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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
Sverige framställs ofta i samhällsdebatten som ett byråkratiskt land där krångliga och 
omotiverade regler sätter käppar i hjulen för privatpersoner och företag. I rapporter från 
näringslivsorganisationer och på debattsidor ondgör sig företagsledare över ineffektiva 
myndigheter och kostsamma regler. Regeringen har hörsammat kritiken och driver sedan en 
tid tillbaka ett regelförenklingsarbete för att minska belastningen för företagare. Samtidigt 
visar internationella undersökningar att Sverige är ett land med relativt enkla regler och liten 
byråkrati. 
 
Problem 
Finns det ett missnöje med dagens regelverk bland företagare och, om det finns ett missnöje, 
hur kan vi tolka och förstå det? 
 
Syfte 
Uppsatsens syfte är att öka vår kunskap och förståelse för hur företagare upplever dagens 
regelverk. 
 
Metod 
För att uppnå vårt syfte har vi genomfört en fallstudiebaserad undersökning. Vi har genomfört 
fem djupintervjuer med personer som har lång erfarenhet av att driva företag i Sverige. 
Intervjuerna har genomförts på respondenternas arbetsplats eller i ett fall i respondentens hem. 
Vid samtliga intervjuer har både Johan Egbert och Magnus Frankenberg deltagit. 
 
Resultat 
Vi har funnit ett stort, men inte genomgående, missnöje med dagens regelverk. Den enskilt 
vikigaste faktorn som ökade förståelsen för vad som skiljde de missnöjda från de ej missnöjda 
var respondentens allmänna inställning till, och sätt att se på, regler och dess uppkomst.  
 

• En person som såg regler som en naturlig del i ett samhälle och som ett resultat av en 
rationell process, var i mindre grad missnöjd med regelverket.  

• En person som såg på regler som motsatsen till det naturligt fria och som ett resultat 
av en irrationell process var i större utsträckning missnöjd med regelverket.  

 
Vi har även undersökt hur man kan förstå och tolka det missnöje som finns. I vår 
undersökning fann vi tre faktorer som i stor utsträckning kunde förklara missnöjet. 
 

1. Respondenterna upplevde att myndigheter och politiker hade en fientlig och 
fördomsfull inställning gentemot dem. Vi fann att mycket av missnöjet med 
regelverket kunde tolkas som ett missnöje med myndigheters och politikers attityder 
gentemot företagare. 

2. Respondenterna upplevde att myndigheternas tillämpning av regelverket var 
godtycklig och oförutsägbar. Myndigheterna har stor makt och deras beslut har stor 
betydelse för företagare. En del av missnöjet med regelverket kan därför förklaras med 
att respondenterna upplever tillämpningen som godtycklig. 

3. Regelverket i sig tycktes vara ett relativt litet problem. Däremot kan ett visst missnöje 
med regelverket tolkas som en kritik av mängden regler. 
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ABSTRACT 
 
Title of thesis: Businessmen and the body of regulations – A study of the dissatisfaction with 
Swedish bureaucracy. 
 
Background:  In the domestic debate Sweden is often described as a country with a high level of 
bureaucracy where complicated and unreasonable regulations are an obstacle for both private 
persons and enterprises. Several reports from business interest-organizations state that Sweden is 
regulating business harder than ever before. The government has responded to the critique and has 
started a programme aiming to make the regulations less heavy and more consistent. At the same 
time several international surveys establish that Sweden do not regulate business harder than other 
countries, in fact Sweden regulate less than most countries. 
 
Research problem: Do owners of enterprises consider bureaucracy and regulations as an obstacle 
when managing their business and, if so, how can we understand that? 
 
Aim: The aim of this thesis is to gain greater knowledge and understanding about how owners of 
enterprises experience government bureaucracy and government regulations. 
 
Methodology: The study is based on five cases. We have conducted five in-depth interviews with 
owners of enterprises, all with long experience of running companies in Sweden. The interviews 
were conducted at the respondent’s workplaces, except for one that was conducted in the home of 
the respondent. The interviews were recorded. Both Johan Egbert and Magnus Frankenberg were 
present at all of the interviews.  
 
Conclusions: The government bureaucracy and regulation are sources to dissatisfaction among 
our respondents. The respondents expressed a varying level of dissatisfaction though. The most 
important factor that increased our knowledge about what distinguish the dissatisfied respondents 
from the respondents that expressed less dissatisfaction was the general attitude towards 
governmental regulation. 
 

• A person who considered regulation as a natural part of a society and as a result of a 
rational process, was to a less extent dissatisfied with the body of regulation that affected 
his business. 

• A person who considered regulation as something obstructive, that was the result of an 
irrational process was to a greater extent dissatisfied with the body of regulation that 
affected his business. 

 
When examining the dissatisfaction we found three factors that, to a great extent, could 
explain the dissatisfaction. 
 

1. The respondents considered the authorities and politicians to have a hostile and prejudiced 
attitude to them. We found that an important source of dissatisfaction is negative attitudes. 

2. The respondents considered that the application of different regulations, on the part of the 
authorities, was arbitrary and unpredictable. The different decisions made by the 
authorities can be of great importance for a business. Arbitrary application of the 
regulations is a source of dissatisfaction. 

3. The substance of the regulations was not considered as a great problem. On the other hand 
could we see some degree of dissatisfaction with the amount of regulations.  
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1 Bakgrund 
 
I detta inledande kapitel kommer vi att ge en bakgrund till problemområdet. Därefter kommer 
en problemdiskussion föras. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte och avgränsningar. 
 
I samhällsdebatten framställs ofta Sverige som ett byråkratiskt land för svenskar i allmänhet, 
och för företag i synnerhet. I rapporter, debattartiklar och på ledarsidor framställs det svenska 
regelverket som ett hinder för företagande och utveckling. På Dagens Nyheters ledarsida 
kunde man t.ex. den 16 september läsa att ”Antalet myndigheter som har synpunkter på 
företagarna måste minska, liksom regelverket som styr vardagens alla delar i detalj” (Dagens 
Nyheter 2005-09-16). Näringslivets regelnämnd beskriver i rapporten Regelindikator 2005 att 
näringslivets sammanlagda kostnader för att administrera regelverket uppgår till 50 miljarder 
kronor per år, vilket motsvarar ca 100 000 heltidstjänster per år. Arbetsgivarorganisationen 
Svenskt näringsliv publicerar regelbundet rapporter som visar på företagares missnöje med 
den svenska byråkratin. Även regeringen har numera den officiella ståndpunkten att 
regelverket bör förenklas för Sveriges företagare (Sverige ska vara ett av världens bästa 
företagsländer). 
 

1.1 Reglers olika sidor 
 
Att följa regler innebär stora kostnader för företag, dels kan själva formen på verksamheten 
påverkas och sedan kostar det både tid och pengar att samla in, lagra och rapportera 
information. Kostnader som nämnts är från 50 miljarder kronor per år (Regelindikator 2005, 
s. 2). Framförallt mindre företag har framhållit att regelverket blivit orimligt betungande och 
de resurser som krävs för att efterleva reglerna påverkar företagets primära verksamhet 
negativt. I förlängningen hindrar detta utveckling och tillväxt för såväl företag som stat.  
 
En civiliserad stat betraktar det som en av sina viktigaste uppgifter att fastställa och upprätt-
hålla en bestämd rättsordning. Regler talar om för medborgare och organisationer hur de ska 
förhålla sig till varandra och vad påföljden blir om reglerna inte följs. För företagen innebär 
regler att de måste följa lagar, förordningar och föreskrifter som ställer olika former av krav 
på dem. Detta kan innebära att de måste leverera information, betala skatt, upprätta 
handlingsplaner mm. För att kunna kontrollera att reglerna åtföljs krävs en kontrollapparat, en 
administration.  
 

1.2 Regelförenkling 
 
Förenkling av regler för företagare har under en längre tid varit en prioriterad fråga för 
Sveriges näringslivsorganisationer. Under senare år har frågan även kommit allt mer i fokus i 
den politiska debatten. Frågan om regelförenkling har även hamnat i fokus utomlands. I takt 
med globaliseringen har en insikt vuxit fram om att utformningen av regleringar påverkar 
företagens tillväxtmöjligheter och i förlängningen även det nationella välståndet. De öppna 
marknaderna länder emellan har lett till att även de nationella regelverken blivit konkurrens-
utsatta. (Hillefors & Lööv 2004, s. 3) 
 
I oktober 2003 gav regeringen i uppdrag till samtliga departement samt till 46 myndigheter att 
gå igenom befintliga lagar, förordningar och föreskrifter. Målet var att ta fram en 
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handlingsplan med åtgärder för att minska den administrativa bördan för företag. Detta 
resulterade i Regeringens handlingsplan för minskad administration för företagen m.m.  
 

1.3 Internationell jämförelse 
 
I en rapport från Världsbanken, publicerad 2005, visas att det i Sverige är förhållandevis lätt 
att starta och driva företag. Sverige tillhör de 10 länder som reglerar affärslivet minst bland de 
130 jämförda länderna. I rapporten har Världsbanken undersökt följande områden: Starta 
företag, anställa och avskeda medarbetare, få krediter, konkurrenslagstiftning, tvister om 
kontrakt samt reglering i praktiken. (Världsbanken 2005, s. 86) I en debattartikel i Dagens 
Nyheter (3 aug 2005) beskrev TCO-ordföranden Sture Nordh det ”missmodiga näringslivet”. 
Enligt Nord ”deppar näringslivet” över villkoren i ett land som i internationella under-
sökningar anses ha några av de mest gynnsamma förutsättningarna för företagande. 
 

1.4 Problemformulering 
 
Regler och byråkrati är områden som engagerar många människor och det finns uppen-
barligen många olika uppfattningar om detta. Samtidigt som vissa hävdar att regler och 
byråkrati skadar det svenska företagandet menar andra att klagomålen är överdrivna och 
obefogade. Området är präglat av politiska motsättningar där skilda intressen ständigt 
försöker motbevisa varandra genom att presentera information som styrker deras hållning i de 
olika frågorna.  
 
Det är inte helt enkelt att bilda sig en uppfattning om vad den enskilde företagaren har för 
åsikter i dessa frågor. Det kan kanske tyckas självklart att han eller hon är missnöjd med de 
regler och den byråkrati som påverkar företagande i Sverige. Vi tror dock att det kan finnas 
skilda uppfattningar i dessa frågor och att åsikterna är mer nyanserade än vad den offentliga 
debatten ger sken av. Finns det ett missnöje tycker vi det kan vara intressant att på ett djupare 
plan undersöka vad detta kan bero på. 
 
Uppsatsens två huvudfrågor formulerar vi på följande sätt: 
 

• Finns det ett missnöje bland företagare med dagens byråkrati och de regler som 
påverkar dem? 

• Om det finns ett missnöje, hur kan vi förstå företagares missnöje med dagens regler? 
 

1.5 Syfte 
  
Syftet med uppsatsen är att svara på uppsatsens två frågeställningar. Genom att göra det 
hoppas vi kunna öka vår kunskap om företagares upplevelser av de regler som de idag måste 
rätta sig efter. Vi hoppas få en djupare inblick i den debatt som idag pågår där Sverige av 
många företagare utpekas som ett byråkratiskt land där regler och myndigheter hindrar dem i 
deras verksamhet. Vi vill få en bättre förståelse för de argument som företagare framhåller i 
denna debatt samt en ökad förståelse den problematik som företagare upplever i sin 
verksamhet. 
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2 Metod 
 
Med metod menas de vetenskapliga verktyg som forskaren kan använda sig av för att nå 
målen. Metoden utgår både ifrån forskarens syn på vetenskap och ifrån studiens syfte. I detta 
kapitel kommer vi att redogöra och motivera de val vi har gjort. 
 

2.1 Inledning 

2.1.1 Inställning till kunskap 

Inom forskarvärlden finns olika uppfattningar om kunskap och sanningar. En av dessa 
inriktningar kallas konstruktivism. Denna syn innebär att kunskapen är en uppfattning om 
världen som en forskare konstruerat. (Wallén 1996, s. 11-16) 
 
Även om det bland forskare finns olika uppfattningar om vetenskap, så finns en gemensam 
uppfattning om skillnaden mellan vetenskaplig kunskap jämfört med vardaglig kunskap. 
Vetenskaplig kunskap är rationell och metodisk. Kunskapen bygger på forskning där metoder, 
analyser och resultat kan kontrolleras av forskarkollegor. Teorier, som ofta sträcker sig längre 
än de direkta observationerna, är en självklar del av kunskapsbyggandet. Resultaten tillhör 
forskarvärlden och ska utgöra en grund som andra forskare kan bygga vidare på. (ibid., s. 18) 
 

2.1.2 Metod 

Metoden i sig ger ingen kunskap, men den bidrar till att uppnå forskningsprojektets mål. 
Metod kan ses som forskarens verktyg som möjliggör strukturerad och organiserad forskning.  
(Holme & Solvang 1991, s. 11-13) 
 

2.2 Paradigm 
 
Thomas Kuhn utkom 1969 med ”De vetenskapliga revolutionernas struktur” där han 
presenterade sin syn på vetenskapen.1 Kuhn menade att vetenskapen var ett hantverk som 
styrdes av ett paradigm. Ett paradigm består av allmänna uppfattningar och värderingar inom 
ett område, snarare än metodregler. Dessa uppfattningar utgör forskarens världsbild, vilken 
består av den förkunskap som finns och som styr forskningens riktning. Ett vetenskapsideal 
och en vetenskapsuppfattning ingår också bland de allmänna uppfattningarna. Bland de 
allmänna värderingarna finns föreställningar om forskarrollen samt etik och moral. 
Paradigmbegreppet är som synes mycket brett och omfattande, där både vetenskapssyn och 
metodfrågor ingår. Ett paradigm ger därför ett ”dubbelt normsystem” som knyter ihop synen 
på vetenskap och de metodprocedurer som förespråkas. (ibid., s. 20-22)  
 
Kuhns syn på vetenskapen är att det är en process som växlar mellan ”normal sience” och 
vetenskapliga revolutioner. Kuhn förespråkade att vetenskaplig kunskap är sådan kunskap 
som accepteras av övriga forskarvärlden. Detta synsätt banade väg för de forsknings-
sociologiska analyserna, där konstruktivismen ingår. (ibid., s. 21) 
 

                                                 
1 Utkom ursprungligen 1962 
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Arbnor & Bjerke (1994, s. 42-64) presenterar sex stycken paradigm. Dessa struktureras efter 
en skala uppdelad efter forskarens mål. I den ena änden finns paradigm som syftar till att 
förklara verkligheten, och i den andra ändan finns paradigm som syftar till att förstå 
verkligheten.   
 
Ett av paradigmen som syftar till förståelse av verkligheten kallas av Arbnor & Bjerke (1994, 
s. 52-53) för ”Verkligheten som social konstruktion”. Enligt detta paradigm är omgivningen 
ett resultat av sociala processer. Verkligheten är därför inte konkret utan subjektiv och rasar 
samman när omgivningen inte längre uppbär den som verklighet. Centralt inom detta 
paradigm är etnometodologi. Inom etnometodologi studeras den verklighet som sociala 
processer skapar.  
 

2.3 Synsätt 
 
De olika inställningarna till vad kunskap är har genom olika forskare vuxit till sammansatta 
föreställningsramar. Bland dessa är positivismen och hermeneutiken de dominerande.  
 
Positivismen har sina rötter i naturvetenskaperna. Centralt för positivismen är verifiering och 
falsifiering av forskningsresultat. Andra ledstjärnor är bl.a. rationalitet i det vetenskapliga 
arbetet, empirisk prövbarhet av resultaten och objektivitet som forskarideal. (Wallén 1996, s. 
26-28) 
 
Hermeneutik handlar om tolkning. Ursprungligen användes metoden främst för att tolka olika 
religiösa texter. (ibid., s. 33-35) Idag används metoden när en forskare ska undersöka 
fenomen som är svåra att mäta, eller ens att operationalisera. Istället söker en hermeneutisk 
forskare att förstå och tolka möjliga innebörder i ord, texter och handlingar. (Ödman 2003, s. 
71-72)  
 
Vårt syfte är att undersöka om det finns ett missnöje med delar av dagens regelverk och vilka 
möjliga orsaker som finns till det eventuella missnöjet. Vi ska försöka förstå problemen 
utifrån respondenternas situation. Vi kommer därför att ha ett hermeneutiskt synsätt.  
 

2.3.1 Hermeneutik 

Enligt Ödman (2003, s. 74-77) omfattar den hermeneutiska forskningsprocessen fyra huvud-
moment:  
 

• Tolkning Tolkning är den process som leder fram till forskarens förståelse. 
• Förståelse Hermeneutiken handlar om tolkningar av en subjektiv verklighet. En 

forskare kan därför knappast ”förstå” eller säkert ”veta” någonting. Ödman menar att 
förståelse inom hermeneutik kan liknas vid en insikt.  

• Förförståelse Tolkning är centralt inom hermeneutiken. En forskares tolkningar är 
sannolik alltid till viss del subjektiva och präglade av forskarens kunskap, erfarenhet 
och värderingar. Ödman menar att en forskare knappas kan förstå sin förförståelse. 
Istället ska forskaren försöka nå en insikt om sin förförståelse och hur den påverkar 
forskningsprocessen. 

• Förklaring Förklaringsprocessen är inom hermeneutiken sammanflätat med tolknings-
processen. Anledningen är att forskaren tolkar genom att förklara och förklarar genom 
att tolka.  
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I en hermeneutisk forskarprocess rör sig forskaren hela tiden mellan dessa fyra olika moment. 
Det kan liknas vid en cirkel där forskaren pendlar mellan de olika momenten. Men en lyckad 
process leder till en ökad och fördjupad förståelse. En lyckad process liknas därför ofta vid en 
spiral. Forskaren återkommer många gånger till de olika momenten, men hela tiden på ett 
nytt, högre plan med en djupare kunskap. 
 
Den hermeneutiska förståelseprocessen kännetecknas också av att forskaren pendlar mellan 
enskilda delar och ett helhetsperspektiv. I en lyckad förståelseprocess leder processen mot nya 
perspektiv och ny kunskap som i sin tur leder till nya tolkningar som i sin tur leder till ny 
kunskap och nya förklaringar och så vidare.  
 
Vår förståelseprocess är präglad av vår förförståelse. Vår förförståelse har påverkat vårt val av 
forskningsfråga, val av metod osv. Men förförståelsen består av många andra komponenter 
som vi kan, enligt Ödman, inte själva helt kan förstå. Dessa delar är bl.a. alla våra egna 
erfarenheter av, och inställning till, regler, byråkrati och de respondenter vi intervjuat. Vår 
förförståelse kommer alltid att påverka vår forskning, men genom att i möjligaste mån 
redovisa bakgrunden till våra analyser och slutsatser har läsarna möjlighet att se hur. Denna 
fråga har ett nära samband med vår objektivitet som diskuteras under avsnittet Objektivitet.  
 
En hermeneutisk forskningsprocess har inte samma kontrollverktyg som en positivistisk. För 
att även hermeneutisk forskning ska resultera i vetenskapligt accepterbar kunskap ställer 
Ödman (2003, s. 81-91) upp sex kontrollverktyg: 
 

• Hantering av texter Texterna ska tolkas och för att göra det på ett korrekt sätt måste 
forskaren även se till textens sammanhang.  

• Argumentation Tolkning är kvalitativ till sin natur. För att kunna bedöma tolkningar är 
det viktigt att se vilka (kvalitativa) argument som håller upp forskarens slutsatser. För 
forskaren är argumentation också en kunskapskälla då det kan bidra till en ökad 
förståelse. 

• Källkritik Att vara källkritisk innebär att inte acceptera alla fakta okritiskt som 
sanningar. Thurén (1994, s. 70-72) nämner tre olika kriterier vid källkritik. Det första 
kriteriet gäller främst muntliga källor och handlar om tidssambandet mellan 
upplevelse och berättelse. Det andra kriteriet anger att källan ska vara oberoende, dels 
från extern påverkan men också från andras tolkningar om upplevelsen inte är 
självupplevd utan har gått i flera led. Det sista kriteriet gäller om det finns en tendens 
hos källan. Detta skulle kunna tyda på att källan är partisk. 

• Dataredovisning Att forskaren noggrant dokumenterar forskarprocessen är viktigt av 
två anledningar. Dels hjälper det forskaren i processen, men det ger också andra 
forskare möjlighet att ta del av hela processen. 

• Akribi Att vara noggrann är viktig i all forskning, men speciellt inom hermeneutisk 
forskning. Det beror på svårigheterna med att kontrollera processen.  

• Tillämpning av tolkningskriterier Den hermeneutiska förståelseprocessen präglas av 
att forskaren pendlar mellan olika delar i processen samt del- och helhetsperspektiv. 
Nya tolkningar görs kontinuerligt och för att de ska ge ökad kunskap måste de olika 
delarna passa ihop, vilket ibland också kallas koherenskriteriet. 
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2.4 Fallstudier 

2.4.1 När används en fallstudiebaserd metod? 

Fallstudiebaserad forskning används för att förstå fenomen som är helt eller delvis okända och 
som innehåller stora mängder variabler och samband och därmed blir komplexa. 
Komplexiteten består i att fenomenen är svåröverblickbara, svårförutsägbara, tvetydiga och 
diffusa. Det kan finnas flera anledningar till att en forskare använder sig av fallstudier. I 
många fall fungerar fallstudien som underlag för studien. Fallen ger då empiriska data som 
sedan kan analyseras och tolkas, men fallstudier kan även ha andra syften som t.ex. att göra 
abstrakta begrepp och teorier mer konkreta. (Gummesson 2003, s.115-116) 
 

2.4.2 Vad är syftet med en fallstudie? 

Ett allmänt syfte med forskning är ökad förståelse för ett problem. Ett annat syfte är 
kausalitet, vilket innebär att med så stor säkerhet som möjligt påvisa orsakssamband. Om 
syftet är det senare, dvs. att påvisa orsakssamband undersöker man två variabler A och B. A 
är då oberoende variabel och B beroende variabel. Denna bevisföring går sällan att genomföra 
annat än för enskilda, starkt avgränsade delar. I fallstudiebaserad forskning strävar forskaren 
efter hög realism i en komplex värld av diffusa variabler och samband. Forskningen kommer 
därför främst att ägna sig åt ökad förståelse för olika fenomen och inte åt entydig kausalitet. 
(ibid. s. 122) 
 

2.4.3 Vår fallstudie 

Med ovanstående definition av fallstudier kan vår undersökning betraktas som fallstudie-
baserad. Undersökningen bygger på djupintervjuer med fem personer som driver egna företag. 
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen av ett fenomen snarare än att bevisa klara 
orsakssamband. Valet av respondenter är främst baserat på access. Genom att vi mer eller 
mindre känner våra respondenter är vår förhoppning att vi vid intervjutillfället ska få tillgång 
till åsikter och tankar som respondenten annars kanske skulle tveka att dela med sig av. En 
annan fördel är att vi genom att redan i förväg ha kännedom om respondenten och dennes 
verksamhet lättare kan tolka och förstå de svar vi får på våra frågor. På samma gång måste vi 
vara uppmärksamma på att inte låta personliga hänsynstaganden påverka framställningen och 
tolkningen av respondenternas svar.  Denna problematik löses delvis genom att vi båda varit 
närvarande vid samtliga intervjuer och att någon av oss alltid varit att betrakta som 
”utomstående” i förhållande till respondenten. Detta diskuteras mer utförligt i kapitlet Kritisk 
granskning. 
 
Det finns ingen exakt utpekad metod som forskaren ska använda vid fallstudiebaserad 
forskning. Istället skriver Gummesson att ”Alla de metoder och tekniker som återfinns i 
litteraturen kan komma ifråga i kreativa kombinationer, dock under en viktig förutsättning: 
Ger de tillfredställande access?” (Gummesson 2003, s. 123). 
 

2.5 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 
 
Det övergripande metodvalet inom fallstudiebaserad forskning kan grovt anges som valet 
mellan kvantitativa och kvalitativa metoder (Gummesson 2003, s. 117-119). Kvantitativa 
metoder strävar efter en hög grad av strukturering och det är ett tydligt avstånd mellan 
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forskare och respondent. När kvantitativa metoder används söks ofta data som kan 
kvantifieras och analyseras med statistiska metoder. Kvalitativa metoder har ett litet inslag av 
strukturering, men istället en närhet mellan respondent och forskare. Metoden syftar främst 
till djupare förståelse av en företeelse. (Holme & Solvang 1991, s. 13) Enligt Wallén (1996, s. 
73) kan kvalitativa metoder också användas till att tolka upplevelser, känslor och sådant som 
insinueras eller är underförstått. 
 

2.5.1 Kvalitativ metod  

Enligt Holme & Solvang (1991, s. 85) ska valet av metod ska utgå ifrån syftet med studien. 
Vårt syfte är att undersöka om det finns ett missnöje bland företagare med de regler som de 
påverkas av och, i så fall, söka en djupare förståelse för vad företagares missnöje med 
regelverket beror på. Styrkan med kvalitativa metoder ligger i att metoden tillåter ett intensivt 
studium av studieobjektet tillsammans med den omgivande miljön. Vi har därför valt en 
kvalitativ ansats.  
 

2.6 Datainsamlingsmetod 
 
Kvalitativa undersökningar syftar till en djupare förståelse av en företeelse och kännetecknas 
av en närhet mellan forskare och respondent. För att uppnå detta samt dessutom ha möjlighet 
till att anpassa metoden efter respektive respondent är intervjuer den bästa datainsamlings-
metoden. Den ger dessutom forskaren möjlighet att ställa följdfrågor. (Wallén 1996, s. 76) 

2.6.1 Intervju 

En intervju kan praktiskt gå till på olika sätt. Arbnor & Bjerke (1994, s. 242-243) anger bl.a. 
personliga intervjuer och telefonintervjuer, som kan vara mer eller mindre standardiserade. 
Fördelar med telefonintervjuer är främst att den praktisk och snabb, medan nackdelen är det 
avstånd som skapas mellan respondent och forskare. Fördelen med en personlig intervju är att 
mötet mellan forskare och respondent hjälper till att skapa en atmosfär där respondenten 
känner att hon eller han kan dela sina erfarenheter med forskaren. Holme & Solvang (1991, s. 
100) nämner också att det är mycket värdefullt att möta respondenten i den miljö där hon eller 
han verkar. Endast då kan en samlad analys göras. Nackdelarna med besöksintervjuer är att de 
ibland kan vara både tids- och resurskrävande.  
 
Utifrån detta har vi valt att genomföra besöksintervjuer. Ett ytterligare själ är att vi är två 
författare, och att det därför skulle vara praktiskt svårt att genomföra en telefonintervju där vi 
båda kunnat delta aktivt. 
 
Steinar Kvale (1997) anger i inledningen till boken Den kvalitativa forskningsintervjun två 
karakteristiska drag för metoden. För det första är det ett sätt för forskaren att förstå 
respondentens upplevelser, åsikter m.m. utifrån respondentens synvinkel, erfarenheter mm. 
För det andra innebär intervjun ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Den nya kunskap som fås i 
samspelet mellan forskare och respondent ökar båda parters kunskap och förståelse för det 
som studeras. 
 
Den optimala kvalitativa intervjun präglas enligt Kvale av situationsanpassning. Forskaren 
ska vara flexibel och inte låst i mallar eller regler. Utifrån den unika situationen ska forskaren 
anpassa intervjun så att samspelet mellan respondent och forskare optimeras vilket ger största 
möjliga kunskapsutbytet. En återkommande liknelse är att forskaren är en konstnär och att 
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samspelet ska präglas av ömsesidig tillit. Denna beskrivning ligger mycket nära det som 
Arbnor & Bjerke (1994, s. 261) benämner ”dialog”. Denna tolkning styrks av att Kvale 
benämner själva intervjufasen som ”Intervjusamtalet” (Kvale 1997, s. 117). 
 
För att underlätta den kommande bearbetningen av materialet bör forskaren genast efter 
intervjun skriva ner intrycken efter intervjun. Forskaren kan också spela in intervjun. Att 
renskriva materialet är ett mycket tidskrävande arbete och bör därför undvikas. Inspelningarna 
bör istället fungera som en back-up att ta till vid oklarheter eller då forskaren ska återge 
exakta citat. (Gummesson 2003, s. 130) 
 

2.6.2 Ledande frågor 

Ledande frågor kan resultera i att respondenten omedvetet svarar på ett sätt som han eller hon 
tror att forskaren efterfrågar. Denna situation behöver inte alltid orsakas av frågornas 
formulering, utan kan även vara en följd av t.ex. tonläge eller kroppsspråk. Ledande frågor 
behöver inte vara något negativt. Ibland kan en forskare medvetet använda ledande frågor för 
att exempelvis pröva tillförlitligheten i vissa svar. Det väsentliga är att forskaren är medveten 
om vad som kan skapa situationer där respondenten känner ett tryck att svara på ett visst sätt. 
(Kvale 1997, s. 145-146) 
 

2.7 Objektivitet 

2.7.1 Objektivitet som vetenskapligt rättesnöre 

Wallén (1996, s. 26) anger att objektivitet är en grundbult inom all vetenskaplig verksamhet. 
Med objektivitet menar Wallén att forskaren inte ska påverkas av ”utomvetenskapliga 
värderingar”. Detta är ett mycket svepande uttalande om ett omfattande område, vilket på sitt 
sätt visar hur komplex frågan om objektivitet inom samhällsvetenskaperna är.  
 
Bergström (1976) menar att vi måste ta hänsyn till begreppet objektivitet i flera olika 
dimensioner. Han skiljer mellan två huvuddimensioner där den ena kan betecknas som den 
samhällsvetenskapliga verksamheten och den andra som de resultat som kommer ut av denna 
verksamhet. Denna distinktion kan liknas vid den traditionella uppdelningen av vetenskapen i 
”vetenskap som process” och ”vetenskap som produkt”. När vi diskuterar objektivitet bör vi 
alltså dels ta hänsyn till själva verksamheten som exempelvis innefattar forskarens val av 
problem, metoder, modeller, utgångspunkter, presentation et cetera. Dessutom bör vi ta 
hänsyn till de resultat som forskningen mynnar ut i. 
 

2.7.2 Objektivitet i samhällsvetenskaplig verksamhet 

Bergström (1976, s. 20) identifierar en rad olika aspekter av objektivitet i samhällsveten-
skaplig verksamhet, bl.a. värderingsfrihet, förutsättningslöshet och intersubjektivitet. 
 
Värderingar 
Värderingar påverkar enligt Bergström forskaren genom hela processen, allt ifrån val av 
forskningsfråga, begrepp, variabler, definitioner, hypoteser et cetera. Det är sannolikt svårt att 
inte påverkas av värderingar, men forskaren ska vara medveten om sina värderingar och inte 
låta dem styra forskningen. (Bergström 1976, s. 20-29) 
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Förutsättningslöshet 
Med förutsättningslöshet menar Bergström att sådant som traditioner, miljö och personlighet 
inte ska påverka forskningen. Att en forskare ska kunna angripa en forskningsfråga helt 
förutsättningslöst är troligen inte möjligt. Bergström konstaterar därför att ”Det säkerligen är 
helt omöjligt att uppnå objektivitet i betydelsen förutsättningslöshet” (ibid., s. 33). Dessutom 
är fullständig förutsättningslöshet kanske inte alltid önskvärd då forskning är en kumulativ 
verksamhet. 
 
Intersubjektivitet 
Med intersubjektivitet menas att olika personer ska göra samma subjektiva bedömning av ett 
fenomen. I nästan all samhällsvetenskaplig verksamhet ingår analyser och tolkningar av 
primärdata som på något sätt samlats in. Om olika forskare, med likartad kunskap, erfarenhet 
osv., gör samma (subjektiva) bedömning av hur materialet ska tolkas, antas processen varit 
objektiv. Men att inte nå konsensus är sannolikt vanligare än det omvända, speciellt för 
resultat som går mot det generellt vedertagna. En allt för sträng syn på intersubjektivitets-
kriteriet skulle därför resultera i att den vetenskapliga diskussionen skulle diskvalificera vissa 
resultat för bristande objektivitet. Bergström menar därför att ”en viss grad av inter-
subjektivitet” bör eftersträvas. Mer är varken möjligt eller önskvärt. (ibid., s. 60-65) Enligt 
denna definition av intersubjektivitet kan kriteriet möjligen även användas i en bedömning av 
reliabiliteten hos vetenskapliga resultat.  

2.7.3 Objektivitet i samhällsvetenskapliga resultat 

Bergström menar att man delvis kan uppnå objektivitet i samhällsvetenskapliga resultat, men 
att det inte alltid är önskvärt. Exempelvis skriver Bergström ”Resultaten av samhälls-
vetenskapliga undersökningar kan gärna innehålla värderingar” (1976, s. 71-72). Resultat av 
objektiv samhällsvetenskaplig verksamhet och objektiva samhällsvetenskapliga resultat skulle 
kunna göra anspråk på att vara en sanning. Bergström är tveksam till om det alls finns någon 
absolut sanning i samhällsvetenskapen (ibid., s. 95). Boken avslutas med uppmaningen ”Varje 
anspråk på vetenskaplig slutgiltighet, immunitet eller ofelbarhet bör bekämpas” (ibid. s. 120).  
 
Arbnor & Bjerke (1994, s. 269-270) benämner objektivitet inom denna forskningsgren som 
”absurt och ologiskt”. Skälet de anger är att man utgår från en världsbild där människan är en 
subjektiv varelse som lever i en subjektiv värld. Dock måste forskaren vara medveten om sina 
värderingar och att dessa kan färga analysen. Istället för objektivitet föreslå Arbnor & Bjerke 
att forskaren ska vägledas av ”ärlighet, etik och moral” när kvalitativa metoder används. 
 
Även Kvale (1997, s. 64-66) skriver att ”… den kvalitativa forskningsintervjun saknar 
objektivitet”. Kvales resonemang liknar de synpunkter som Arbnor & Bjerke för fram. Det är 
i grunden motsägelsefullt att tala om objektivitet när det bästa som kan nås är en 
intersubjektiv enighet mellan respondent och forskare. Kvale talar istället om vikten av ”frihet 
från bias” i kvalitativa undersökningar. 
 
Att nå objektivitet i de samhällsvetenskapliga resultaten är således knappast möjligt eller ens 
önskvärt. Enligt Bergström på principiella grunder och enligt Kvale samt Arbnor & Bjerke av 
praktiska skäl.  
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2.7.4 Objektivitet i uppsatsen 

De respondenter som intervjuats i den empiriska undersökningen känner alla någon av 
författarna, vilket bl.a. kan påverka analysen av intervjusvaren. Detta ställer höga krav på 
objektiviteten. För att säkerställa objektiviteten har vi försökt att i alla steg vara medvetna om 
hur vi skulle kunna påverkas av relationen med respondenten. Det faktum att ingen 
respondent känt båda författarna har dock ökat objektiviteten. En av författarna har på så vis 
vid varje intervjutillfälle varit utomstående. Då vi redovisat empirin har vi i så stor omfattning 
som möjligt försökt använda oss av citat för att vi ska sätta så lite prägel på materialet som 
möjligt. På det viset kan läsare själva bedöma om analyser och tolkningar varit korrekta 
utifrån den empiriska undersökning, eller om de vinklas av vår förförståelse och därför inte 
kan anses vara objektiva. Detta under förutsättningen att intersubjektivitet kan ses som ett 
bevis för objektivitet. Denna fråga diskuteras vidare i kapitlet Kritisk granskning. 
 

2.8 Validitet och reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om resultatens tillförlitlighet, att mätningen är stabil och fri från slump-
mässiga fel. Med validitet menas att forskaren har mätt det man avsåg att mäta samt frånvaron 
av systematiska fel. (Sverke 2003, s. 55 samt 62) 
 
Begreppen validitet och reliabilitet är ibland inte helt tillämpliga på en kvalitativ under-
sökning. Exempelvis måste sannolikt undersökningen ha en hög grad av standardisering för 
att nå en hög reliabilitet som den definieras ovan. Men en kvalitativ intervju har sällan någon 
högre grad av standardisering. Tvärt om anges flexibilitet och anpassning som några av 
fördelarna med en kvalitativ metod. (Trost 2001, s. 59-60)  
 
Svårigheterna med att använda validitetsbegreppet som det definieras här beror på att 
kunskapen som fås är respondentens subjektiva uppfattning (Arbnor & Bjerke 1994, s. 251). 
Utifrån Patel & Davidsson (2003) framgår att begreppen inte har någon central betydelse i 
studier med ett hermeneutiskt synsätt. Dock ska man inte helt bortse från dessa begrepp vid 
kvalitativa studier. Gummesson (2003, s. 134-135) menar också att nå en hög reliabilitet vid 
fallstudier ofta inte är möjlig, eller ens önskvärt, att uppnå. Gummesson påpekar dock att den 
övergripande tanken, dvs. att forskaren mäter det som avsågs och att studien ska kunna 
upprepas av andra forskare, är central inom all vetenskaplig verksamhet. 
 
Arbnor & Bjerke (1994, s. 252-253) menar att det är en samlad bedömning av forskarens 
arbete som utgör grunden vid kvalitetsgranskning av kvalitativ forskning. Det är således 
logiken, rimligheten och konsekvensen som leder fram till slutsatserna som vid en 
helhetsbedömning ger rapporten dess vetenskapliga tyngd.  
 

2.9 Generaliserbarhet 
 
Inom vetenskapen talar man om olika typer av generalisering. Kvalitativ forskning söker 
kunskap som kan öka förståelsen om ett fenomen på ett djupare plan. Den typ av 
generalisering som kan vara aktuell är därför analytisk generalisering. Vid en analytisk 
generalisering ger resultaten i en undersökning forskaren vägledning om vad man kan 
förvänta sig i en liknande situation utifrån likheter och skillnader mellan situationerna. (Kvale 
1991, s. 209-212)  
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Gummesson (2003, s. 134) menar att det inte finns några allmänna regler för generalisering av 
resultat från fallstudiebaserad forskning, men att det är önskvärt att resultaten ger ökad 
kunskap även om objekt som inte studerats.  
 

2.10  Urval 
 
Två viktiga frågor vid fallstudiebaserad forskning gäller hur många och vilka fall som ska 
ingå i ett projekt. Enligt det statistiska urvalets princip krävs en större mängd data som 
hänförs till samma kategori för att generalisering ska vara möjlig. Vill man ha mycket data 
från många i en komplex verklighet tvingas man emellertid hålla sig på ytan med enkla frågor 
och skalor.  
 
Fallstudiebaserad forskning handlar i motsats till detta om att gå på djupet och här gäller i 
stället en annan typ av urval, teoretiskt urval. Teoretiskt urval börjar med det fall som bedöms 
mest givande. Man går sedan vidare och undersöker fler fall som kan ge ytterligare 
information, antingen motsägande eller kompletterande. När man bedömt att de senaste fallen 
inte givit något värdefullt tillskott så avslutar man informationsinsamlingen. Man har då 
uppnått en mättnad och ytterligare information är inte nödvändig. Man kan även studera ett 
eller ett fåtal fall även om man vet att mättnad inte är uppnådd. Det är då viktigt att visa 
medvetenhet om begränsningarna och diskutera tänkbara konsekvenser av detta.  
 
Gummesson (2003) framhåller att ett enstaka fall inte ”bevisar” någonting, men att det kan 
öka förståelsen av ett fenomen, utgöra indikationer, förse forskningen med data och hjälpa till 
att konkretisera en teori. Även valet av fall påverkar värdet av forskningen och dess 
genomförande. Ibland är det inte forskaren som väljer fallet utan fallet som väljer forskaren. 
Har man möjlighet till god access hos ett företag är detta positivt, men samtidigt måste det 
finnas något intressant att studera. (ibid. s.128). 
 

2.11 Analys 
 
Kvalitativa metoder ger ofta en stor mängd information som exempelvis många timmar med 
inspelade intervjuer. Analysen går därför till stor del ut på att strukturera och organisera 
informationen så att den bli överskådlig. En vanlig metod är att föra över hela eller delar av 
materialet till text. Detta kan göras exempelvis genom att forskaren försöker återge ett 
övergripande helhetsintryck eller analysera utifrån den intervjumall som användes vid 
intervjun. När informationen sedan är strukturerad på ett lämpligt sätt kan forskaren övergå 
till att analysera själva materialet. Det som söks är samband, förklaringar, motiv et cetera som 
hjälper till med förståelsen och i slutändan möjliggör att projektets syfte nås. I analysen kan 
det ibland vara lämpligt att ta med citat för att betona viktiga faktorer eller uppgifter. (Holme 
& Solvang 1991, s. 117-123) 
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3 Litteraturstudie 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsens 
vetenskapliga utgångspunkt. Teorierna kommer från olika delar av samhällsvetenskapen som 
företagsekonomi, statsvetenskap och sociologi. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
de viktigaste begreppen. 
 

3.1 Begrepp och definitioner 
 
För att kunna besvara vår frågeställning är det nödvändigt att reda ut de begrepp som vi rör 
oss med. Flera av dessa kan ha många olika betydelser i olika sammanhang och det uppstår 
lätt en begreppsförvirring. Den teori som behandlar regler och byråkrati kommer därför till 
stor del att vara begreppsutredande. 
 

3.2 Byråkrati i många betydelser 
 
Ordet byråkrati kommer från det franska ordet bureau som betyder skrivbord och grekiskans 
krati som betyder välde. Byråkratibegreppet har flera innebörder och betydelsen sträcker sig 
från att beteckna fenomen som pedantiska kontorsrutiner till organisering av hela 
samhällssystem. Två betydelser beskrivs i litteraturen som särskilt betydelsefulla, nämligen 
byråkrati som organisationsform och byråkrati som ett socialt styrsystem. Andra betydelser är 
tjänstemannavälde, administration med professionella tjänstemän, organisatorisk in-
effektivitet, organisatorisk rationalitet, offentlig förvaltning och odemokratisk organisation. 
Byråkrati, byråkrater och byråkratisering är centrala ämnen såväl i den allmänna debatten som 
inom samhällsvetenskapen. Orden används både som politiska slagord och som vetenskapliga 
termer. (Nationalencyklopedin) 
 

3.2.1 Weber och byråkratin 

Max Weber (1947) står för den mest kända framställningen av byråkratin som organisations- 
form. Han specificerar en idealtyp av en byråkratisk organisation som är tänkt att fungera som 
referenspunkt vid mätningar av graden av byråkrati i olika organisationer. Weber uppfattar 
byråkratin som speciellt utformad och lämpad för det moderna samhället med sina krav på 
rationalitet och effektivitet. Att den faktiskt kommit att dominera som organisationsform i 
såväl privata som offentliga organisationer beror enligt honom på dess tekniska överlägsenhet 
över andra former av organisation. Weber formulerade en bild av byråkratin som ett system 
för att omvandla anställda med måttliga färdigheter till rationella beslutsfattare, som stod i 
klienternas och uppdragsgivarnas tjänst och som var opartiska och effektiva (Hatch 2002, s. 
201). Byråkratin kännetecknas av ”precision, snabbhet, entydighet, kännedom om akterna, 
kontinuerlighet, diskretion, konsekvens, strikt subordination, minskade friktioner och 
minskade materiella och personella kostnader” (Nationalencyklopedin). Den offentlige 
byråkraten följer de regler som styr honom och behandlar sina klienter opartiskt utan 
personliga hänsynstaganden. Därmed är det möjligt att förutse byråkratens åtgärder. (ibid.) 
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3.2.2 Kritik mot byråkrati som organisationsform 

Ett flertal samhällsforskare har sedan Webers tid ställt sig kritiska till byråkratin som effektiv 
organisationsform. Kritikerna menar att byråkratin präglas av kvävande, tidsödande och 
onödiga rutiner samt att den byråkratiske tjänstemannen kommer att bli alltför fokuserad på 
de medel med vilka målen var tänkta att uppnås. Byråkraten påstås sakna förmåga till initiativ 
och inte känna personligt ansvar för sina åtgärder. Byråkraten verkar i första hand inte som 
allmänhetens eller politikernas tjänare utan ser främst till sina personliga intressen eller 
organisationens intressen. En annan kritik är att byråkratin är konservativ till sin natur och kan 
förväntas motverka eller bromsa förslag till förändringar. Om detta förändringsarbete är 
initierat av folkvalda politiker kan byråkratin sägas motverka demokrati. Byråkrati är enligt 
kritikerna alltså dels ineffektiv, dels en maktfaktor som motverkar demokrati. 
(Nationalencyklopedin)  
 
Hatch (2002, s. 200-202) menar att det är viktigt att notera skillnaden mellan Webers ideala 
byråkrati och den organisatoriska verklighet som vi upplever idag. För Weber var byråkratin 
inte den otympliga och ineffektiva organisation som många förknippar den med idag, utan 
den var ett rationellt och moraliskt alternativ till den korruption och det maktmissbruk som 
var rådande under den förindustriella tid då de moderna organisationerna uppstod. Den 
byråkratiska formen var en garanti för att beslutsfattandet skedde på ett tillförlitligt sätt, att 
urval och befordran baserades på meriter, samt att regler tillämpades opersonligt och därmed 
rättvist.  
 

3.2.3 Byråkratin lever vidare 

Sedan Weber formulerade sina teorier om byråkrati har samhället förändrats på många sätt 
och många av byråkratins negativa sidor har uppmärksammats. Samtidigt kan vi se att 
byråkratin lever vidare i många organisationer. Det finns flera situationer där byråkratin är 
avgjort olämplig. Hatch (2002) framhåller exempelvis att små organisationer inte behöver 
någon byråkrati eftersom deras storlek möjliggör ett centraliserat beslutsfattande. I motsats till 
formella kontrollmekanismer blir istället den informella kontrollen viktig i dessa 
organisationer. Andra faktorer som motverkar den byråkratiska organisationsformens 
effektivitet är icke-rutinmässig teknologi och instabil omgivning. Byråkrati lämpar sig inte 
om man måste anpassa sig efter ständiga förändringar eftersom detta kräver att mål och 
riktlinjer måste omformuleras och att ny kunskap om detta måste spridas till beslutsfattarna, 
som måste komma ihåg de nya reglerna eller hela tiden konsultera manualer och PM. (Hatch 
2002, s. 202-203) 
 
Svensson (2003) menar att den kritik mot byråkratin som vi ser idag, som ofta uttrycks av 
företagsrepresentanter och privatpersoner, kan delas upp i två typer. För det första kan de 
regler som byråkratins beslut bygger på kritiseras. Dessa regler kan anses vara för många, för 
verklighetsfrämmande eller för detaljerade. För det andra kan byråkratins sätt att arbeta 
kritiseras. Byråkratins handläggningstider kan vara för långa, deras tjänstemän är inte 
tillgängliga, dokument hittas inte et cetera. Kritiken handlar alltså vanligen om byråkratins 
regler/beslut och dess effektivitet. Svensson menar vidare att samhällsvetenskapens respons 
på denna kritik har gått ut på att det som egentligen kritiseras inte är byråkratin i sig, utan de 
mänskliga drag byråkratin har. Det går inte att beskylla hierarkier, regler eller arbetsdelning 
för dålig administration och maktmissbruk. Däremot är det möjligt att kritisera myndigheter 
för detta. (Svensson 2003) 
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Trots all kritik som riktats mot byråkratin så framhåller Hatch (2002) att det finns många 
fördelar med den byråkratiska organisationsformen. När organisationer är stora och bygger på 
rutinmässiga teknologier i en förhållandevis stabil omvärld kan byråkratin ge oss många 
fördelar. Beviset för detta är att vi fortsätter bygga upp och bibehålla byråkratier trots att deras 
service kritiseras. Idag karaktäriseras de flesta myndigheter, nästan alla universitet och stora 
bolag som IBM och General Motors som byråkratier. 
 

3.2.4 Flera olika innebörder av begreppet byråkrati 

Som vi nämnde inledningsvis har byråkratibegreppet använts för att beteckna många olika 
samhällsfenomen. Svensson (2003) urskiljer fyra huvudsakliga betydelser av begreppet. Den 
första är byråkrati som styrelseform. I denna betydelse är byråkrati en styrelseform på samma 
sätt som monarki, aristokrati eller demokrati. Den andra betydelsen är byråkrati som 
organisationsform, till exempel Webers idealtyp. Byråkrati är en organisationsform uppbyggd 
kring regler, hierarkier, arbetsdelning et cetera. Den tredje betydelsen är byråkrati som en 
faktiskt existerande offentlig myndighet. Att använda byråkratibegreppet som synonym till 
myndighet är vanligt. För det fjärde menar Svensson att byråkrati kan syfta på en viss typ av 
beteende. Detta beteende styrs helt av regler och saknar flexibilitet. Att handla byråkratiskt 
blir i detta fall att undvika personliga hänsynstaganden och enbart att fatta beslut i enlighet 
med det rådande regelverket. 
 

3.3 Regler som byråkratins nerv 
 
I avsnittet ovan har vi försökt reda ut begreppet byråkrati. Hur vi än väljer att definiera 
byråkrati så kommer regler att vara en av byråkratins centrala komponenter. Börjar vi tala om 
regler utan att förklara vad vi menar med begreppet är risken för missförstånd och förvirring 
överhängande. Vi behöver skapa klarhet med vad vi menar när vi talar om regler samtidigt 
som vi vill undersöka vad andra kan tänkas mena när de talar om regler. Vi går här djupare in 
på regelbegreppet för att se hur detta begrepp kan definieras och tolkas.  
 
Vi kommer i denna uppsats att tala om såväl regler, reglering och regelverket. Begreppet 
reglering ska då tolkas som att ordna, styra och kontrollera med hjälp av regler. Vi betraktar 
alltså här de båda begreppen regler och reglering som närbesläktade. Begreppet regelverket 
betecknar den totala massan regler som påverkar företag i Sverige. 
 
Synen på vad en regel egentligen är skiftar beroende på vem man frågar. För någon är en 
regel ett tvång som innebär en inskränkning av den individuella friheten. För någon annan är 
en regel något som skapar trygghet och stabilitet i tillvaron. En vanlig syn på regler är nog att 
de uppfattas som något tråkigt och inskränkande. Regler berövar individer och organisationer 
en del av deras frihet. Många regler skapas för att tvinga människor att handla på ett visst sätt 
och ur det perspektivet kan man se på regler som ett tvång, men samtidigt finns det människor 
och organisationer som önskar att ha regler att rätta sig efter. De flesta är antagligen av den 
uppfattningen att regler är nödvändigt för att ett civiliserat samhälle ska fungera. 
 
Vad är då en regel? Ahrne och Brunsson (2004) definierar regler som en utsaga om hur vissa 
slags personer eller organisationer ska handla i vissa slags situationer. Regler har alltid en 
källa, de formuleras av någon. Regler är ett resultat av ett beslut. För att ha någon effekt måste 
en regel delges den individ eller organisation som regeln är tänkt att påverka. På samma sätt 
måste de som ska kontrollera om en regel efterföljs ha vetskap om regeln. Regler måste därför 
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vara offentliga och fler än de direkt berörda bör vanligtvis få vetskap om dem. Regler är 
slutligen tänkta att ha en viss beständighet, de kan inte ändras hela tiden. (Ahrne & Brunsson 
2004, s. 5-10) 
 
Regler med ovanstående definition skiljer sig från normer. Även normer styr hur människor 
agerar i olika situationer, men behöver till skillnad från regler varken ha en tydlig källa eller 
vara skriftligt formulerade. Normer uppstår, förändras och kommuniceras på ett sätt som 
skiljer sig från regler. (ibid.) 
 
Regler kan ses som ett överordnat begrepp som kan täcka in en rad olika fenomen som går 
under andra beteckningar som lagar, direktiv, standarder, rekommendationer, riktlinjer med 
mera. De utformas nästan alltid skriftligt. Regler utfärdas inte bara av staten och de offentliga 
myndigheterna, utan förekommer inom och mellan många andra typer av organisationer. Det 
är således inte bara en fråga om förhållandet mellan staten och marknader. (ibid.) I den här 
uppsatsen kommer vi, när vi talar om regler, dock att avse de regler som offentliga 
myndigheter skapar för att kontrollera och styra det privata näringslivet. 
 

3.3.1 Offentlig reglering av privat verksamhet 

Näringslivets regelnämnd beskriver regler som de lagar, förordningar, föreskrifter och 
allmänna råd som beslutas av riksdag respektive regering. Utöver detta tillkommer statliga 
regler som verkar på lokal eller regional nivå, kommunala regler samt avtalsregler. (Den 
svenska regelpyramiden) 
 
En definition på reglering är att det är fråga om statlig inblandning i den privata sfären med 
hjälp av regler. Det reglerade tillståndet ställs då mot det fria marknadstillståndet. Man kan 
även vid definitionen av reglering göra en uppdelning mellan ekonomisk och social reglering. 
Ekonomisk reglering innebär då det minimum av regler som krävs för att få en effektivt 
fungerande marknad medan social reglering innebär ett regelverk som syftar till att åtgärda de 
negativa sociala konsekvenser som marknaden kan föra med sig. (Ahrne & Brunsson 2004, s. 
5-10) 
 

3.3.2 Förhållandet mellan reglerare och reglerade 

Enligt Bertil Lindström (1991) finns det två motsatta sätt att se på relationen mellan 
regleraren och den näring som utsätts för regleringen. Enligt det ena synsättet är regleringen 
något som höjer kostnaden för det reglerade företaget, utan att i motsvarande omfattning höja 
intäkterna. En reglering blir då någonting som minskar företagets lönsamhet. Enligt det andra 
synsättet är regleringen resultatet av en framgångsrik lobbyverksamhet från den reglerade 
verksamhetens företrädare. (Lindström 1991, s.22)  
 
Med det första synsättet blir det naturligt att förvänta sig att stridigheter uppstår mellan 
reglerade företag och reglerare. Företagarna kommer att motsätta sig regleringar och hävda 
deras orimlighet och skadliga verkningar. Reglerarna, å andra sidan, kan i en del fall tänkas 
vara förstående och försöka utforma regleringarna på ett sätt som innebär så lite negativa 
följder som möjligt för företagarna. (ibid.) 
 
Det andra synsättet går ut på att regleringar ”anskaffas” av berörda branscher, samt utformas 
och tillämpas till deras fördel. Tongivande inom detta synsätt är ekonomen och 
nobelpristagaren George J Stigler. Han konstaterade i en banbrytande artikel publicerad 1971 
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att det allmänna, till skillnad från medborgare i allmänhet, har en tvångsmakt. Denna i sin tur 
består av makten att ta ut skatt och makten att utfärda föreskrifter rörande resurser och 
ekonomiska beslut i hushåll och företag. En bransch kan tänkas begagna sig av det allmännas 
tvångsmakt för att öka sin lönsamhet. Stigler pekar på olika möjligheter för företag att öka sin 
lönsamhet på detta sätt. En möjlighet som nämns är att försöka få tvångsmakten att 
upprätthålla kontroll över nyetableringar i branschen. En annan möjlighet är att försöka få den 
offentliga makten att införa kontroller som berör branschens substitutsprodukter. (ibid., s.24) 
 
Lindström (1991) menar att valet av synsätt har stor betydelse vid en analys av regleringar. 
Ska man förklara regleringarnas uppkomst handlar det om två från varandra uteslutande 
hypoteser. När regleringarna som sådana ska beskrivas blir valet av utgångspunkt helt 
betydelselöst. När man ska förklara regleringarnas verkningar, innebär de två utgångs-
punkterna, möjligen, olika förväntningar om analysens resultat:  
 
”Om utgångspunkten är att regleringar genomförs för att lösa problem, förväntar man sig 
rimligen att det uppkommer vinster bestående i att s.k. marknadsmisslyckanden undviks, och 
att dessa vinster är större, dvs. värderas till ett större belopp, än de olägenheter som 
regleringarna åstadkommer. [...] Om man däremot uppfattar regleringar som resultat av 
framgångsrikt mygel från vissa intressegruppers sida, förväntar man sig att summan av 
förluster skall vara större än summan av vinster.” (ibid., s.23) 
 

3.4 Tre olika perspektiv på reglering 
 
Vilket synsätt man har på relationen mellan den som reglerar och den som blir reglerad spelar 
enligt dessa teorier stor roll då fenomenet ska analyseras.  
  
Även Ahrne & Brunsson (2004) menar att det finns flera olika sätt att se på regleringar. De 
urskiljer tre perspektiv i den litteratur som behandlar regler och reglering. De finner dels ett 
normativt perspektiv och ett intressebaserat perspektiv som i princip motsvarar Lindströms 
två synsätt. Dessutom finner de ett kulturellt perspektiv. Dessa tre perspektiv bygger på 
bredare synsätt kring hur mänskligt beteende kan förklaras: 
 

• Utifrån det normativa perspektivet betraktas människor som sociala varelser med en 
förmåga att se till helhetens bästa. Människor kan resonera sig fram och bestämma sig 
för en reglering som i längden gagnar alla.  

 
• Utifrån det intressebaserade perspektivet ses människor som medlemmar av olika 

organisationer som konkurrerar om begränsade resurser. Något allmänintresse är svårt 
att urskilja och regler innebär alltid fördelar för någon part och nackdelar för någon 
annan part.  

 
• De som betraktar området utifrån ett kulturellt perspektiv tvivlar på människans 

fullständiga rationalitet. Beslut fattas enligt detta synsätt inte enbart utifrån en kalkyl 
där hänsyn tas till vinster och kostnader. Människan påverkas även av socialt skapade 
uppfattningar om vad man borde göra i olika situationer. För att förstå varför 
människor skapar regler för varandra måste hänsyn tas till sociala och kulturella 
föreställningar. 
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Trots de olika skillnaderna mellan dessa tre synsätt som författarna funnit i litteraturen om 
regler så menar Ahrne & Brunsson att det är fel att se dessa som helt åtskilda. De menar att 
man istället ska betrakta det som olika typer av litteratur som delvis bygger på varandra, men 
som fokuserar på och fördjupar olika aspekter av regleringsfenomenet. 
 
I följande avsnitt ska vi se närmare på hur de tre olika perspektiven fokuserar på olika delar av 
regleringsproblematiken. Varje perspektiv lyckas var för sig förklara någon del av problem-
atiken samtidigt som det misslyckas med att förklara andra delar av den. 
 

3.4.1 Varför finns regler? Hur skapas regler? När förändras regler? 

Ahrne & Brunsson (2004) har använt sig av tre vägledande frågor för att beskriva de 
teoretiska traditionerna kring förståelsen av regelsättande: 
 

• Varför finns regler? Den första frågan handlar i princip om varför människor följer 
regler. Av vilken anledning väljer människor att följa regler? Perspektivet kommer i 
huvudsak från regelsättarens synvinkel. 

• Hur skapas regler? Den andra frågan handlar mer om vad som bestämmer 
utformningen på reglerna. Perspektivet är huvudsakligen hämtat från regelföljaren. 
Hur skall man förstå regelsättarna och deras motiv? Vilka är aktörerna i kampen om 
inflytande över regelsättandet? 

• När förändras regler? Den tredje frågan inriktar sig på processen när reglerna 
förändras. Hur ska man förstå förhållandet mellan regelsättare och regelföljare? 
Perspektivet är i detta fall hämtat från en utomstående betraktare.  

 

3.4.2 Normativa förklaringar: Regler är till för det allmänna bästa 

Människor är sociala varelser som har en förmåga att se till helhetens intressen och resonera 
sig fram till och bestämma sig för en god reglering. (Ahrne & Brunsson 2004, s. 12-22) 
 
Det huvudsakliga intresset i den normativa litteraturen fokuseras kring frågan om varför 
människor skapar och följer regler. Människors intressen som väljare eller medborgare skiljer 
sig från deras intressen som privata aktörer på marknaden. Som kollektiv eftersträvas det goda 
samhället och för att nå dit krävs ibland regler som underlättar ett kollektivt handlande. Kan 
man visa att reglerna är goda bör de därför följas. Enligt det normativa perspektivet är det 
rationellt med regler utifrån ett samhälleligt perspektiv. 
 
Ofta ligger ett allmänt accepterat samhälleligt mål bakom regleringar, t.ex. ett mål om 
optimalt välstånd, optimal rättvisa eller optimal frihet. Marknadsmisslyckanden, orättvisor 
eller ofrihet skapar efterfrågan på regleringar för att rätta till dessa problem. Experter i form 
av ekonomer, statsvetare eller jurister kan vara till hjälp för att för att hitta bra lösningar. 
Detta ger också olika former av ansvarsutkrävande av dem som sitter vid makten. Från ett 
ekonomiskt perspektiv har reglerarna ansvar att få en så effektivt fungerande marknad som 
möjligt, från ett demokratiteoretiskt perspektiv är reglerarna ansvariga för att uppnå största 
möjliga frihet och från ett juridiskt perspektiv är det viktiga att regleringarna skapas i en så 
öppen och förutsägbar process som möjligt. De normativa teorierna utgår ifrån en typ av 
efterfrågestyrd syn på varför en reglering skapas eller blir varaktig. (ibid., s. 36-37) 
 
Frågan om hur regler skapas blir ofta outtalad i den normativa litteraturen. Frågan om hur 
regler förändras står inte heller i fokus. Man antar att någon central auktoritet som 
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representerar allmänintresset skapar regler för att styra samhället i en viss riktning. 
Efterfrågan från samhället verkar styra och förändringar antas äga rum om systemet inte 
längre kan skapa regler som människorna följer. Dåliga regler kommer att skapa ett 
förändringstryck som leder till att de ersätts av nya bättre regler. Sättandet av regler anses 
därför vara relativt okomplicerat. Regler skapas av staten eftersom samhället efterfrågar 
reglerna. Reglering kan se ut att inkräkta på de personliga valmöjligheterna, men förenklar i 
själva verket skapandet av förhållanden som människor önskar men inte kan nå utan hjälp av 
staten. (ibid., s. 16) 
 

3.4.3 Intressebaserade förklaringar: Regler tillkommer genom en politisk 
maktkamp om samhällets begränsade resurser 

Människor är delar av grupper med motstridiga intressen som kämpar om världens 
begränsade resurser. Något tydligt allmänintresse är svårt att urskilja och regler skapas 
därför alltid till någons fördel. (Ahrne & Brunsson 2004, s. 22-28) 
 
I det intressebaserade perspektivet utgår man ifrån att det är spelet mellan olika parter med 
egenintressen som skapar regleringar. Det ursprungliga syftet med en reglering kan ofta 
förklaras med normativa idéer, men till detta förs idén om att organiserade intressen har ett 
avgörande inflytande på samhällets institutioner. Det är därför inte troligt att myndigheter och 
andra regelsättande organ kan få företag att agera i enlighet med det allmänna bästa. Det är 
mer sannolikt att dessa organ tas över av mäktiga välorganiserade intressen. Reglering 
framstår därför som suspekt och regleringssystem antas uppkomma inte som resultatet av en 
plan utan som konsekvensen av maktrelationerna mellan de viktigaste aktörerna. Det är inte 
allmänhetens efterfrågan utan organiserade särintressens önskemål om att få vissa fördelar på 
andras bekostnad som driver regleringen. Organiserade grupper strävar efter vinst i form av 
pengar eller makt. Ingen kan sägas representera allmänintresset, även om ett sådant kan 
beräknas teoretiskt. (ibid., s. 22-28) 
 
Uppfattningen om att det finns en central auktoritet som sätter regler är densamma som i det 
normativa perspektivet, men i det intressebaserade perspektivet är denna auktoritet 
kontrollerad av olika intressegrupper. Ska man förstå regelskapande måste man därför förstå 
maktbalansen och intressena bakom reglerna. (ibid., s. 22-28) 
 
Strävan efter makt är alltså en av huvudförklaringarna till varför regler skapas och följs. Att 
erövra regleringsmakten och därmed kunna skaffa sig fördelar antas vara en grundläggande 
strävan hos samhällets grupperingar. Reglering är enligt detta perspektiv ett sätt att skaffa sig 
fördelar. Den intressebaserade litteraturen ifrågasätter den bild av motiven bakom regleringar 
som den normativa uppfattningen presenterar. Även om det teoretiskt går att försvara 
reglering genom att hänvisa till justering av marknadsmisslyckanden är det osannolikt att det 
fungerar så i praktiken. (ibid., s. 37-39) 
 
Även Ahrne och Brunsson (2004, s. 22-23) anger George J Stiegler som den främste 
representanten för det intressebaserade perspektivet. Det som skiljer Stiglers teorier från 
tidigare ekonomiska uppfattningar är enligt Ahrne & Brunsson att det ekonomiska resone-
manget om egenintresserade parter flyttas in även i den politiska sfären. Politiker önskar 
röster och pengar för att hålla sig kvar vid den politiska makten och tävlar därför om att vinna 
stöd hos olika intressegrupper som kan erbjuda dem detta. Välorganiserade intressen som 
exempelvis representerar olika industribranscher kan lättare kontrollera pengar och röster än 
intressegrupper som representerar mer diffusa allmänintressen. På detta sätt kommer 
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organiserade särintressen att ta över regleringsmyndigheterna och använda dessa för att ta ut 
vinster marknaden inte skulle tillåta dem att göra. Ovanstående resonemang innebär alltså att 
regleringar inte skapas för att ta itu med marknadsmisslyckanden, utan att de skapas i en 
maktkamp om resurser. 
 

3.4.4 Kulturellt baserade förklaringar: Regler påverkas av miljön och 
omgivningen där de skapas 

Människan är inte fullständigt rationell. Kalkylering av vinster och kostnader spelar roll men 
man styrs även av socialt skapade uppfattningar kring vad man borde göra i olika situationer. 
Detta gör att institutioner och kulturella föreställningar är av betydelse för hur människor 
agerar och därmed också för hur de skapar nya regler för varandra. (Ahrne & Brunsson 
2004, s. 28-36) 
 
De kulturellt baserade teorierna kring reglering tar hänsyn till att regler skapas i en kamp om 
makt, men samtidigt försöker man på ett djupare plan förstå hur de olika intressena skapas. 
Samhället beskrivs som ett rollspel där olika aktörer tilldelar sig själva och varandra roller och 
försöker anpassa reglerna så det passar dem bäst. Istället för att göra en uppdelning mellan 
privata och offentliga intressen som strider mot varandra ska samhället ses som en samman-
länkad massa av organisationer i kamp om att tolka verkligheten. 
 
Regelsättande, som inte behöver vara inskränkt till reglering av ekonomin, ser olika ut i olika 
tider och olika miljöer. Denna variation kan förklaras med att kulturen, dvs. spelreglerna för 
regelsättandet, ser olika ut beroende på när och var man befinner sig. Enligt den kulturella 
förståelsen följer man regler för att man tror på dem. Denna tro kan vara baserad på rädsla för 
straff eller hopp om belöning eller vara baserad på en mängd andra föreställningar. (ibid., s. 
28-36) 
 
De frågor som är föremål för reglering beskrivs som samhällets regleringsutrymme. Detta 
utrymme är i ständig omvandling och kan påverkas av olika aktörer. Genom att placera nya 
frågor på dagordningen eller lansera nya modeller för regler kan en aktör skapa sig nischer 
inom regleringsutrymmet. Makt och pengar har betydelse men också kunskap och förmåga att 
påminna om gamla lärdomar eller misstag. Uppdelningen mellan offentligt och privat blir 
otydlig. Istället blir olika nätverk av kontroll mer betydelsefulla. (ibid., s. 39-41) 
 

3.5 Regeringens regelförenklingsuppdrag 
 
Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att minska företagens administrativa börda. Enligt 
regeringen kan bördan minskas på två olika sätt. En första metod innebär att regler, 
insamlingsmetoder och liknande ändras så att samma information samlas in, men till en lägre 
kostnad. Den andra metoden innebär att övergripande prioriteringar ändras, t.ex. att frågan om 
företagens administrativa börda prioriteras högre än exempelvis miljö- eller fördelnings-
politiska mål. Regeringen anser sig inte ha fått mandat av Riksdagen att ändra de 
övergripande prioriteringarna, utan förenklingsarbetet ska genomföras genom att främst 
informationsinsamlingen blir enklare och mer effektiv. (Regeringens handlingsprogram för 
minskad administration för företagen m.m., s. 3-4) 
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3.6 Hur styr staten? 
 
Nästan all offentlig makt är samlad hos folkvalda politiker i riksdag, landsting och kommuner. 
Politiker kan dock inte ha expertkunskap inom alla de områden som staten, landsringen eller 
kommunen verkar på. Till sin hjälp har därför politiker förvaltning och tjänstemän. 
Förvaltningschefens ideal var förr ämbetsmannen. Tillsammans skulle politikern och ämbets-
mannen styra verksamheten mot de demokratiskt utstakade målen. (Bergström 2001, s. 177) 
 
Denna syn på samspelet mellan politiker och tjänstemän förändrades i Sverige under 1980-
talet, främst som en följd av nya organisationsteorier. Dessa nya teorier kom ofta från 
näringslivet och kom att gå under samlingsnamnet New public management. Istället för att 
styra själva verksamheten, flyttades fokus till mål- och resultatstyrning. Det nya idealet för 
förvaltningschefen blev direktören. Tillsammans ska politikern och direktören sätta upp målen 
för verksamheten och kontrollera att målen nås. (ibid., s. 184-185) Vår presentation av staten 
är en grov förenkling. Ahrne & Papakostas (2002, s. 165) skriver exempelvis att ”De i 
särklass mest komplexa organisationerna är stater”. 
 

3.7 Politiska beslut blir verklighet 
 
Implementering handlar om, och beskriver hur, politiska beslut omsätts i handling. Med denna 
beskrivning följer ett normativt synsätt, förvaltningen ska genomföra de beslut som 
politikerna fattar (Sannerstedt 2001, s. 19). Det är en grundförutsättning i vårt demokratiska 
samhälle att förvaltningen lojalt följer och respekterar de folkvaldas beslut (Rothstein 2001, 
s.7-8). 
 
Forskningen kring implementering brukar mynna ut i listor som ofta liknar goda råd till 
beslutsfattare. Sannerstedt (2001 s. 29) lyfter fram tre olika punkter i implementerings-
processen: 
 

• Tillämparen ska förstå beslutet, 
• tillämparen ska kunna genomföra beslutet och 
• tillämparen ska vilja genomföra beslutet. 

 

3.7.1 Förstå ett beslut 

Förståelse syftar till att beslutsfattarna ska vara klara med vad de vill uppnå och att de som 
ska genomföra beslutet ska förstå vilka konsekvenser man vill uppnå med beslutet. Man talar 
ofta om att beslutsfattarna ska vara tydliga, men det behöver inte betyda att de ska specificera 
exakt vad som ska göra. Tvärt om är många propositioner och andra riktlinjer ofta vagt 
formulerade. Till viss del är det en ofrånkomlig följd av politiska kompromisser, men det ger 
också utrymme för smidiga, praktiska lösningar. Men för att besluten, trots de vaga 
formuleringarna, ska genomföras som tänkt måste tillämparna klart förstå vad man vill uppnå 
och vart ansvaret för genomförandet ligger. 
 

3.7.2 Kunna genomföra ett beslut 

För att ett beslut alls ska vara möjligt att genomföra måste de som ska genomföra beslutet få 
det resurser som krävs. Det kan gälla allt från pengar, lokaler, teknik, personal, tid med mera. 
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Man måste dock skilja mellan olika sorters politiska beslut. Många politiska målsättningar 
kan uppfattas som beslut, men de är egentligen ambitioner, riktmärken eller visioner. Ett 
exempel på en ambition skulle kunna vara att sjukfrånvaron ska understiga en viss nivå. Att 
verkställa det beslutet är inte en implementeringsfråga. Implementering i den mening vi 
använder begreppet handlar om att omsätta operationella politiska beslut till handling.  
 

3.7.3 Vilja genomföra ett beslut 

Det sista kriteriet kan tyckas vara naivt. Alla beslut kommer inte att gillas av alla parter. En 
del av oviljan härstammar från klassisk motvilja mot förändringar, andra invändningar kan 
komma från tillämparnas professionella kompetens, olika juridiska invändningar eller lokala 
problem. Att olika politiska beslut möter ett visst motstånd är därför något som kan uppfattas 
som normalt. Det generella svaret inom implementeringslitteraturen på hur man får 
tillämparen att vilja genomföra beslut är en insikt från beslutsfattaren om att besluten måste 
vara förankrade hos de berörda. För att kunna förankra besluten måste beslutsfattarna till viss 
del frångå ett hierarkiskt synsätt på processen. Istället bör beslutsfattaren söka en 
förhandlingsrelation där man ger och tar för att nå en lösning som är godtagbar för alla parter. 
(ibid., s. 18-47) 
 
Det underliggande budskapet till beslutsfattarna torde därför vara tudelat. För det första är 
implementeringsproblem till viss del en naturlig företeelse som i slutändan kommer sig av att 
resurser och handlingsalternativ är begränsade. För det andra ska man inte se ett problem som 
löst bara för att ett beslut fattats. Problemet är löst först när beslutet har omsatts till handling 
och visat sig ge de önskade konsekvenserna. 
 

3.8 Individen och samhället 
 
Samhällsvetenskapen ägnar mycket forskning åt att analysera motsättningarna mellan 
individen och samhället. Enligt sociologerna Ahrne & Papakostas (2002, s. 11) ges ofta bilden 
av den ensamma individen som kämpar mot det kolossala samhället, den byråkratiska 
organisationen eller den stela institutionen. 
 
Mycket tid har också lagts ner på att definiera dessa sammanslutningar. Ahrne & Papakostas 
menar att det finns en rad olika sätt att se och tolka samhället med dess organisationer och 
institutioner. Men en sak som ofta glöms bort är att samhällen, organisationer och institutioner 
alla består av människor, en otrolig massa människor. En konflikt mellan en individ och t.ex. 
en institution är egentligen en konflikt mellan olika människor. En institution kan inte 
begränsa en individs valmöjligheter, bara andra människor kan göra det. (ibid., s. 12-15)  
 
Hur ett samhälle, organisation eller institution agerar är således en funktion av olika 
människors uppfattningar och ställningstaganden i fria val. Men individerna i organisationer 
och institutioner påverkas också av de organisationer de ingår i. Det sociala landskapet 
påverkar många olika saker hos individerna som klädstil och språk. Deras handlingar är deras 
egna, men de styrs också av omgivningen. Ahrne & Papakostas kallar dem (eller oss 
egentligen!) för kentaurer. 2 (ibid., s. 12-15) 
 

                                                 
2 Grekiskt sagoväsen, till hälften man, till hälften häst (Bonniers svenska ordbok, 1996). 



 27 

Ahrne & Papakostas vänder sig mot bilden av den ensamma, utsatta individen. Alla 
människor ingår i olika organisationer, men inte hela tiden eller i alla situationer. Vi går 
konstant in i och ut ur organisationer och roller. Även om en individ kan vara i underläge i en 
situation, kan individen aldrig bli underlägsen ett samhälle eller en organisation. En individ 
kan endast vara i minoritet gentemot andra människors kollektiva vilja eller värderingar. 
 

3.9 Attityder och hur de påverkar oss 
 
Attityder kan definieras som ”… summan av människans tankar, känslor, förutfattade 
meningar, föreställningar och övertygelser” (Tamm 2002, s. 239). Utifrån Tamm kommer vi 
att ge en kort presentation av hur attityder påverkar oss, framför allt utifrån ett grupperspektiv. 
 
Som vi visat ovan ingår individer i samhällen i olika grupper och att grupper och individer 
påverkar varandra. Inom alla grupper finns uttalade och outtalade attityder som dels påverkar 
individernas egna värderingar och som dels skapar en gemensam värdegrund inom gruppen. 
Denna gemenskap skapar en situation där ”vi” är de individer som är inom gruppen och 
”dom” är alla andra individer som inte ingår i gruppen. 
 
Inom grupper finns ett grupptryck att individerna inom gruppen ska dela de gemensamma 
attityderna, vilka utgör den gemensamma värdegrunden. Om en individ inte delar de 
gemensamma värderingarna försvinner mycket av det som förenar individer inom gruppen 
och individen risker att hamna utanför gemenskapen. Inom en grupp kan därför grupptrycket 
hålla tillbaka konflikter därför att avvikande åsikter hålls tillbaka. 
 
Dessa olika faktorer gör tillsammans att konflikter inom gruppen hålls tillbaka. Samtidigt 
utgör de paradoxalt nog en grogrund för konflikter mellan olika grupper. Konflikter mellan 
grupper har visat sig stärka sammanhållningen inom gruppen. Grupper som av någon 
anledning upplever sig vara i underläge har också visat sig benägna att hävda sig själva och 
framhålla den andra gruppens brister. 
 

3.10  Ilska, frustration och aggression 
 
Vi kommer här att ge en kort beskrivning av begreppen ilska, frustration och aggression. 
Presentationen bygger på Angelöw & Jonsson (2000).  
 
Socialpsykologi handlar om förhållandet mellan individ och samhälle. Ett centralt begrepp 
inom detta område är makt. Maktbegreppet definieras ofta som ”… personers möjligheter att 
kunna påverka sina livsvillkor efter egna mål, behov och intressen i en viss given 
samhällsstruktur trots att andra motsätter sig det” (Angelöw & Jonsson 2001, s. 206). Utifrån 
denna definition ses makt främst som en orsakande faktor till olika händelser och 
förhållanden, inte som en konsekvens av händelser och förhållanden.  
 
Inom arbetsmarknaden utövas makt framför allt genom kontroll och disciplinering. Vid 
analyser av orsaker bakom känslor som ilska och vrede nämns ofta just förlusten av kontroll 
som en starkt bidragande orsak. Även stress är en form av brist på kontroll. Vissa forskare 
menar därför att missnöje, ilska och frustration alltid kommer att vara närvarande inom 
organiserad verksamhet pga. att organisation och samordning går före individens 
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egenkontroll. Inom näringslivet finns också en ständigt närvarande konkurrens mellan 
organisationer och en brist på resurser vilket är ytterligare grogrund till aggressiva känslor.  
 
Känslor som ilska och vrede kan visa sig på olika sätt hos olika individer. Vissa kan känna 
skam över sina aggressiva känslor och därför aktivt försöka dölja dessa känslor, vilket i 
Sverige lär vara vanligare än i andra jämförbara länder eller kulturer. Andra individer kan få 
såväl verbala som fysiska vredesutbrott. Paradoxalt nog är dessa vredesutbrott sällan riktade 
mot den egentliga källan till aggressionen.  
 
Frågan om vad som orsakar att aggression tar sig olika uttryck hos olika individers är 
omdebatterad. Det finns dock mycket som tyder på att beteendet till stor del är inlärt. Vi 
imiterar mer eller mindre medvetet vår omgivning.  
 
Ett annorlunda angreppssätt kan vara att se vilka faktorer som bidrar till känslor som lycka. 
Avsaknad av dessa faktorer kanske inte skapar aggressivitet, men det torde ha en negativ 
inverkan på individen. Bland de faktorer som nämns som ”lyckans källor” på arbetet är bl.a. 
sociala relationer och självständighet.  
 

3.11 Sammanfattning begrepp och definitioner 
 
Byråkrati är ett begrepp som rymmer många betydelser och tolkningar. Weber gav oss den 
ursprungliga definition av begreppet som organisationsform. Idag kan vi konstatera att 
begreppet används för att beteckna flera fenomen än så. Det kan även bland annat användas 
som synonym för myndighet eller som en beskrivning av ett beteende. Byråkratiska 
organisationer har under lång tid kritiserats av många för att vara präglade av kvävande och 
tidsödande rutiner, samtidigt som fördelarna med byråkratier gör att de fortlever. När vi 
beskriver olika sätt att se på begreppet byråkrati gör vi det främst för att läsaren ska vara 
medveten om de olika betydelser som ordet kan ha.   
 
Regler kan betraktas på flera olika sätt. Vi kan betrakta dem utifrån ett normativt perspektiv, 
ett intressebaserat perspektiv och ett kulturellt perspektiv. Genom att använda oss av dessa tre 
perspektiv kan vi skapa oss en förståelse av våra respondenters olika sätt att se på regler och 
eventuellt lättare se orsaken till (eller frånvaron av) deras missnöje. När vi använder oss av 
begreppet regler talar vi om de regler som är resultatet av offentlig reglering av privat 
verksamhet. 
 
Implementeringsprocessen är den process i vilken politiska beslut omsätts i handling. Vi kan 
urskilja tre viktiga steg i implementeringsprocessen av ett beslut. För det första bör 
tillämparen förstå ett beslut. För det andra ska tillämparen kunna genomföra beslutet och för 
det tredje ska tillämparen vilja genomföra beslutet. Brister i implementeringsprocessen kan 
vara en källa till missnöje. 
 
Individen och samhället.Vi har sett att i ett samhälle finns massor av olika organisationer, 
vilka alla består av människor. En individ är ofta med i flera olika organisationer och går 
ständigt in i och ut ur olika roller. En konflikt mellan en individ och en organisation är 
egentligen en konflikt mellan olika individer. En individ kan därför knappast vara underlägsen 
en organisation, men däremot tillhöra minoriteten i ett samhälle. 
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Attityder. Attityder kan ses som summan av individers tankar, känslor, övertygelser med 
mera. Grupper av individer bildar ofta gemensamma värderingar och har liknande attityder 
gentemot de som inte tillhör gruppgemenskapen, delvis som en följd av grupptrycket. 
 
Ilska och Frustration. Slutligen har vi sett att förlust av kontroll och begränsad möjlighet att 
kunna påverka sin tillvaro kan ge upphov till känslor som ilska och frustration. Denna fråga 
har ett nära samband med frågan om makt. Förlust av kontroll kan ses som en förlust av 
makten över sitt eget liv.  
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4 Empiri 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns ett missnöje bland företagare med dagens 
regelverk, och vad det i så fall beror på. För att kunna svara på syftet har vi genomfört fem 
intervjuer där vi undersökt utvalda variabler. Resultaten ifrån intervjuerna presenteras med 
dessa variabler som utgångspunkt. Tillsammans med uppsatsens teoretiska referensram ska 
kapitlet utgöra grunden för analyskapitlet. Kapitlet inleds med en presentation av parametrar 
och respondenter. 
 

4.1 Presentation av undersökningsvariabler 
 
Målet med intervjuerna var att få den information som krävs för att uppnå syftet med 
uppsatsen. Vid planeringen identifierade vi tre områden som vi tror sammantaget ger den 
information vi sökte. Dessa tre områden kan beskrivas som respondentens syn på regler och 
dess uppkomst, upplevelser av myndigheter och deras tillämpning av regelverket och 
inställningen till dagens regelverk (se figur). I detta kapitel kommer vi att fokusera på de tre 
områdena med frågeställningar och presentera materialet från den empiriska undersökningen, 
för att senare i uppsatsen försöka besvara frågorna i den undre cirkeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Översikt över undersökningens tre huvudvariabler. 

 
Syn på regler och dess  

uppkomst 

Upplevelser av 
myndigheter och deras 

tillämpning av 
regelverket 

 
Inställning till 

dagens regelverk 

Finns det ett missnöje med 
dagens regelverk? 

 
Hur kan vi förstå det 
eventuella missnöjet? 
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4.2 Presentation av respondenter 
 
Vi har genomfört fem stycken intervjuer. I urvalsprocessen har vi strävat efter att få 
respondenter med erfarenhet från företagande i Sverige. För att respondenterna ska ha en så 
bred bild som möjligt har vi valt personer som dels har en ledande ställning inom bolaget och 
som dels är delägare i bolaget. 
 
Kurt Blomqvist, bl.a. Norrtälje Hyrmaskiner AB 
Lars Wedar, bl.a. Swedol AB 
Göran Lockner, Löwener Vacuumservice AB 
Arto Winter, bl.a. Mälarpaviljongen AB 
Johan Glad, Torget i Gamla Stan AB 
 
Företagen Norrtälje Hyrmaskiner AB, Swedol AB och Löwener Vacuumservice AB bedriver 
verksamhet inom verkstadsinriktad uthyrning, tillverkning och försäljning. Norrtälje 
Hyrmaskiner AB riktar sig huvudsakligen till svenska företag. Swedol AB och Löwener 
Vacuumservice AB däremot bedriver handel med såväl svenska som utländska företag. 
Bolagen Mälarpaviljongen AB och Torget i Gamla Stan AB bedriver restaurangverksamhet i 
Stockholm.  
 

4.3 Så genomfördes intervjuerna 
 
Samtliga intervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats, förutom intervjun 
med Johan Glad som genomfördes i hans hem. Intervjuerna var svagt strukturerade och hade 
karaktären av djupintervjuer. Som mall har vi haft ett antal övergripande frågor som svarar 
upp mot våra variabler, och utifrån dessa har vi fört en dialog med respondenten (se bilaga). 
Intervjuerna tog cirka en timme vardera och spelades in. Efter varje intervju gjordes en 
genomgång av materialet och en sammanfattning skrevs. Vid samtliga tillfällen deltog både 
Johan Egbert och Magnus Frankenberg. 
 

4.4 Respondenternas åsikter  
 
Vi kommer här att presentera resultatet av uppsatsens empiriska undersökning. Materialet är 
uppdelat efter de undersökningsvariabler som vi har valt. I framställningen har vi medvetet 
försökt använda oss av citat och respondenternas begrepp för att på så sätt ge en så autentisk 
bild som möjligt av materialet. 

4.4.1 Inställning till dagens regelverk? 

Syftet med detta avsnitt har varit att försöka förstå respondentens inställning till regler i 
allmänhet. Vi tror att det är grunden till en analys av vad ett eventuellt missnöje beror på. 
 
 
Varifrån kommer dagens regelverk? 
Detta var en fråga som få respondenter verkade ha funderat över tidigare. Svaren blev också 
mycket skiftande, vilket kanske berodde på att få respondenter att reflekterat över frågan 
tidigare. 
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Kurt Blomkvist menade att ”regler har funnits sedan tidernas begynnelse”. Det är fullständigt 
naturligt att ett samhälle organiseras med hjälp av regler. Att vi idag har ett komplext 
regelverk är endast ett naturligt resultat av att samhället har blivit mer komplext. 
 
Lars Wedar ansåg att regelverket var en funktion av dagens byråkratiska samhälle. Det finns 
en stor statsapparat som efterfrågar ett genomgripande och omfattande regelverk, om inte 
annat så för att få något att göra. 
 
Enligt Göran Lockner är regler inte en naturlig del av ett samhälle, utan de finns för att en stat 
ska kunna utöva sin auktoritet. Att vi har just de regler vi har anser Göran Lockner vara ett 
resultat av värderingar som finns i samhället, inte nödvändigtvis majoritetens värderingar utan 
värderingar som karismatiska ledare har drivit.  
 
Arto Winter menade att det var ett resultat av en rad olika faktorer, men där den största 
faktorn var den socialdemokratiska folkhemstanken. En förutsättning för att drömmen om det 
trygga folkhemmet ska bli verklighet är stor statlig inblandning på nästa alla områden i 
samhället, vilket har lett till ett digert regelverk. Andra anledningar till dagens regelverk är 
mer eller mindre genomtänkt politiskt valfläsk, där politikers främsta mål ibland verkar vara 
att behålla makten. Att systemet upprätthålls beror på att folk prioriterar egennyttan högst. En 
person som av någon anledning har blivit beroende av ett bidrag kommer knappast att bidra 
till att det avskaffas. 
 
Johan Glad ansåg att dagens system var ett resultat av en lång ackumuleringsprocess, 
successivt har regelverket byggts på för att svara både mot samhällets behov av och 
efterfrågan på regler. Grunden till dagens regelverk är de värderingar som har funnits och 
finns i samhället. Även Johan Glad menar att syftet många gånger har varit att skapa ett tryggt 
folkhem där helst ingenting ska vara farligt för medborgarna. Processen som lett fram till 
regelverket har inte alltid varit rationell. Under intervjun framkom också att Johan Glad ansåg 
att regelverket för näringslivet starkt präglats av att svensk industri historiskt dominerats av 
varuproducerande och tillverkande industri. 
 

4.4.2 Inställning till det offentliga Sverige 

I detta avsnitt har vi försökt att få en bild av hur respondenterna uppfattar myndigheter och 
politiker samt hur de anser att myndigheter och politiker ser på dem. Anledningen är att vi tror 
att förhållandet mellan företagare och myndigheter har stor betydelse för relationen mellan 
parterna. 
 
Inställning till politiker – avvaktande 
De frågor vi ställde till respondenterna handlade dels om de trodde att politiker har en korrekt 
bild av vad det innebär att vara företagare i Sverige, dels om hur de uppfattade politikers 
inställning till företagare. 
 
En majoritet ansåg att politiker inte hade en korrekt bild av vad det innebär att vara företagare 
i Sverige, och då framför allt inte hur mycket tid en företagare lägger ner på sitt företag. Den 
främsta anledningen var en generell uppfattning om att det var omöjligt att veta vad det 
innebär att driva ett företag, utan att själv ha provat på. Lars Wedar menade att en lösning på 
problemet skulle vara att införa behörighetskrav för politiker. För att vara behörig att 
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kandidera till politiska poster ska personen ha minst 10 års arbetslivserfarenhet. Dessutom 
borde politiker endast tillåtas att sitta i riksdagen två mandatperioder.  
 
Vi frågade även om respondenterna hade hört talas om regeringens handlingsplan för att 
minska företagarnas administrativa börda. Samtliga respondenter utom Johan Glad var 
medvetna om att det pågick ett förenklingsarbete. Däremot var det ingen som trodde att det 
skulle ge något konkret resultat, utan att det skulle stanna vid prat och tomma löften. Det 
fanns en generell uppfattning bland respondenterna om att politiker ofta lovar mer än vad de 
senare levererar. 
 
Samtliga respondenter upplevde att politiker i varierande grad hade en suspekt inställning 
gentemot dem. Arto Winter uppgav att den allmänna inställningen hos politiker var att 
företagare levde ”i sus och dus” och att företagare utnyttjade systemet och anställda så snart 
tillfälle gavs. Som ett resultat av politikers inställning gentemot företagare orsakade skandaler 
liknande Ringholmaffären3 en viss skadeglädje bland många företagare enligt Arto Winter. 
Göran Lockner hade liknande erfarenheter. Enligt honom tog politiker skandaler som 
Skandiaaffären4 som bevis för att deras uppfattning om företagare var korrekt. Johan Glad 
gjorde en jämförelse med ett förslag om nya skatteregler för restaurang-, frisör- och 
taxibranschen. Förslaget går i korthet ut på att skatter och avgifter ska baseras på parametrar 
som lokalernas storlek och elförbrukning. Hela förslaget kunde enligt Johan Glad ses som ett 
bevis på att politiker förutsätter att det, i alla fall inom dessa branschen, finns ett utbrett 
fuskande. Kurt Blomkvist menade också att det fanns en avvaktande inställning hos politiker 
mot företagare, men att utvecklingen går i rätt riktning. 
 
Inställning till myndigheter präglas av misstänksamhet 
Samtliga respondenter upplevde att myndigheterna var misstänksamma mot dem. Arto Winter 
uttryckte saken som att man ”är skyldig tills man bevisat annorlunda”. Myndigheterna ansågs 
också ofta tro att företagare var en grupp som tjänade massor med pengar och skodde sig på 
andra. 
 
Många respondenter uppgav att myndigheterna generellt hade en viss toleransnivå, men att de 
vid kontroller eller revisioner helt plötsligt hade nolltolerans. Detta skapade mycket missnöje 
av flera anledningar. Johan Glad beskrev det digra regelverk som finns inom restaurang-
branschen och om deras ansträngningar för att leva upp till alla krav. Inget av ansträngningen 
uppmärksammades, istället ”gör dom allt för att sätta dit en”. Lars Wedar beskrev hur Swedol 
AB försökte leva upp till olika import- och produktsäkerhetskrav, men trots att de rådgjort 
med myndigheter ändå får nedslag på ”bagateller”. Att få ett nedslag, trots att man aktivt 
försökt att i förväg rådgöra med myndigheter var enligt Lars Wedar dubbelt frustrerande. Dels 
därför att det klart visar att systemet är så komplicerat att ingen kan regelverket, dels därför att 
anledningen främst verkar vara att ”myndigheterna behöver något att göra”. Ett annat resultat 
av den oväntade nolltoleransen var att respondenterna uppfattade systemet som oförutsägbart.  
 
Johan Glad, som även arbetar parallellt på Socialstyrelsen, menade att ett stort problem var att 
myndigheterna är dåliga på samordning. Det finns ett utbrett revirtänkande bland 
myndigheter, där ett helhetsperspektiv saknas. Enligt Johan Glad hade det hänt att en fråga 

                                                 
3 Den skandal som avsågs var det eventuella skattebrott som utreds (i skrivande stund hösten 2005) i Enskede IK 
och som skulle ha skett under den tid då Bosse Ringholm var finansminister och klubbens ordförande.  
4 Affärens som menas är den då ett antal Skandiadirektörer genom eventuella trolöshetsbrott gav sig själva 
bonusar på hundratals miljoner kronor. 
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som låg i gränslandet mellan två myndigheters ansvarsområden hade godkänts av den ena 
myndigheten, medan den andra myndigheten krävt förändringar.  
 
En annan aspekt som nämndes av Johan Glad och Arto Winter var företagarnas beroende-
ställning gentemot myndigheter inom restaurangbranschen. För en restaurang är 
utskänkningstillståndet grundläggande för att verksamheten ska kunna bedrivas. Båda anser 
att tillståndet ska vara förenat med krav, men ibland ”skulle det vara enklare att sälja uran”, 
enligt Johan Glad. Kraven som finns för att få servera alkohol bottnar ytterst i alkohollagen, 
som är en ramlag och enligt Arto Winter ligger som ”en blöt filt över hela verksamheten”. 
Detta gör att omdömen från olika myndigheter vägs in i en helhetsbedömning. Krögare vill 
därför ogärna komma på kant med myndigheterna. Att vara i beroendeställning till en part 
som upplevs som oförstående och som dessutom ”verkligen letar efter att hitta något att slå 
ner på” skapar mycket frustration och en känsla av utsatthet. Men samtidigt är det inte en 
odelat negativ bild Johan Glad och Arto Winter ger. Om bägge parter har rätt inställning och 
arbetar med varandra istället för mot varandra kan myndigheter och krögare samarbeta på ett 
givande sätt, trots att båda parter har en reserverad inställning mot den andre. 
 
Myndigheternas service svårtillgänglig och dyr 
Lars Wedar ansåg att det var svårt att få raka besked från myndigheter när han behövde hjälp 
med tolkning eller tillämpning av någon regel. Lars Wedar efterlyste enkla journaler som 
företagare kunde ta hjälp av i de vanligaste problemsituationerna. I övrigt var respondenterna 
över lag nöjda med den service som myndigheterna gav. Det innebar dock inte att 
respondenterna kunde lösa alla problem endast med hjälp av myndigheter. Det ansågs istället 
som något självklart att man var tvungen att ha experthjälp för att klara vissa delar som 
exempelvis ekonomi och skatter. Att denna hjälp oftast var mycket kostsam var något 
naturligt.  
 
Möjligheten att påverka regelverket 
Ingen respondent anser sig kunna påverka dagens regelverk, vare sig direkt eller indirekt 
genom att vara med i någon intresseorganisation. Det var bara att ”gilla läget”, som någon 
respondent uttryckte saken.  
 
Johan Glad ansåg dock att deras arbetsgivarorganisation drev de frågor som han tyckte var de 
viktigaste, men han ansåg inte att han hade något inflytande i arbetsgivarorganisationen. Om 
organisationens arbete gjorde någon verklig skillnad var tveksamt, men Johan Glad upplevde 
det som positivt att någon i alla fall stred för dessa frågor. Lars Wedar hade en liknande 
inställning. Att arbetsgivarorganisationerna saknar den makt som arbetstagarorganisationerna 
har beror enligt Lars Wedar på att de inte kan agera lika samordnat. Arto Winter ansåg inte att 
han hade något inflytande idag, men om han engagerade sig i någon organisation skulle han 
kanske få ett inflytande. Problemet var dock att han som företagare inte hade den tid som ett 
engagemang skulle kräva. 
 

4.4.3 Varför man blev företagare? 

I detta avsnitt försöker vi kartlägga bakgrunden till att respondenten blev företagare, och 
varför personen fortfarande är företagare. Bakgrunden är att vi tror att syftet med företagandet 
kan ha ett samband med inställningen till regelverket. I samband med detta avsnitt har vi även 
diskuterat företagsklimatet i Sverige, både utifrån ett svenskt och internationellt perspektiv. 
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Vägen till att bli företagare 
Samtliga respondenter utom Göran Lockner uppgav att karriären som företagare började av en 
slump eller tillfällighet, oftast genom ett erbjudande om att överta företaget där respondenten 
redan var anställd.   
 
Ett genomgående svar på frågan varför man fortsatt som företagare var att man ville påverka 
sin situation. En annan generell uppfattning var också att valet var mer ett val av livsstil, än ett 
val av arbete. I övrigt var anledningarna många. Kurt Blomkvist menade att anledningen var 
en vilja att ”göra något mer än bara lyfta lön” samt att skapa ”något”. För Johan Glad var den 
största anledningen att det var utvecklande och en typ av självförverkligande. Arto Winter 
menade att det främst berodde på att man som företagare fick en stor frihet, både i arbets- och 
privatlivet. Lars Wedar nämnde att en anledning var ”att se något växa”. Även Göran Lockner 
angav att den främsta anledningen var ”att bygga något”. Att man som företagare var ”fri” var 
enligt Göran Lockner en ”utopi”, främst på grund av det digra regelverket. På följdfrågor 
svarade samtliga respondenter utom Kurt Blomkvist att regler var något som väsentligt 
motverkade företagares valmöjligheter och frihet.  
 
Argumentet att bli företagare för att tjäna pengar var påtagligt frånvarande. 
 
Företagsklimatet i Sverige 
Många respondenter menade att företagsklimatet5 kunde vara bättre. Anledningen till att 
systemet inte var så bra som det skulle kunna vara berodde ytterst på politikers och 
myndigheters fientliga inställning till företagandet. Kurt Blomkvist menade tvärt emot att 
företagsklimatet var bra i Sverige. Den negativa bild som finns i samhället är ett resultat av att 
olika intresseorganisationer ägnade sig åt att sprida en missvisande bild av företagsklimatet. 
Kurt Blomkvist menade också att regelverket knappast kunde vara en faktor till att vissa 
företag gick under. Om det hände berodde konkursen inte på regelverket (som är lika för alla), 
utan på något annat.  
 
Ingen av respondenterna hade själv drivit näringsverksamhet i något annat land än Sverige. 
Däremot är Kurt Blomkvist ålänning och har arbetserfarenhet från Åland och Finland. Enligt 
honom är det en stor skillnad mellan Sverige och Finland, till Finlands fördel. Anledningen 
var dock inte systemet, utan att mentaliteten var helt annorlunda och att det inte fanns någon 
jantelag i Finland.  
 
Hos övriga respondenter var det genomgående svaret att det finns för och nackdelar med alla 
system och att Sverige antagligen är varken särskilt bra eller särskilt dåligt, utom på ett 
område. Många respondenter uppgav att graden av korruption inom förvaltningen var mycket 
lägre i Sverige än i andra jämförbara länder. Enligt respondenterna är det ibland krångligt och 
tungrott, men det är i alla fall lika krångligt för alla. 
 
 

                                                 
5 Svensk Näringsliv definierar företagsklimat som ”… summan av de regler, attityder, institutioner och 
kunskaper som finns i företagarens närmiljö” (Företagsklimat 2005, s. 22). 
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5 Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera det empiriska material som vi har samlat in med 
utgångspunkt i det syfte vi har med uppsatsen.  Vad är källan till missnöje hos våra 
respondenter? Vi kommer här att undersöka olika faktorer som vi tror kan vara orsaken till 
missnöjda företagare. 
 

5.1 Företagarens syn på reglering  
 
Vi har sett att regler kan ses på ur flera olika perspektiv. Vi har i våra intervjuer sett att våra 
respondenter skiljer sig i sättet att se på reglering. En naturlig fråga blir då om vi ser något 
samband mellan våra respondenters syn på reglering och deras inställning till de regler som de 
själva tvingas följa? 
 
Nödvändiga regler behövs 
För Kurt Blomkvists var regler något oproblematiskt och naturligt. Staten reglerade närings-
livet för att det var nödvändigt och de regler som fanns var rationella. Kurt Blomkvist hade 
inga synpunkter på de rådande reglernas funktion eller på den process under vilken de 
tillkommit. Kurt Blomkvist såg på regler som något som funnits från tidernas begynnelse och 
sedan utvecklats vartefter samhället blivit alltmer komplext. För honom var regler inte något 
som betraktades som ett problem för företaget. Visst fanns det hinder, men dessa berodde 
knappast på regelverket. Uppkom ett problem så var det bara att hitta en lösning på detta. 
Regler var nödvändiga. I vissa fall kunde regler innebära administrativa kostnader för 
företaget, men detta såg Kurt Blomkvist som helt naturligt.  
 
Sysselsättning av stor statlig administration 
Lars Wedars syn på regelverket skilde sig mycket från den Kurt Blomkvist hade. Lars Wedars 
fokus var inriktat på något helt annat då han gav sin syn på saken. Han såg inte alls den 
rationella, naturliga utvecklingen utan fokuserade på det, som enligt honom lett fram till ett 
komplicerat och alltför omfattande regelverk. Lars Wedar menade att en stor del av reglerna 
som vi idag hade var ett resultat av en alltför stor statlig administration som måste hållas 
sysselsatt. ”Vad ska alla pappersvändare annars göra” menade han. Detta synsätt präglas av en 
misstro till statens funktion som regelsättare och misstro till att processen är rationell och 
demokratisk.  
 
Maktmissbruk och misstro 
Även Göran Lockner hade en syn på frågan som utmärktes av en misstro mot staten. Han 
framhöll att kulturen och de rådande allmänna värderingarna spelade roll, men samtidigt 
menade han att även enskilda auktoriteter kunde ha stor betydelse. Göran Lockner tycktes ha 
en allmän uppfattning om att staten och dess auktoritet hade lätt att missbruka sin makt och 
hans beskrivning av regler präglades av detta synsätt.  
 
 
Självpåtaget ansvar missgynnar många 
Arto Winter trodde att regelverkets utformning berodde på flera samverkande faktorer, men 
en betydande faktor, menade han, var det socialdemokratiska folkhemsbygget. Det hade lett 
till ett samhälle där politiker försökte skapa trygghet och välfärd genom en stor statlig 
inblandning på många områden. Detta, av staten självpåtaget ansvar, menade han leder 
ofrånkomligt till ett digert regelverk. Arto Winter menade att särskilt mindre företag 
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missgynnats i denna utveckling till förmån för de stora företagen. Även Arto Winter hade en 
syn på frågan där makt och kultur var mer framträdande än det normativa synsätt som Kurt 
Blomkvist ger uttryck för. 
 
Ackumuleringsprocess föder nya regler 
Johan Glad, slutligen, delade på många sätt Arto Winters syn på saken. Johan Glad beskrev 
regelverkets utveckling som en ständig ackumuleringsprocess där nya regler ständigt till-
kommer där problem upptäcks. Den som definierar vad ett problem är och vad som alltså ska 
regleras är staten och olika myndigheter. Dessa styrs av något slags trygghetstanke som går ut 
på att medborgaren skall skyddas mot det som är skadligt för henne. Inte heller Johan Glad 
såg processen som helt rationell. 
 
Irrationellt maktspel eller naturlig process? 
Att bli ombedd att beskriva framväxten av något så komplext och omfattande som ett 
samhälles lagar och regler måste ses som en svår uppgift. När vi tolkar respondenternas svar 
har vi tagit hänsyn till det och sett mer till helheten, än enskilda påståenden. Det intressanta, 
menar vi, är dock att se vilket perspektiv som respektive respondent lägger an vid en första 
tanke kring frågan.  
 
Respondenternas olika synsätt 
Ahrne & Brunsson (2004) urskilde tre olika sätt att se på regleringar. Det normativa, det 
intressebaserade och det kulturella. När vi frågat våra respondenter om deras syn på reglers 
uppkomst och hur de ser på det Svenska regelverkets framväxt har delvis olika bilder vuxit 
fram.  
 
Enligt Kurt Blomkvist har det funnits ett regelverk sedan urminnes tider. Det var fullständigt 
naturligt att ett samhälle organiserades med hjälp av ett regelsystem. Problematiken kring hur 
regler skapas och förändras var helt frånvarande. Kurt Blomkvist var också den av de fem 
respondenterna som hade minst kritik mot hur olika regler påverkade honom som företagare. 
Vi anade att regelverket betygssattes utifrån en helhetsanalys, inte utifrån hur de påverkade 
Kurt Blomkvist eller hans företag. Utifrån Ahrne & Brunssons kategorisering har Kurt 
Blomkvists ett klart normativt synsätt.  
 
De övriga respondenterna visade i varierande grad ett missnöje mot de regler som de var 
tvungna att följa samtidigt som de framhöll regelskapandet som något delvis irrationellt och 
styrt av olika maktintressen. Eventuellt kan man tolka Lars Wedars och Göran Lockners svar 
som att de drog åt intressentperspektivet. De såg dagens regler som ett resultat av att olika 
särintressen som myndigheter och intresseorganisationer skapat regler efter deras egna behov 
och värderingar, utan hänsyn till att andra intressenter kunde missgynnas. Frågan om varför vi 
har regler var helt underordnad problematiken kring hur regler skapas och förändras. 
 
Arto Winter och Johan Glad låg nära det kulturella perspektivet. De tycktes inte se samhället 
som en strikt uppdelning mellan det offentliga och det privat i samma utsträckning som övriga 
respondenter. Istället bestod samhället av en rad olika organisationer som med formella och 
informella metoder försökte nå sina mål. Utifrån deras svar anade vi att de sannolikt ansåg att 
makten över dagordningen var den centrala maktfaktorn i ett samhälle. Men samtidigt menade 
Arto Winter att en del av dagens regelverk är en produkt av politiskt valfläsk. Möjligtvis kan 
man uppfatta det som att Arto Winter ansåg att organisationers främsta mål, åtminstone 
ibland, var att erövra och behålla en maktposition i samhället, vilket är tongivande inom det 
intressebaserade synsättet. 
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Som vi tolkar Ahrne & Brunsson kan man inte kategorisera personer efter om de är nöjda 
eller missnöjda med dagens system. Det är istället motiven till varför en person är nöjd eller 
missnöjd som är betydelsefulla.  
 
Vi ser tydliga samband och olikheter mellan respondenterna som till stora delar följer den 
kategorisering som Ahrne & Brunsson presenterat. Deras resultat har bidragit till en ökad 
förståelse för hur en persons inställning till regler påverkar hur personen ser på regler i 
allmänhet.  
 
Synen på reglers uppkomst påverkar inställningen till regelverket 
Lindström (1991) menar också att en persons synsätt på reglers uppkomst påverkar individens 
inställning till regler. Exempelvis uppgav Lars Wedar att dagens regler hade uppkommit för 
att alla byråkrater skulle ha något att göra samt att regler hämmar utvecklingen genom att 
begränsa företagares handlingsmöjligheter. Kurt Blomkvist uppgav att dagens regler var ett 
resultat av en naturlig samhällsutveckling. Kurt Blomkvist ansåg också att t.ex. regelsystemet 
knappast kunde vara en anledning till att vissa företag går i konkurs. Vår undersökning 
indikerar därför att synen på reglers uppkomst påverkar inställningen till regelverket, precis 
som Lindström hävdar. 
 

5.2 Missnöje med attityder? 
 
Fientliga attityder 
Samtliga respondenter upplevde att politiker, myndigheter och i viss mån även allmänheten 
hade en fientlig inställning till dem. 
 
Motarbetad och misstänkliggjord 
Johan Glad uttryckte en stark misstänksamhet gentemot de myndigheter som han hade haft att 
göra med. Han beskrev flera händelser som gjort honom upprörd och upplevde att han många 
gånger blivit motarbetad utan att det fanns någon direkt orsak. Ett exempel på en sådan 
händelse var ett informationsmöte inför Restaurangernas dagar i Stockholm, som polisen, 
miljöförvaltningen, tillståndsenheten och brandkåren anordnade med berörda krögare: 
 
”Jag blev så förbannad så jag gick efter halva tiden. Det första dom säger är: ’Ja vi vill ju inte 
ha några festivaler, men det har ju politikerna sagt ja till så nu vi måste göra det här. Ni vill ju 
tjäna pengar, men det här blir massa problem för oss.’ Dom utgår ifrån att vi ska missköta oss. 
Brandmyndigheten börjar visa massa overheadbilder med sprängda containrar och brinnande 
bilar för att demonstrera vad som händer om man inte förvarar gasoltuberna på rätt sätt. Det 
var bara fokus på problem, inget om att det var bra att vi skapade arbetstillfällen och hjälpte 
till att öka skatteintäkterna.” 
 
Johan Glad trodde att anledningen till dessa myndigheters negativa inställning skulle kunna 
vara att de måste rättfärdiga sitt eget arbete. ”För att kunna rättfärdiga sitt arbete och vara stolt 
över det så måste de följa lagarna. Om de börjar strunta i de lagar och förordningar som gäller 
så är ju det som att säga att deras jobb inte är viktigt. Det blir som att erkänna att man inte 
behövs.” 6 

                                                 
6 Att vi särskilt lyfter fram Johan Glads berättelse här beror på att han parallellt med att vara krögare arbetar på 
Socialstyrelsen. När vi tolkar materialet har vi därför lagt extra tyngd vid hans berättelse. 
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Företagaren – en suspekt person?  
På detta område uppfattade vi det som att respondenternas upplevelser var mest enhetliga. Om 
vi hade genomfört en gruppintervju hade respondenterna sannolikt nickat instämmande och 
igenkännande åt varandras berättelser. Upplevelsen av att vara en suspekt person tolkar vi 
som den största gemensamma nämnaren bland våra respondenter.  
 
Tamm (2002) menar att den gemenskap som håller samman grupper grundar sig på en 
gemensam värdegrund. Om det finns ett ”vi” och ”dom” är detta sannolikt något mycket 
centralt inom den gemensamma värdegrunden. ”Vi” är då företagarna som skapar arbets-
tillfällen och välstånd. ”Dom” är då alla ”pappersvändare” som tror att företagare lever i ”sus 
och dus” och ”är ute efter att sätta dit en”.  
 
Tamm menar också att det finns flera anledningar till att en individ delar den gemensamma 
värdegrunden. Inom alla grupper finns ett grupptryck att individerna ska dela den 
gemensamma värdegrunden. Individen kan dela den gemensamma värdegrunden helt enkelt 
därför att individen vill vara med i gemenskapen. Avslutningsvis säger Tamm att 
gruppgemenskapen stärks om det finns en tydlig motpart som på något sätt hotar eller 
motarbetar gruppen. Utifrån Tamms teorier torde vi kunna dra ett antal slutsatser. 
Företagarnas upplevelser skapar en vi och dom-situation. För att vara med i vi-gemenskapen 
måste individerna dela och propagera för den gemensamma värdegrunden. En spontan 
iakttagelse när respondenterna berättade om sina olika erfarenheter var att det verkade som 
om respondenterna berättat historierna många gånger förut. Det är svårt att tolka en sådan 
iakttagelse på ett ensidigt sätt, men att inom gruppen upprepa historier som förlöjligar 
byråkrater kan vara ett sätt att bli en del av gemenskapen.  
 
Vid analys av källor med ett möjligt samband menar Thurén (1994, s. 70-72) att forskaren inte 
ska låta beroende källor verifiera varandra. Att flera respondenter berättar om liknande 
erfarenheter styrker utsagorna, men verifierar dem inte.  
 
Regelverket missgynnar serviceföretag? 
En annan iakttagelse som vi gjort är att respondenternas kritik går att kategorisera efter vilken 
typ av verksamhet de bedriver. Den kritik som Kurt Blomqvist, Lars Wedar och Göran 
Lockner förde fram sprang ur regelmängden i allmänhet, byråkratin inom de offentliga 
organisationerna och samhällets attityder gentemot dem. Johan Glad och Arto Winter förde 
fram samma typ av kritik gällande byråkrati och attityder. När det gällde kritiken mot 
regelsystemet var den mycket mer preciserad. De gav exakta exempel på regler som av olika 
anledningar orsakade dem problem. Johan Glad framförde också en teori om att regelsystemet 
från början var utformat att passa de tillverkande- och producerande företagen, på de 
serviceinriktade företagens bekostnad.  
 

5.3 Missnöje med myndigheter? 
 
”Dom gör allt för att sätta dit en” 
Vi har sett att byråkratins sätt att arbeta kan kritiseras. Kritiken går ut på att byråkratiska 
organisationer är ineffektiva, oflexibla med mera. Lars Wedar sa exempelvis att det var näst 
intill omöjligt att få klara besked från myndighetspersoner när han som företagare behövde 
hjälp med att tolka olika bestämmelser.  
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En händelse som Johan Glad beskrev var starten av bolaget och ansökan om utskänknings-
tillstånd. Johan Glad är en av tre delägare som tog över restaurangen efter deras tidigare chef. 
I samband med övertagandet måste utskänkningstillståndet förnyas, en procedur som Johan 
Glad skämtsamt beskrev som så komplicerad att försäljning av uran framstod som enklare. 
Han upplevde att processen dels var inriktad på oväsentligheter, men även att den var 
godtycklig. Johan Glad upplevde att myndigheterna många gånger motarbetade honom istället 
för att hjälpa till: ”Myndigheterna ska väl ändå ha en servicefunktion, att hjälpa till, men dom 
är motpolen istället. Dom gör allt för att sätta dit en.”. 
 
Myndigheten – arrogant och ineffektiv 
Den bild som respondenterna ovan beskriver är mycket långt ifrån Webers idealtyp. Vi hade 
över huvud taget svårt att hitta något av ”precision, snabbhet, entydighet, kännedom om 
akterna, kontinuerlighet, diskretion, konsekvens, strikt subordination, minskade friktioner och 
minskade materiella och personella kostnader” som byråkrati ska stå för. Hatch påpekar dock 
att Weber formulerade sina teorier i en annan tid och att vi därför inte kan se Webers idealtyp 
som ett realistiskt ideal för dagens offentliga organisationer. Men vi hade nog förväntat oss att 
något av idealtypen skulle vara närvarande. 
 
Däremot fann vi mycket stort stöd för den kritik som förs fram mot byråkratiska 
organisationer i den akademiska debatten. Svensson (2003) menar att kritiken mot byråkratin 
kan delas in i kritik mot regler/beslut och kritik mot dess effektivitet. Vi har i den empiriska 
undersökningen främst fokuserat på den första kategorin, men har även fått svar som kan 
tolkas som kritik mot byråkratins (brist på) effektivitet. 
 
Tillfälligheternas spel 
Johan Glads kritik som vi beskrivit här ovan är typisk för den kritik som våra respondenter 
förde fram. Det var en självupplevd händelse där respondenten, oftast ensam, kämpat mot 
byråkrater som på olika sätt försökt att sätta käppar i hjulet. Respondenten var också ofta i 
underläge gentemot, eller i beroendeställning till, myndighetspersonen. Kanske är vissa 
detaljer i respondenternas berättelser något överdrivna, men en detalj har gått igen. 
Respondenterna upplever processen som oviss. De kan inte förutsäga vad som kommer att 
hända eller hur byråkraterna kommer att agera. Det tydligaste exemplet var att respondenterna 
menade att det normalt fanns en viss toleransnivå, men när det blev kontroll hade 
myndigheterna helt plötsligt nolltolerans. De olika delarna som ingår i Webers idealtyp ska 
bl.a. leda till att den byråkratiska organisationen blir förutsägbar. Det här tolkar vi som den 
största skillnaden mellan Webers idealtyp och hur respondenterna uppfattar dagens offentliga 
organisationer. 
 
Myndigheterna gör bara det vi vill 
Detta var kanske inte så förvånande upptäckter, men samtidigt ska vi komma ihåg Ahrne & 
Papakostas (2002). De vänder sig kategoriskt mot att enskilda individer i samhället kan 
förtryckas eller att deras handlingsalternativ begränsas av organisationer. En organisation är 
inget annat än en grupp med människor. Om regelverket begränsar företagares handlingsfrihet 
så beror det enligt Ahrne & Papakostas inte på institutionen, utan på att en majoritet i 
samhället vill att samhället ska utformas på det viset. Enligt dem är det fel att beskylla en 
organisation för att begränsa en individs handlingsmöjligheter. Att sådana situationer likväl 
skapar frustration är dock något helt annat. Angelöw & Jonsson (2000) menar att missnöje 
och frustration alltid kommer att vara närvarande i organiserad verksamhet därför att 
individers handlingsalternativ begränsas. 
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5.4 Missnöje med regler? 
 
För många, för dåliga eller klagas det för mycket? 
De regler som byråkratin bygger på kan väcka missnöje på flera sätt. De kan t.ex. anses vara 
för många, fokusera på oväsentligheter, vara kostsamma eller svåra att förstå. Vi har sett att 
regler kan uppfattas på detta sätt.  
 
Regeringens genomdriver just nu ett regelförenklingsarbete. Det visar att reglerna kanske har 
varit dåliga, för många och för kostsamma. Många av näringslivets intresseorganisationer har 
länge argumenterat för att de regler som företagare tvingas följa är skadliga för näringslivet. 
Samtidigt kan detta ställas mot de internationella jämförelser som vi nämnt tidigare som visar 
att Sverige har ett regelverk som är förhållandevis bra. Det finns alltså anledning att 
ifrågasätta om reglerna är så dåliga som företagarnas intresseorganisationer framhåller.  
 
Fel från början - och sedan blir det värre? 
Sannerstedt (2001) lyfter fram ett antal punkter som politiker och myndigheter bör tänka på 
för att implementeringen av politiska beslut ska bli lyckad.  
 
En av dessa punkter handlar om att personer ska kunna genomföra eller efterleva olika beslut. 
Sannerstedt poängterar att hänsyn ska tas till vilka resurser som är tillgängliga. En av frågorna 
vi tog upp i intervjuerna var vad som orsakade missnöjet med en regel. Ett vanligt svar var att 
det krävde stora resurser att efterleva alla olika lagar och regler. Detta var speciellt ett stort 
problem för de respondenter som verkade i mindre företag. De upplevde helt enkelt att de inte 
hade de resurser som krävs för att leva upp till de krav som ställs.  
 
En annan punkt som Sannerstedt tar upp är att berörda parter ska vilja efterleva lagar och 
regler. En viktig punkt enligt Sannerstedt är då att berörda parter ska få möjligheten att 
utforma regelverket. Makthavare ska frångå ett strikt hierarkiskt perspektiv på processen och 
istället söka gemensamma lösningar. Respondenterna i vår undersökning uppgav att de i 
mycket liten omfattning kunde påverka de lagar och regler som styr deras vardag som 
företagare. Arto Winter menade dock att möjligheten finns i teorin, men inte i praktiken pga. 
att man som företagare inte har den tid som krävs.  
 
Utifrån Sannerstedts teorier kan vi därför förvänta oss att företagare kommer att vara 
missnöjda med dagens regelsystem. Viktigt att notera är dock att kritiken inte beror på själva 
regelverket, utan delvis är ett resultat av implementeringsprocessen. 
 
Regelverket – en oskyldig måltavla 
Angelöw & Jonsson (2000) menar exempelvis att ett visst mått av missnöje alltid kommer att 
vara närvarande inom ett samhälle därför att organisering och samordning går före individens 
självkontroll. Om man sedan adderar sådant som konkurrens och stress menar de att man har 
skapat en grogrund för aggressiva känslor hos en individ som av någon anledning känner sig 
förfördelad. Avslutningsvis menar de att olika typer av vredesutbrott paradoxalt nog sällan 
riktar sig mot den egentliga källan till aggressionen. Visst missnöje som riktar sig mot 
regelverket, kan därför mycket väl orsakas av andra faktorer.  
 
Många respondenter uppgav att en av de positiva aspekterna med att vara företagare var 
möjligheten att påverka sin situation och att skapa något. Utifrån denna aspekt uppfattas 
regler som en offentlig inblandning i privat verksamhet. Denna inblandning begränsar 
företagarens valmöjligheter i olika situationer vilket minskar möjligheten att påverka sin 
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situation. Reglering är även något som kan ställas mot det naturliga, fria marknadstillståndet. 
Utifrån detta perspektiv var nästan samtliga respondenter missnöjda med dagens regelverk. 
Angelöw & Jonsson (2000) menar att sådant som exempelvis självständighet är en av 
”lyckans källor” på en arbetsplats. Det är uppenbart att regleringar som respondenterna 
uppfattar på detta vis kommer att vara motsatsen till en ”lyckans källa”. 
 
Lindström (1991) samt Ahrne & Brunsson (2004) beskriver situation då regelverket anses 
snedvrida konkurrensen. När en företagare upplever att en reglering missgynnar den egna 
verksamheten, eller gynnar konkurrerande verksamhet, kommer detta att leda till ett missnöje 
med systemet. Vi kan se en klar tendens att de respondenter som upplevde att systemet på 
något sätt missgynnade dem i deras affärsverksamhet var mer negativa än om man inte 
uppfattade att systemet snedvred konkurrensen.  
 

5.5 Slutdiskussion 
 
Viljan finns, men inte möjligheten 
Vi skrev ovan att den största gemensamma nämnaren hos våra respondenter var känslan av att 
vara en suspekt person i omgivningens ögon. En annan framträdande egenskap som förenade 
respondenterna var en vilja att göra rätt. Johan Glad beskrev hur han kämpade med de 70-80 
A4-sidorna som skulle fyllas i för att restaurangen skulle få ha kvar utskänkningstillståndet. 
Lars Wedar beskrev hur man på Swedol AB kämpade med olika elsäkerhetsbestämmelser, för 
att bara nämna några exempel. Vi tolkar dessa olika svar som att det finns en stark vilja att 
leva upp till de krav som ställs på dem, men enligt respondenterna är det ibland näst intill 
omöjligt. 
 
Öppet krig – i sandlådan 
Samtidigt som respondenterna kämpade för att uppfylla alla krav upplevde de att myndigheter 
hade inställningen att företagare alltid ville utnyttja systemet för att maximera vinsterna. 
Enligt Göran Lockner tolkade myndigheter skandaler som Skandiaaffären som att deras 
fördomar var korrekta. Och om myndigheterna vid kontroller inte hittade något väsentligt fel, 
letade de fram någon bagatell att slå ned på. Enligt många respondenter för att markera att 
företagaren minsann inte gjorde tillräckligt. Kanske också för att myndighetspersonen 
omedvetet ville bekräfta sina fördomar. Det verkade inte som att någon respondent fått något 
erkännande för all den energi som de lagt ner för att försöka leva upp till kraven. Det är troligt 
att myndigheternas uppträdande och attityd väcker både bitterhet och uppgivenhet hos 
företagare. Steget till att svara med samma mynt är säkerligen inte långt. Om myndigheterna 
hänger upp sig på en bagatell hos företagaren, varför ska då inte företagaren hänga upp sig på 
en bagatell hos myndigheten? Möjligtvis har det uppkommit en situation där båda parter tar 
fasta på bagateller hos varandra, bara för att ha något hos den andre att klaga på. Maktkampen 
med bagateller som vapen har börjat… 
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6 Slutsatser 
 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens slutsatser. Vi kommer att utgå ifrån den teori, empiri 
och analys som har beskrivits för att besvara uppsatsens syfte. Vårt syfte består dels av att 
undersöka om det finns ett missnöje med dagens regelverk, och i så fall hur man kan förstå ett 
eventuellt missnöje. 
 

6.1 Finns det ett missnöje med dagens regelverk? 
 
Vi har i den empiriska undersökningen funnit ett utbrett, men inte genomgående, missnöje 
med dagens regelverk.  
 
Vår slutsats är att den enskilt största förklarande orsaken till om en respondent var missnöjd 
med dagens regelverk, var personens tolkning av regelverkets framväxt. 
 
Vi kan utifrån vår begränsade undersökning inte dra några generella slutsatser, men det 
samband som vi funnit kan beskrivas på detta sätt: 
 

• en person som ser på regelverket och reglering som ett resultat av en rationell process 
och en naturlig del av ett samhälle kommer att vara mer positivt inställd till 
regelverket och reglering. Brister anses finnas i regelverket, men accepteras. 

• en person som ser regelverket och reglering som ett resultat av en irrationell process 
och som motsatsen till det naturliga fria, kommer att vara mer negativt inställd till 
regelverket och reglering. Brister i regelverket används för att förlöjliga systemet. 

 
 

6.2 Hur kan vi tolka det missnöje som finns med dagens 
regelsystem? 

 

6.2.1 Missnöje med attityder? 

Samtliga respondenterna upplevde att myndigheter, och till viss del även allmänheten, hade 
en misstänksam attityd gentemot dem. De kände sig utpekade och hela kollektivet förutsattes 
vara mer eller mindre suspekta individer som tjänade massor med pengar i myndigheternas 
ögon. 
 
Det är svårt att dra några säkra slutsatser om hur detta påverkar exempelvis respondenternas 
inställning till regelverket, men vi menar att det leder till en vi och dom-situation. Inom 
gruppen kommer den förenande värdegrunden utgöras av att vara en utpekad, suspekt 
företagare och motparten blir framför allt myndigheter. Motpartens främsta maktmedel är 
regelverket, vilket också är en del av myndigheten i mångas ögon. Att kritisera regelverket 
blir därför ett sätt att kritisera gruppens fiende. Vår slutsats är att en stor del av missnöjet med 
regelverket kan förklaras som ett missnöje med myndigheters attityder gentemot dem. 
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6.2.2 Missnöje med myndigheter? 

Vi har i dem empiriska undersökningen funnit ett stort missnöje med myndigheter. En faktor 
som leder till stor irritation var att företagarna upplever myndighetsutövningen som 
oförutsägbar och godtycklig. 
 
Flera av respondenternas berättelser pekar på en viss godtycklighet i myndigheters agerande. 
Frågan man kan ställa sig är: Kommer någonsin myndighetsutövning att vara helt 
förutsägbar? Antagligen inte. Många ärenden en myndighet ska handlägga kommer att 
innebära att en ny person gör en ny bedömning i en ny situation. Att alla dessa beslut ska vara 
förutsägbara är en utopi. En myndighet har mycket makt och deras beslut kan ha stor 
betydelse för den enskilda företagaren. Inte desto mindre är det naturligt att detta, som 
respondenterna beskriver som godtycke, ger upphov till missnöje hos den som drabbas 
negativt av det. 
 
Vår slutsats är därför att en del av missnöjet med regler beror på att tillämpningen upplevs 
som godtycklig, men att det samtidigt sannolikt till viss del är ofrånkomligt. 
 

6.2.3 Missnöje med regler? 

Vi har i denna uppsats inte haft som syfte att undersöka specifika regler. Men i den empiriska 
undersökningen har en mycket liten del av missnöjet varit riktat mot enskilda regler. Istället 
har det missnöje som vi funnit varit riktat mot mängden regler. Utifrån detta drar vi slutsatsen 
att regler i sig orsakar en liten del av missnöjet. 
 
Vi har dock kunnat konstatera att myndigheterna inte helt följt de riktlinjer som den 
normativa implementeringslitteraturen förespråkar. Implementeringen tillsammans med krav 
på samordning och likformighet som följer av att individer underställs organisationer leder 
ofta till ett visst missnöje, vilket sannolikt är orsakerna bakom missnöjet på denna punkt. 
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7 Kritisk granskning och förslag på fortsatt forskning 
 
I detta avsnitt gör vi en kritisk granskning av uppsatsen och bedömer styrkor och svagheter. 
Vi diskuterar arbetets validitet och reliabilitet samt resultatens generaliserbarhet. Vi kommer 
även att föra en diskussion om objektivitetsproblematiken. Kapitlet avslutas med förslag på 
fortsatt forskning. 
 

7.1 Kritisk granskning 

7.1.1 Uppsatsens litteraturstudie 

I vår litteraturstudie har vi endast en vetenskaplig artikel. För att kunna ge en uttömmande 
beskrivning av forskningsfronten hade det sannolikt varit nödvändigt med fler vetenskapliga 
artiklar. Vi försökte få fler, men kunde inte hitta relevanta artiklar. En anledning till att vi inte 
kunde hitta fler är att det inte finns så många artiklar. Regler, reglering, normbildande osv. är 
enligt Ahrne & Brunsson ett ”underutforskat ämne” (2004, s. 5). Den artikel vi trots allt 
hittade, Entreprenörskap och byråkrati – hindras kreativa företag av reglerande 
myndigheter? av Fredrik Svensson, är också explorativ med syftet att kartlägga framtida 
forskningsfrågor på området.  
 

7.1.2 Fallstudiebaserad forskning 

Enligt Gummesson (2003, s. 135-138) är kriterierna validitet, generaliserbarhet och reliabilitet 
centrala vid kvalitetsbedömning av fallstudiebaserad forskning. 
 
Validitet 
En viktig aspekt är att försäkra sig om att man har undersökt det man avsåg att undersöka. 
Vårt syfte var att undersöka företagares eventuella missnöje med regelverket och möjliga 
förklaringar till missnöjet. För att kunna undersöka det måste respondentgruppen bestå av 
företagare med viss erfarenhet från företagande i Sverige. Vi anser att respondentgruppen har 
haft stor kunskap på området, även om gruppen kunde ha varit mer heterogen.  
 
Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handlar i dess enklaste form om att slutsatserna ska ge information om 
objekt eller företeelser utanför de undersökta enheterna. Sedan kan det innebära allt ifrån 
”samtliga företag i Sverige” till någon mycket snäv nisch.  
 
Vi har inte haft som mål att våra slutsatser ska kunna generaliseras till exempelvis alla 
företagare i Sverige. Vårt mål har istället varit att öka förståelsen för varför våra respondenter 
upplever regelverket på ett visst sätt. Vid en analytisk generalisering ger resultaten i en 
undersökning forskaren vägledning om vad man kan förvänta sig i en liknande situation 
utifrån likheter och skillnader mellan situationerna (Kvale 1991, s. 209-212). Vi tror att den 
kunskapen som vi genererat kan öka förståelsen för företagares inställning till regelverket. 
 
Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet, dvs. att om undersökningen görs om 
bör vi nå ungefär samma resultat. Gummesson (2003, s. 134) menar att det inte är möjligt 
eller önskvärt att ha hög reliabilitet när en forskare studera komplexa fenomen. Frågan hänger 
delvis samman med objektivitetsproblematiken. Vi som forskare kommer alltid att påverka 
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processen och resultaten, vilket torde betyda att en annan forskare som replikerar unders-
ökningen troligen når ett annat resultat. 
 
Ett sätt att säkerställa reliabiliteten skulle kunna vara att vi i den empiriska undersökningen 
når en mättnad, dvs. att respondenternas svar återkommer. Vi anser att vi endast delvis har 
nått en sådan mättnad i den empiriska undersökningen. Vi har därför inte kunnat säkerställa 
att den empiriska undersökningen har haft en hög reliabilitet, men det är kanske inte möjligt i 
den här typen av forskning. 
 

7.1.3 Den empiriska undersökningen 

Vårt syfte med uppsatsen bestod av att undersöka företagares eventuella missnöje med regler 
och möjliga orsaker till missnöjet. Detta är ett kontroversiellt ämne. Enligt vår mening är 
djupintervjuer den bästa metoden. Alternativet, att genomföra någon typ av enkät-
undersökning, hade möjliggjort ett större urval, men vi tror att kvaliteten på svaren hade blivit 
sämre. 
 
När vi bokade tid med våra respondenter informerade vi dem bara översiktligt om uppsatsens 
syfte. Det finns metodlitteratur som menar att forskaren ibland ska delge respondenten 
frågorna i förväg. Poängen skulle då vara att respondenten (förhoppningsvis) tar sig tid i 
förväg och funderar över frågorna och att svaren därigenom blir bättre. Vi såg istället en 
poäng i att svaren var respondenternas spontana uppfattningar i dessa kontroversiella frågor. 
Under intervjuerna var det vanligt att respondenten i början gav diplomatiska svar på våra 
frågor. Men vartefter tiden gick och respondenten blev mer och mer uppjagad blev svaren mer 
och mer kontroversiella, och kanske ärliga. Så här i efterhand anser vi därför att det var rätt att 
inte delge respondenterna mer information i förväg. 
 
Såhär i efterhand känner vi att fem respondenter var lagom för vår undersökning. Däremot 
hade vi gärna intervjuat respondenterna två gånger. Vi hade en bild av vilka svar osv. vi 
skulle få, men givetvis fick vi delvis helt andra svar. Att då ha möjligheten att reflektera över 
respondentens svar och sedan genomföra en ytterligare intervju där vi skulle ha kunna gräva 
djupare inom det området skulle säker vara mycket givande. Om vi genomfört två intervjuer 
hade vi också kunnat ta upp en aspekt som en respondent nämnt med övriga respondenter. 
Sammantaget tror vi att vi hade kunnat få mycket ytterligare kunskap genom att genomföra 
två intervjuer med varje respondent. 
 
En svaghet i vår empiri är dock att respondentgruppen var homogen. Vi försökte få fler 
intervjuer och då framför allt med kvinnliga företagare, men det misslyckades. Det ser vi som 
den största svagheten hos vår empiriska undersökning. 
 

7.1.4 Vår förförståelse och objektivitet 

 
Vår förförståelse påverkar hela uppsatsen 
Vår analys, våra tolkningar, kommer enligt Ödman (2003, s. 74-77) alltid till viss del vara 
subjektiva och präglade av vår kunskap, erfarenhet och värderingar. Inom hermeneutiken 
benämns detta som forskarens förförståelse. Vår förförståelse består av vår personliga 
inställning till, erfarenhet av mm. regler, byråkrati osv. Redan valet av uppsatsämne på-
verkades av vår förförståelse.  
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Hur vår förförståelse påverkades av att vi kände respondenterna 
Utöver detta präglades vår förförståelse av att vi känner respondenterna sedan tidigare. Det 
innebär att vi redan hade en bild av respondenten och att den kan ha påverkat vår tolkning av 
de svar respondenten gav. Vi har säkert ibland trott oss veta vad respondenten egentligen 
menat, utan att själva vara medvetna om att vi sökt ett sätt att tolka svaret så att det passade in 
i den bild vi förväntade oss.  
 
För att motverka att analysen färgades av våra personliga bilder av respondenterna har vi 
genom hela processen haft en medvetenhet om att vår förförståelse påverkar våra tolkningar. 
Vi har också strävat efter att inkludera så många citat som möjligt i empirikapitlet. Därigenom 
hoppas vi kunna ge läsare möjligheten att själva kontrollera om våra tolkningar påverkats av 
vår förförståelse i detta avseende.  
 
Har vi och våra respondenter förstått varandra? 
Vår förförståelse kan ha påverkat den empiriska undersökningen på flera sätt. Vi formulerade 
våra frågor med vissa antaganden som grund. Vi har antagit att respondenten har tolkat de 
begrepp vi använt oss av på samma sätt som vi gör. Ibland har dock respondenterna undrat 
exakt vad vi menat med olika frågor och begrepp. Detta tyder på att det kan finnas en skillnad 
mellan vad vi respektive respondenten vägt in i ett begrepp. I de fall oklarheten varit tydlig 
har vi närmare kunnat förklara vad vi menat. I de fall oklarheten inte varit tydlig har vi inte 
kunnat upptäcka och förklara vad vi egentligen menat. Detta kan ha påverkat de empiriska 
svarens giltighet negativt.   
 
Objektivitetsproblemet i vår uppsats 
Bergström (1976) menar att objektivitetsproblemet inom samhällsvetenskapen har två huvud-
dimensioner som kan betecknas som objektivitet i samhällsvetenskaplig verksamhet och i 
samhällsvetenskapliga resultat. Vi kommer här att granska vår uppsats utifrån objektivitets-
problemet. Vi kommer både granska den process som lett fram till våra resultat, samt de 
resultat vi kommit fram till. 
 
Kan vi vara objektiva samtidigt som våra värderingar påverkar uppsatsen? 
Våra initiala uppfattningar om Sverige som ett byråkratiskt och regelstyrt land gjorde att vi 
från första början tyckte att problemområdet var intresseväckande. Hade vi inte ansett att det 
finns regler och byråkrati som verkar som ett hinder för företagare hade vi antagligen valt att 
studera något annat. Samtidigt har vår uppfattning om detta inte varit helt ensidig. Vi har 
aldrig varit av uppfattningen att alla regler är av ondo eller att ett land med total avsaknad av 
byråkrati vore det optimala landet att driva företag i. Vi har från början ställt oss kritiska till 
uttalanden om Sverige som ett hopplöst, överreglerat land med sämre förutsättningar än andra 
jämförbara länder. Just det faktum att vi upplevt området som tvetydigt och svårgreppbart har 
gjort att det väckt vårt intresse. Värderingar spelar en avgörande roll för valet av problem som 
skall studeras (Bergström 1976, s. 22).  
 
Värderingar påverkar inte bara valet av problem, de influerar även valet av begrepp, defini-
tioner och metoder (ibid., s. 23). Vi har i vår uppsats använt oss av begrepp som kan ha flera 
betydelser och som olika personer kan uppfatta på skilda sätt. Begreppen regler, byråkrati och 
myndigheter kan alla tolkas på flera sätt och det är inte säkert att läsaren eller våra 
respondenter har uppfattat dem på samma sätt som vi gör. Det vi som författare kan göra är att 
vara tydliga med vad vi väger in i dessa begrepp för att tydliggöra våra värderingar för 
läsaren. I vissa fall är vi antagligen omedvetna om våra egna värderingar vilket resulterar i att 
detta tydliggörande har uteblivit.  
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När man talar om värderingsfrihet i forskningsresultaten menar man ofta att dessa resultat inte 
ska förvrängas av forskarens uppfattningar och värderingar (ibid., s. 29). Vad som avses med 
att »förvrängas« är dock svårt att avgöra. Vi har i vår uppsats försökt vara så medvetna som 
möjligt om våra egna värderingar och uppfattningar men utgår ifrån att vi inte kan uppnå total 
medvetenhet om dem. Området vi valt att studera är i hög grad politiskt och det vore märkligt 
att försöka utesluta värderingar i analys och slutsatser. Vi har dock försökt vara tydliga med 
vad som är våra åsikter och vad som är uppgifter från våra källor. 
 
Att komma till slutsatser utan att välja sida 
Bergström menar att opartiskhet inte förutsätter värderingsfrihet. Att samhällsvetenskaplig 
verksamhet påverkas av värderingar behöver inte innebära att den är partisk eller politiskt 
engagerad (ibid., s. 51). Vi har i vårt arbete eftersträvat opartiskhet i den bemärkelse att vi, 
trots att vi behandlat ett område präglat av politisk konflikt, inte tagit ställning för eller emot 
intressen representerade av någon samhällsgrupp. Vi har inte haft som syfte att gynna eller 
missgynna någon särskild part med vår uppsats. Däremot kan vi inte utesluta att de resultat vi 
kommit fram till kan användas för detta ändamål. 
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi anser att det finns många intressanta ämnen inom detta område, dels liknande under-
sökningar som gräver djupare i sökandet efter orsaker till företagares inställning till 
regelverket. Men också undersökningar som försöker kartlägga om faktorer som kön, ålder, 
etnicitet, bransch osv. kan förklara personers inställning till regelverket.  
 
En annan aspekt är myndigheternas attityd som enligt våra respondenter var fientlig och 
fördomsfull gentemot företagare. Det skulle vara intressant att undersöka vilken bild av 
företagare som myndighetspersoner och politiker egentligen har. 
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Bilaga I Intervjumall 
 
Presentation av undersökningsområde 
Regler är en del av vårt samhälle. Många av de regler som har satts upp upplever vi som 
naturliga och vi följer dem utan problem. I vissa fall upplever vi dock att en regel bara tycks 
finnas där för att försvåra för oss.  
 
I Sverige talas det ofta om att det regelverk som styr företagare är särskilt komplicerat och 
omfattande och att detta på sikt skadar det svenska näringslivet och den svenska ekonomin. Vi 
är intresserade av vad du som företagare själv har att säga om det här. Vi vill höra om det kan 
finns något som väcker ditt missnöje med de regler som påverkar dig, och på vilket sätt det i 
så fall sker. I den här undersökningen kommer vi därför främst fokusera på de aspekter av 
reglering som du är missnöjd med.  
 
Syfte med uppsatsen 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om det finns ett missnöje med den byråkrati och de 
regler som påverkar företagare och i så fall försöka få en närmre bild av vad detta missnöje 
beror på. 
 
Intervjuns upplägg 
Vår intervju består av 20 frågor men vi är givetvis öppna för diskussioner som går utanför vår 
frågemall. Vi beräknar att intervjun kommer ta 45-60 minuter att genomföra. 
 
Vi kommer att spela in intervjun för att underlätta det fortsatta arbetet med uppsatsen. Om du 
föredrar att vi inte spelar in intervjun så accepterar vi självklart detta.  
 
Anonymitet 
Uppsatser skrivna vid Stockholms universitet är offentliga handlingar. Med hänsyn till detta 
undrar vi om du motsätter dig att vi använder ditt namn i vår uppsats. I så fall respekterar vi 
detta och kommer inte att göra det. 
 
 
UPPGIFTER OM RESPONDENT 
 
Namn:      
Företag: 
 
INLEDANDE FRÅGOR 
 
Fråga 1: Kan du beskriva dina arbetsuppgifter i ditt företag? 
 
Fråga 2: Administrativa uppgifter kan dels vara företagsinterna, dels vara sådant som 

olika myndigheter kräver att du skall göra. Kan du uppskatta hur stor del av din 
tid som du lägger på administration som är ett resultat av myndigheters krav? 
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UPPLEVELSE AV BEFINTLIGT REGELVERK 
 
Med dessa frågor vill vi skapa oss en bild av respondentens upplevelse av hur befintliga 
regler påverkar honom. Vi vill se om de nuvarande reglerna, som de påverkar respondenten i 
vardagen, kan vara en källa till missnöje, och i så fall få en tydligare bild av vad i dessa 
regler som ger upphov till missnöjet. 
 
Fråga 3a: Inom vilket regelområde finns de största svårigheterna för dig som företagare? 
 
 Exempel: 

Moms, skatter, avgifter  Att anställa/ha anställda 
Sociala skyddet för företagare Miljöbestämmelser 
Livsmedelsbestämmelser  Offentlig upphandling 
Plan –och bygglagen  Arbetsmiljö/arbetsskydd 

 
Fråga 3b: På vilket sätt påverkar dessa regler dig? 
 
Fråga 4:  Finns det regler som hindrar dig i utvecklingen av ditt företag? 
 
Fråga 5:  Finns det regler som du upplever som ett hot mot ditt företags framtid? 
 
Fråga 6: Kan du beskriva en regel, en kontakt med en myndighet eller någon händelse 

som fått dig att ifrågasätta eller tappa förtroendet för regelverket/myndigheten? 
 
 
TILLIT TILL DEN REGELSKAPANDE PROCESSEN 
 
Här vill vi undersöka i vilken grad respondenten hyser tilltro till den regelskapande makten.  
Vi vill också se om respondenten känner att han har möjlighet att påverka regelverkets  
utformning. 

 
Regeringen driver sedan en tid tillbaka ett regelförenklingsarbete vars syfte är 
att förenkla och minska administrationen för företagare. 

 
Fråga 7a:       Känner du till regeringens handlingsplan för minskad administration för 

företagare? 
 
Fråga 7b: Vad anser du om detta? Litar du på regeringens utfästelser om att det ska bli 

enklare att driva företag? 
 
Fråga 8:  Finns det regler som är krångliga i den bemärkelsen att det är svårt att förstå hur 

de ska tillämpas? 
 
Fråga 9: Har du upplevt att någon regel varit omöjlig eller näst intill omöjlig att följa? 
 
Fråga 10: Upplever du att du själv, till exempel genom en intresseorganisation, kan 

påverka utformningen av dagens regelverk? 
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FÖRETAGARENS SYN PÅ SIG SJÄLV SOM FÖRETAGARE 
 
Vi vill se om respondenten har valt att driva företag för att uppnå frihet och  
självbestämmande. Detta kan vara något som företagaren upplever tas ifrån honom genom  
regleringar. 

 
Fråga 11:  Vad fick dig att bli företagare? 
 
Fråga 12:  Vad är det mest positiva med att driva eget företag? 
 
 
SYN PÅ SITUATIONEN FÖR FÖRETAGARE I SVERIGE 
 
Här undersöker vi hur företagaren upplever företagsklimatet i Sverige. Vi inriktar oss här 
inte bara på begreppet regler. Bland annat vill vi se om företagaren uppfattar Sverige som ett 
specifikt krångligt land. Vi är också intresserade av att undersöka om företagaren uppfattar 
några särskilda attityder gentemot honom som företagare. 

 
Fråga 13: Anser du att Sverige generellt sett är ett bra land att driva företag i? 
 
Fråga 14:  Skulle du kunna rekommendera andra att starta företag? 
 
Fråga 15a: Tror du att det hade varit enklare att driva ditt företag i ett annat land? 
 
Fråga 15b: Om ja. Varför? 
 
Fråga 15c: Om nej. Varför? 
 
Fråga 16:  Finns det en oförståelse hos regeringsmakten/bland politiker om hur det svenska 

regelverket påverkar företag? 
 
Fråga 17:  Finns det en oförståelse hos människor som inte driver företag om hur det 

svenska regelverket påverkar företag? 
 
Fråga 18:  Vad krävs för att det ska bli enklare att driva företag i Sverige? 
 
Fråga 19: Hur tror du att det kommer sig att Sverige har de regler som råder i dag? 
 
Fråga 20: Vilka problem tror du att företagare i Sverige har i större utsträckning än 

företagare i andra länder? 


