dit, jag 

tycker att åker man dit har man bara otur“. 

I5: “För mig handlar det nog mest om vad riskerna är. Om jag är medveten om att det finns låg 

risk eller ingen risk att bli tagen, så ser jag inte varför jag inte ska göra det. Det kanske låter 

lite omoraliskt men jag tror alla tänker så. Om du vet att du kommer undan med t.ex. att ta en 

plånbok så tror jag att många skulle göra det”. 

I2 beskriver att risken att bli ertappad för undanhållande av skatt är väldigt låg, något som 

också minskar dennes inställning att begå sådana handlingar. Flera undersökningar konstaterar 

liknande resonemang att risken att bli upptäckt och sanktionerad för sina handlingar har stor 

betydelse för den upplevda graden av allvarlighet i brottet. Om det inte finns en stor risk att bli 

ertappad, kommer heller inte de som begår brotten att uppleva brottet som allvarligt (Wahlund 

1991, Skatteverket 2012, Akers 1990, Hecter & Kanazawa 1997).  

Det är viktigt att belysa att resonemangen om risk handlar om en subjektiv upplevelse där 

valet att medvetet betala fel skatt främst görs utifrån de upplevda riskerna före verkliga risker. 

Det är därför av intresse att också skapa förståelse att olika individer kan uppleva olika former av 

risker i sina handlingar.  

Wahlund (1991, s. 109) menar även att graden av risk att bli ertappad av fel skatt är vad som 

bestämmer handlingens allvarlighet. Intervjupersonernas resonemang ovan beskriver att om det 

inte finns många som blir ertappade för fel skatt, uppfattas heller inte handlingen som allvarlig. 

I5 beskriver i ovan citat att ens handlingar också kan handla om vilka möjligheter som står en 

tillgodo. Wahlund (1991, s. 111) diskuterar om tillfället skapar möjligheter för människor att 

begå brott. Även om Wahlund konstaterar att tillfället inte har en direkt koppling till handling, 

menar författaren att det behövs någon form av medveten handling att utnyttja de möjligheter 

som finns tillhanda. 

Det har återkommit resonemang kring medvetenhet och rationalitet kring att bli ertappad för 

skatteundanhållande, där det tydligt framgår att det finns en form av subjektiv riskbedömning. 

I5: “Varje gång görs ett val, och valet innebär en risk för stora konsekvenser, jag kan förlora 

mitt företag, min ekonomi och säkert mycket annat som jag inte ens vet om. Men det är något 

jag gör medvetet, typ som ett lotteri, jag vet att det finns en risk, men jag väljer att göra det 

ändå. Det är inte kul att tänka så, men jag måste vara försiktig, för det är inte värt allt besvär 

om jag skulle behöva betala tillbaka allt” 
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I5 uttrycker en rädsla för risk att bli ertappad, men också ett starkt medvetet val som denne 

gör. Att välja att begå handlingar kan utifrån Wahlunds (1991, s. 109) resonemang handla om 

ekonomisk vinst och utgift av dåligt samvete. Precis som I5 ger uttryck för en rädsla av risk, 

beskriver Wahlund att det görs en rationell och moralisk övervägning mellan att begå ett brott 

och att avstå. Wahlund konstaterar att ens moraluppfattning har stark koppling till upplevda 

risker av ens handlingar. Detta kan förklara att en person som trots rädsla och oro över att bli 

ertappad och förlora sitt arbete, begår skattebrott, eftersom den ekonomiska vinsten upplevs som 

större än den moraliska eller den emotionella utgiften. Detta resonemang har nära koppling till 

rational choice där individen antas göra en medveten rationell övervägning att begå en viss 

handling eller ej. För att en person ska betala fel skatt måste det finnas mer för- än nackdelar 

med dessa handlingar. (Akers 1990, Hecther & Kanazawa 1997). Inom rational choice omfattas 

individuella kognitiv förmåga, värderingar, relationer till den yttre sociala sfären, sociala 

strukturer, normer och andra institutioner som har betydelse för individens utfall av rationellt 

beslut. Det är därför viktigt att lyfta fram att I5 resonemang om rationella val inte enbart handlar 

om ekonomiska risker utan risken att bli ertappad är flerdimensionell. 

6.3 Rättfärdigande 

En gemensam faktor för alla intervjupersoner är att samtliga intervjuade rättfärdigade sina 

handlingar genom argument som innebar en form av upplevd rättighet eller förtjänst att få betala 

fel skatt. Att diskutera neutraliseringstekniker har inte varit någon agenda i intervjuerna, men det 

har ändå dykt upp en diskussion om hur intervjupersonerna på ett eller annat sätt rättfärdigat sina 

handlingar och på så vis upplevd en större känsla av rätt till sina handlingar. 

I5: “skattefusk och skattefusk, vi ska inte överdriva nu att jag är en som fuskar, jag ser det mer 

som att jag får ut lite mer pengar av det som jag är berättigad till. För mig ser jag det inte som 

ett problem, jag skadar inte precis någon annan, om jag skulle skada någon skulle jag absolut 

inte hålla på med det. Att göra det jag gör påverkar absolut människor, men det är en marginell 

skillnad” 

I1: “Jag är helt säker på att det jag gör inte skadar någon. Vi pratar om pengar, pengar snurrar 

alltid runt i systemet oberoende om vem det än är. Ingen äger pengar, det är viktigt att fatta. 

För mig är detta ingenting, jag gör inte så att någon blir utan mat på bordet om jag uttrycker 

mig så.” 



29 

Vissa intervjupersoner beskriver sitt handlade som om att det inte påverkar samhällssystemet 

negativt eller i allt för stor utsträckning gör skada. Denna form av rättfärdigande diskuterar 

Sykes och Matza (1957) som förnekande av skada och offer. Som intervjupersonerna ovan 

resonerar går det att utifrån neutraliseringstekniker diskutera en form av rättfärdigande som gör 

att individen kan undkomma de sociala normer som motsätter sig skatteundanhållande. Denna 

form av rättfärdigande kan ses i ovanstående citat där intervjupersonerna lägger fokus om 

förneka att ens handlingar innebär skada och något form av offer (Sykes & Matza 1957). 

Neutraliseringsteknikerna innebär därför att det blir svårare att se någon form av konsekvens och 

lättare att se fördelar med sitt eget handlande. Som tidigare behandlats i denna uppsats har 

diskussion kring statens offerstatus förts, något som varit omfattade kring detta tema (Lindgren 

2001).  

I2: “Det lilla jag tjänar från staten är inget dem ens märker av. Det finns många andra som 

håller på att fiffla med miljardbelopp. Staten har pengar och ingen kommer till skada om man 

slipper undan lite skatt då och då. Som på det, betalar jag redan hög skatt i Sverige. Vart går 

alla mina skattepengar till? Dem ska ändå tillbaka till mig, det är inte konstigt att jag gör det på 

annat sätt.” 

Intervjupersonerna ovan rationaliserar sitt skattefuskande genom att påstå att det finns andra 

individer som skattefuskar och utgör ett större problem än vad personerna själv utgör. Denna 

form av diskussion riktar stort fokus bort från sitt eget handlande och riktar kritik mot andra som 

begår värre handlingar. Fördömande av fördömarna som neutraliseringsteknik kan detta innebära 

en sådan form där man beskriver att det finns “värre brottslingar” och att eftersom det finns 

många andra som begår dessa brott blir ens egna handlingar marginella jämfört med dem (Sykes 

& Matza 1957). Denna form av förnekande av ansvar och skada underlättar skatteundanhållandet 

eftersom det innebär att sociala och rättsliga normer lättare kan beträdas eftersom det inte längre 

känns allvarligt nog att betala fel skatt ”i mindre form”. 

I4: “Jag har alltid betalat skatt under mitt arbetsliv och jag har alltid varit trogen till att göra 

gott. Jag har aldrig varit sån här, utnyttjare, eller jag menar en som har varit behov av socialen 

och få försörjningspengar. Jag är inte en börda, eller utgift för samhället, jag har aldrig varit 

det. Jag betalar mycket mer än vad jag får tillbaka, det här (fel betalning av skatt) är som en 

förtjänst av all min lön jag betalat in” 
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I3: “Skatt hit och skatt dit, vet du hur mycket vi betalar skatt för? Vi skattar på allt vi köper, 

fordonsskatt, bensinskatt, skatt på skatt, hela tiden går pengar till skatten! Även när jag betalar 

med svarta pengar så skattas dessa pengar någonstans i kedjan. Det spelar absolut ingen roll, 

det finns nästan inget som är svarta pengar längre. Jag sover gott om nätterna av det lilla jag 

får svart (oskattad lön)” 

Resonemanget landar även i en diskussion om att skattepengar ska gå tillbaka till samhället 

och att det då därför inte är konstigt att erhålla skattepengar genom andra metoder. 

Intervjuperson 4 resonerar även tydligt att denne betalar mycket skatt än vad som felaktigt tas 

tillbaka. Denna neutraliseringsteknik påvisar tydligt ett resonemang om att personen i fråga inte 

upplever sig att dennes handlingar är fel. Snarare lyfter intervjupersonen sig själv och beskriver 

undanhållande av skatt som en förtjänst av redan inbetalad skatt. Intervjuperson 3 beskriver en 

tydlig neutralisering av fel skatt eftersom samhället redan beskattar på många andra sätt än 

inkomster, som till exempel bensinskatt. Intervjupersonen menar på att det därför idag inte går 

att säga att svarta pengar är obeskattade eftersom de ändå på ett eller annat sätt kommer hamna 

tillbaka till skattesystemet. Denna form av resonemang påvisar tydliga skildringar om att trots att 

vissa kan betraktas som omoraliska kan det ändå finnas en tankegång som neutraliserar och 

rationaliserar handlingen. Det blir tydligare att förstå att skattefusk är i stort behov av 

neutraliseringstekniker för att människor ska kunna rättfärdiga sina gärningar både för sig själv 

men också för andra. Durkheims resonemang om brottsofferställning är väldigt relevant i detta 

resonemang, eftersom Durkheim (1893, s. 171) menar på att samhällsförändringar skett så att det 

inte längre är allvarligt nog att begå brott mot staten eller det kollektiva, om det inte tydligt 

påvisar skada på enskilda individer (Lindgren 2001). 

Det framgår en tydlig skildring kring intervjupersonerna att det finns förståelse kring vilka 

sociala normer som finns i det svenska normsystemet, det vill säga, att det är oacceptabelt att 

begå ”skattebrott”. Det går heller inte urskilja ignorans eller stark kraft hos intervjupersonerna att 

åsidosätta normerna. Det intressanta i denna analys är att intervjupersonerna inte förkastar det 

rådande normsystemet utan rättfärdigar istället sitt handlande då de inte uppfattar att de bryter 

mot normerna eller gör det i en allvarlig form. 

6.4 Avsaknad av kriminell identitet 

Människor som blir ertappade att undanhålla skatt bär på ett socialt stigma eftersom dessa 

individer avviker från de sociala spelreglerna. Samhällsnormen är att vara en laglydig 
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medborgare och själv ta ansvar om individen blir ertappad eller fälld för en “bedräglig” handling. 

Detta är något som uppkommit under intervjuerna. Att begå “skattebrott” är ur ett 

samhällsperspektiv ett sätt att utnyttja systemet och väldigt stigmatiserat.  

I1: “De flesta i min omgivning avskyr ju såna där skattefuskare, det är som att vara en person 

som utnyttjar systemet. Jag berättar inte för alla för vad jag gör, för det finns så mycket 

motsättningar i samhället om att vara ‘en sån där’.”  

I2: “Det som alla förväntar sig att man ska vara är en person som följer alla lagar och inte 

begår brott mot samhället, asså brott som andra människor kan anses få skada på, typ som att 

utnyttja försäkringssystem eller begå skattebrott. När andra pratar om hur dåligt det är att 

skattefuska, även om de innerst inne skulle vilja det, brukar jag inte berätta för de kommer bara 

få en dålig bild om mig då”. 

Ovanstående resonemang kan kopplas an till Beckers (2006) beskrivning om hur sociala 

grupper definierar avvikelse och vilka tankar som finns kring de som blir identifierade som en 

avvikare, men också vilka normativa förväntningar som upprätthåller de förväntningar som 

människor ska följa. Forskning visar även på att det finns en otydlig definition på “skattebrott”, 

mellan att göra en felaktig deklaration och att arbeta svart, även om båda handlingarna rubriceras 

som skattebrott. För människor som undanhåller skatt konstrueras därmed stigmat utifrån sin 

egen upplevelse av “skattebrott” och samhällets syn på handlingen. Detta är något som 

intervjuperson 3 nedan beskriver. 

I3: “Det är brott men jag ingen brottsling, det är så jag känner. Att arbeta svart är inte kanske 

det mest rätta man kan göra, men det är jag som valt detta. Jag har valt att min pension inte 

kommer se ut som andra, det är mitt val att jag har otroligt dåliga arbetsvillkor, eftersom jag 

egentligen inte ens existerar som arbetare när man arbetar svart. Min arbetsledare skulle kunna 

säga att han inte tänker betala lön till mig och det finns inget jag kan göra. Jag finns ju tekniskt 

inte. Så att kalla mig skattefuskare låter för mig bara fel. Det är inte som om jag fuskar med 

alla mina skatteuppgifter som skatteverket kräver av mig, sån är jag verkligen inte.” 

Goffman (2011) menar på att människor tydligt delar upp vad som är acceptabla och 

inacceptabla handlingar. Det framgår en tydlig norm om att låg inställning till skattefusk och 

dålig acceptans till att andra skattefuskar. Goffman (2011) förklarar dock att det finns människor 

som accepterar sitt stigma för att mildra sin skam och utanförskap. Stigmatiserade grupper kan 

också söka acceptans hos andra stigmatiserade. Det skulle innebära att skattefuskare söker 

acceptans av sina handlingar hos andra som begår liknande handlingar. Flera författare som 
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redovisats tidigare i denna uppsats konstaterar att om det finns fler som skattefuskar i sin sociala 

omgivning leder detta till en större acceptans av handlingen. Detta är något som flera 

intervjupersoner lyft fram. Några av dessa beskrivs utifrån citaten nedan. 

I1: “Det handlar inte om lag och rätt, det viktiga är vad en omgivning tycker är rätt och fel. I 

mitt fall vet jag att många i min omgivning ogillar skattefusk, men jag känner samtidigt några 

som inte tycker att det är fel alls. När jag vet att det finns människor som också nästan stödjer 

det jag gör och också gör samma sak, känns det mer som att vi inte kan ha fel. Det är en form 

av bekräftelse att man inte är ensam eller konstigt.” 

I3: “... jag känner några vänner som också håller på med exakt samma sak som jag gör. Om jag 

skulle vara ensam skulle jag heller inte hållit på med detta. Det är som att vi lärt varandra och 

stöttar varandra i detta. Det låter kanske konstigt, men det är viktigt att ha en vetskap att man 

inte är ensam”. 

Becker menar på att motiv till en handling produceras under en längre tid genom ett 

avvikande beteende. Detta kan förklara intervjupersonen nedan, när denne beskriver att 

skattefusket pågått länge och att det är den största anledningen till att denne fortsätter med sina 

handlingar. Det har tidigare resonerats i uppsatsen att det finns många olika sätt att undanhålla 

skatt, bland annat genom att agera aktivt eller passivt, samt att det inte finns en klar definition 

kring vilka strategier som uppfattas vara bedrägliga nog att ses som normbrott (Winnings 1993). 

I5: “När jag började, ja det här med skatter, jag vill inte använda ordet skattefusk, för det får 

mig att låta som en omoralisk bedragare som lever på att utnyttja andra. Det är inte min bild 

om mig. Jag började med småsaker, men det är efter att det gått sån lång tid som man känner 

och lärt sig vad som fungerar och inte fungerar. Jag är helt säker på att det är tiden som spelar 

stor roll att man håller på med detta. Men jag är ingen värre person för det, jag är fortfarande 

en samhällsmedborgare som gör mycket gott från sig” 

Intervjuperson 5 lyfter fram tydligt att denna inte vill bli identifierad som brottutövare och 

beskriver sig själv som en god samhällsmedborgare. Det är något alla intervjupersoner påpekat, 

att de inte vill bli kallade för skattefuskare eller bli sedda som brottsutövare eftersom de själva 

inte upplever sig själva som det. Även om intervjupersonerna vet att de medvetet egentligen 

begår skattebrott, så finns det en stark motsättning att bli identifierad med detta. Det har inte varit 

någon stark motsättning att prata om ämnet skatteundanhållande och de strategier som 

tillkommer, men det som dock varit känsligt är användandet av begrepp som “brott” och “fusk”. 
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Becker (2006) beskriver detta som ett socialt fenomen där “avvikare” inte uppfattar sig själv som 

avvikande. Det går även skapa förståelse kring att det är svårt att definiera människor i en icke-

homogen grupp utifrån Beckers förklaring att det inte existerar grupper av människor som 

avviker, utan sociala grupper som definierar avvikande handlingar. Intervjupersonerna vill hellre 

tillhöra benämningen “samhällsmedborgare” som inkluderad i samhället och inte som 

exkluderad, stigmatiserad eller stå utanför samhället och dess normer och lagar. Detta tydliggörs 

i nedanstående citat från intervjuperson 4. 

I4: “Jag vill inte kalla detta skattefusk, jag är ingen skattefuskare, jag är ingen mördare, 

brottsling eller någon som borde sitta inne i fängelse för vad jag gör. Visst är det fel, men jag 

tar illa vid mig om någon skulle kalla mig för en sån där bedragare eller utnyttjare. Jag har inte 

haft en vilja att skada andra eller göra så andra har det mindre bra. Det är ingenting jag njuter 

av precis. Om mina aktioner skulle leda till att någon har det sämre skulle jag självklart må 

dåligt av det. Jag är precis som alla andra en samhällsmedborgare först” 
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7. Avslutning 

I denna studie har fokus legat på att förstå inställning och acceptans av medveten felbetalning av 

skatt hos de intervjuade, utifrån forskning och teoretiska utgångspunkter. Flera faktorer har 

diskuterats i detta arbete men det som fått stor uppmärksamhet och betydelse för uppsatsens 

frågeställningar är inställning till samhällets normer, rättfärdigandet av sina egna handlingar och 

avsaknad av kriminell identitet. 

7.1 Diskussion 

Det har framgått väldigt tydligt att samhällets normer och sociala spelregler går före rättsliga 

normer. De intervjuade har beskrivit att även om deras vetskap och förståelse över sina 

handlingar, räcker det inte som ett faktum att avstå från att betala fel skatt. Både forskning och 

uppsatsens intervjuade visar på att det närmaste sociala nätverkets syn på undanhållande av skatt, 

påverkar individens rationella val att undvika skatt. Svanberg (2008, s. 44-45, 47) menar på att 

rättsregler samverkar med andra normer och kognitiva element och att beteendeförändring i lagar 

är mer komplext än att enbart stifta lagar. 

Det har även framkommit att samhällsnormer har betydelse för upplevd skam hos individerna, 

eftersom starka motsättningar kan leda till stigmatisering utifrån den sociala grupp som individen 

befinner sig i. Subjektiv uppfattning har varit av stor betydelse i uppsatsen för att beskriva de 

bakomliggande faktorerna kring inställning till undanhållande av skatt. Den subjektiva 

inställningen påverkar därmed också riskbedömningen att undvika skatt. De medvetna valen och 

konsekvenser att undanhålla skatt handlar inte bara om rationalitet, av vinst och risk, utan den 

individuella bedömningen gör att skatteundvikande också kan skilja sig från person till person 

väldigt mycket, vilket samtidigt är en viktig förståelse att ta hänsyn till i ämnet. 

Att ha en avsaknad kriminell identitet kan beskrivas vara en förutsättning för människor att 

kunna skapa acceptans att undanhålla skatt. I intervjuerna framgår ett viktigt ställningstagande 

och känslighet att inte bli omnämnd som “fuskare” eller “brottsling”, eftersom dessa termer 

anspelar något som intervjupersonerna inte kan identifiera sig till. Det har därför varit ett viktigt 

ställningstagande i uppsatsprocessen att använda termer som “skattebrott” eller “skattefusk” 

försiktigt med hänsyn och förståelse kring till att benämningarna kan påverka uppsatsens fokus 

och tillgång till att intervjupersonerna får möjlighet att beskriva sin egna upplevda verklighet. Ur 

ett större perspektiv innebär detta att det är viktigt att kunna skapa bättre förståelse för hur 



35 

människor aktivt skapar distans att inte se sig själv som lagöverträdare, med tekniker som 

neutraliserar ens kriminaliserade strategier. 

För att förstå varför människor undanhåller skatt eller i andra sammanhang, medvetet begår 

brottsliga gärningar, kräver närmare analys om hur människor rättfärdigar sina handlingar och 

hur man beskriver sig själv inför andra. En ytterligare aspekt är också den subjektiva 

riskbedömningen som görs huruvida en individs gärning uppfattas som tillräcklig allvarlig eller 

riskfylld. Det komplexa rationella beslutet är en av många sociala faktorer som samspelar med 

varandra. Kriminaliserade handlingar innebär därför att alla människor som medvetet begår 

brott, inte behöver se själv som brottslingar. Att kriminalisera och definiera oacceptabla 

handlingar har ett syfte att skapa motstånd, avskräcka och att skapa sociala system som avvärjer 

människor att begå vissa typer av oönskade handlingar. I denna diskussion inrymmer därför 

normers betydelse för hur man ska arbeta brottsförebyggande genom att införliva motstånd i 

människors egna moraliska uppfattning än att enbart kriminalisera i lagtext och stärka rättsliga 

påföljder. Svanberg (2008, s. 51) för resonemang att lagtext har ett brottspreventivt syfte men att 

rättsregler kommer med sina begränsningar av rättseffektivitet.  

Av detta går det också diskutera hur mycket lagtext och sociala normer kan ställas gentemot 

varandra. Är människor måna att inte begå brott som till exempel mord för att det är 

kriminaliserat, eller begår människor inte mord för att det upplevs som en hemsk och omoraliskt 

handling? Svanberg (2008, s. 58) menar på att rättsregler bör ses som ett beteendeförändrande 

element av många fler, eftersom individens befinner sig i ett sociala sammanhang med många 

samspelande faktorer som påverkar beteende och syn på normer. Att åstadkomma 

beteendeförändring kräver inträde och påverkan i samhällsnormer och kan ses som ett mer 

effektivare tillvägagångssätt för en stat att stärka och upprätthålla sina rättsliga intressen och på 

så vis nå till att arbeta brottsförebyggande. 

7.2 Slutord 

Det är viktigt att belysa att skattebrott inte är ett samhällsproblem (Durkheim 1893), vilket denna 

uppsats inte heller har som syfte att påstå. Det är dock viktigt att diskutera och förstå varför alla 

människor inte lyckas följa lagstiftning eller andra normativa förväntningar. Att förstå varför 

människor begår brott handlar om att skapa förståelse kring hur sociala grupper definierar 

avvikelse och människor som blir definierade. Becker (2006) menar på att kriminalitet endast 

kan förstås utifrån hur samhället definierar brott och att inte lägga ett blint fokus på de individer 
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som begår brottsliga handlingar. Att arbeta brottsförebyggande mot alla typer av brott i samhället 

kan ses som en orimlig vision, men att arbeta mot att stärka normer kan dock diskuteras vara en 

mer långsiktig och effektiv brottsförebyggande lösning, eftersom normer har en stark påverkan 

på människors inställning och acceptans till vissa beteenden. Ett bra exempel på normförändring 

i Sverige är barnaga. Barnaga kriminaliserades så sent som år 1979 (SCB 1996). Idag finns 

starka motsättningar och oro kring barn som far illa. Samhället har idag riktat stor 

uppmärksamhet kring rättigheter, tankar och värderingar hur barn ska växa upp och fostras.  

Sammantaget går det att påstå att rättsregler, sociala normer och individens sociala 

sammanhang enbart är några centrala element som påverkar om en människa väljer att medvetet 

undvika skatt. Dessa strategier sker i komplexa processer där det kan vara svårt att skapa 

förståelse kring vilka aspekter som uppsatsen belyst som har mest eller minst påverkan.  

Det är omöjligt att påstå att uppsatsen kan förklara fenomenet skatteundanhållande, utifrån 

uppsatsens analys av intervjupersoner, vilket heller inte varit en frågeställning i uppsatsen. 

Istället har uppsatsens undersökning haft fokus på att utifrån ett ödmjukt och öppet 

samhällsvetenskapligt tillvägagångssätt föra diskussion kring de sociala aspekter som blir tydliga 

i samtal med människor som undviker skatt. Den allra viktigaste förståelsen av ämnet ur ett 

kriminologiskt perspektiv är att se skatteundanhållande som en flerdimensionell fråga och därför 

minst bör förstås utifrån olika sociala och kognitiva aspekter.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Informationsbrev och intervjumall 

Hej mitt namn är Dennis Cvitkovic och jag läser kriminologi på högskolan i Kristianstad. Jag 

skriver för nuvarande mitt examensarbete som är den sista och största prövningen för mig. Mitt 

examensarbete kommer att handla om undanhållande av skatt. Jag intresserar därför mig att finna 

intervjupersoner som har eller haft erfarenhet att undvika skatt. Jag är fullt medveten om att det 

finns en gråzon gällande vad människor uppfattar vara olagligt och lagligt, moraliskt och 

omoraliskt osv. Detta är en aspekt i min uppsats som jag också vill studera närmare, eftersom 

olika människor uppfattar tillvägagångssättet att undvika skatt olika. 

Mitt intresse är därför att undersöka åsikter, tankar, resonemang kring dessa olika typer av 

handlingar för att skapa mig en större förståelse kring den egna subjektiva upplevelsen att 

undvika skatt. Syftet med denna undersökning är att få ökad förståelse och kunskap kring hur 

människor förhåller sig till skattesystemet. Intervjun kommer ta cirka 1 timme där du som 

intervjupersonen självklart kommer få vara anonym. Under intervjun kommer jag spela in 

samtalet för att underlätta mitt eget antecknande.  

Du som intervjuperson väljer vilka frågor du vill svara på, och kan närsom både innan, under 

och efter intervjun välja att inte delta i min undersökning om så önskas. Givetvis kommer 

inspelningen och eventuella anteckningar kasseras och jag kommer i min analys använda 

intressanta citat som inte kommer kunna identifieras till en enskild person. Jag kommer 

återkoppla till dig om vilka citat jag väljer att ha med i min undersökning för att försäkra mig om 

att det du sagt stämmer överens som jag förstått det.  

Jag vill med detta tacka om du väljer att ställa upp för en intervju till min undersökning. Vid 

ytterligare frågor kring intervjun eller min uppsats kontakta mig gärna. 

 

Återigen tack så hjärtligt. 
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Nedan kommer förslag på intervjufrågor som kommer beröras 

 

¤ Skulle du kunna berätta lite om dig själv ålder, intresse, familj och jobb? 

¤ Vad anser du är ett skattebrott? (ge gärna exempel)  

¤ Vad tycker du om skattesystemet? (om bra/dåligt varför anser du det vara så?)  

¤ Är skattesystemet lättbegripligt? (om ja/nej utveckla ditt resonemang)  

¤ Vad anser du om en personer som t.ex. undviker att deklarera eller undviker att betala skatt? 

¤ Vet du vad som är lagligt och olagligt gällande skattesystemet? (ge exempel)  

¤ Är skattesystemet rättvist fördelat? 

¤ Har du erfarenheter av att på något sätt undvika skatt? (Vad eller hur definierar du dessa 

handlingar som) 

¤ Hur ser du på risken att bli upptäckt om man undviker/avviker från skattesystemet? (skulle 

du kunna utgå från en konkret händelse)  

¤ Skiljer undvikande av skatter från andra handlingar som t.ex. är kriminaliserade? 

¤ Hur skulle du definiera ett typsikt exempel på hur man avviker från skattesystemet? (ge 

exempel)  

Följdfråga - Hur skulle du definiera ett icke typiskt exempel på ett avvikande från 

skattesystemet? (ge exempel) 

¤ Känner du människor i din omgivning som undviker skatt? 

¤ Vad är din uppfattning kring varför andra människor undviker skatt?  

¤ Vad är din förklaring till att undvika skatt? 

¤ När du hör eller läser ordet “skattebrott/fusk” vad är det för dig?  

Vad gör att man väljer att INTE begår sådana handlingar? 
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