
1 
 

 

 

 

 

 

Oavsiktliga fel i NE-blanketten 
- Ett resultat av olika faktorer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupp: 2740     

Niklas Hellkvist     

Mirzet Julardzija    Handledare: 

John Kämpe    Lennart Bogg 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mälardalens högskola 

Akademin för hållbar 

samhälls- och 

teknikutveckling 

Kandidatuppsats, 15 hp 

Kurskod: FÖA 300 

Datum: 2011-06-07 

 

 

 

 



 

Förord 

Vi vill härmed tacka alla de som har möjliggjort genomförandet av uppsatsen. De som vi vill 

rikta ett tack till är företagen som har ingått i uppsatsen, Skatteverket som har försett oss med 

värdefull information och anförtrott oss uppdraget, handledaren Lennart Bogg som 

tillsammans med opponenter under kursens gång har kommit med värdefulla 

förbättringsförslag, och andra som vi eventuellt har glömt att nämna men som i någon form 

har hjälpt oss under uppsatsens gång.  

Västerås den 7:e juni 2011 

 

 

Niklas Hellqvist  Mirzet Julardzija  John Kämpe  



 

Sammanfattning 

Datum:  2011-06-07 

Kurs:  Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Lärosäte:  Mälardalens Högskola 

Akademi:  Akademi för hållbar teknik- och samhällsutveckling 

Handledare:  Lennart Bogg 

Examinator:  Cecillia Lindh 

Författare:   Niklas Hellqvist, Mirzet Julardzija, John Kämpe 

Nyckelord:  Oavsiktliga fel, NE-blankett, Bokföringsbrister 

Titel: Oavsiktliga fel i NE-blanketten – Ett resultat av olika faktorer? 

Problemfrågor: De forskningsfrågor som uppsatsen är baserad på är följande: 

 Vad är det som förorsakar svårigheter bakom oavsiktliga fel i 

samband med ifyllandet av NE-blanketter? 

 Finns det något samband mellan bristande bokföring och 

oavsiktliga fel i NE-blanketten? 

 Hur kan Skatteverket komma tillrätta med enskilda 

näringsidkares oavsiktliga fel och bristande bokföring och 

därmed minska omfattningen av detta? 

Syfte:  Huvudsyfte med uppsatsen är att undersöka vilka svårigheter som 

ligger bakom oavsiktliga fel i samband med ifyllandet av NE-

blanketten. Delsyftet är att utreda om det finns några samband 

mellan bristande bokföring och oavsiktliga fel som uppstår i 

samband med NE-blankett. Ett annat delsyfte är att föreslå 

åtgärder som kan minska problemområdet. 

Metod: Metoden som har tillämpats i uppsatsen är av kvalitativ karaktär, 

där fem företag har intervjuats med hjälp av semistrukturerad 

intervju och studien kan liknas vid en fallstudie.  



 

Slutsatser: Undersökningen visar att bakomliggande faktorer till oavsiktliga 

fel i NE-blanketten ligger i svårförstådda blanketter, okunskap i 

ekonomistyrning, redovisning och tidspress. Dessutom finns det 

samband mellan bristande bokföring och oavsiktliga fel som kan 

härledas till ovan nämnda faktorer. De förbättringsförslag som har 

tagits är förenklad utformning av broschyrer, blanketter samt 

information om nya lagar och regler, tydligare information om 

Skatteverkets service, anordnandet av support i form av kortare 

kurs eller informationsmöte för nya företag. 

   



 

Abstract  
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Title:  Unintentional Errors in the NE-form – A result of diverse factors? 

Problems:  The research questions that this paper is based on are the 

following:  

 What causes difficulties behind unintentional errors associated 

with the completion of the NE-form? 

 Is there a connection between deficient accounting and 

unintentional errors in the NE-form? 

 How can the Swedish Tax Agency overcome sole proprietor 

unintentional errors and deficient accounting and therefore 

reduce the extent of it? 

Purpose:  The main purpose of this paper is to examine the difficulties that 

lie behind unintentional errors associated with the completion of 

the NE-form. Another purpose is to investigate whether there is 

any connection between the deficient accounting and unintentional 

errors that occur in connection with the NE-form. A further aim is 

to propose measures that can reduce this problem. 



 

Method:  The method applied in this paper is qualitative. Five companies 

were interviewed using semi-structured interview and the study is 

similar to a case study. 

Conclusions:  The survey shows that the underlying factors for unintentional 

errors in the NE-form lies in the hard implicit forms, lack of 

knowledge in financial control and accountability and time 

pressure among these companies. Furthermore, there is correlation 

between deficient accounting and unintentional errors relating to 

the above factors. The recommended improvements that aim to 

reduce unintentional errors are the design off simple brochures and 

forms, information about new laws and regulations that are 

applicable, clearer information about the Swedish Tax Agency 

services, the organization of assistance in the form of short-courses 

or information sessions for new businesses. 
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1 Inledning 
Uppsatsens första avsnitt inleds med bakgrund av ämnesvalet. Detta följs sedan av 

problemformulering, syfte och forskningsfrågor. Avsnittet avslutas med avgränsningar, 

målgrupp och definitioner. 

1.1 Bakgrund 

I februari 2011 ägde exjobbsdagen rum vid Mälardalens högskola i Västerås. Skatteverket var 

en av de uppdragsgivare som presenterade förslag på uppdrag om oavsiktliga fel och bristande 

bokföring. Gruppen fann uppdraget intressant, varpå ett möte med representanterna från 

Skatteverket planerades in. Mötet där gruppen träffade Carina Nordin, utvecklingsstrateg och 

Margaret Johnsson, analytiker ägde rum den 11 mars ledde till att gruppen åtog sig det 

aktuella uppdraget.   

I Sverige fanns det 2009 cirka 670 000 enskilda näringsidkare registrerade hos Skatteverket 

(Personlig intervju, Johansson, 2011-03-11). Dessa lämnar in ett antal blanketter och då 

framförallt NE-blankett, se bilaga 1.  

Enligt Nordin (personlig intervju, 2011-03-11) förekommer det många olika och omfattande 

fel i samband med inlämning av NE-blankett och inkomstdeklaration. Av alla inlämnade NE-

blanketter finns det någon form av brister på en fjärdedel av dessa. De generella fel som görs 

är ofullständiga eller helt avsaknad av vissa uppgifter i blanketterna.  

Eventuella fel vid granskningen av NE-blanketter kan leda till skattetillägg på mellan 5-40 

procent, beroende på felets omfattning. (Skatteverket [SKV2], n.d). Felaktiga NE-blanketter 

kräver mer resurser från Skatteverket i form av extra tid som måste avsättas för detta. Det här 

är något som de strävar efter att komma till rätta med och minska omfattningen av. De har en 

uppfattning om att de felaktiga NE-blanketterna beror på oavsiktliga fel och att det, 

kombinerat med bristande bokföring är de främsta anledningarna till att dessa fel görs i 

samband med inlämningen. Den uppfattningen grundar sig på att det efter spontana besök hos 

företag har framkommit att flertalet har bristande bokföring samt i många fall saknar den helt. 

(Personlig intervju, Johansson, 2011-03-11) 
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1.2 Problemdiskussion 

Statistiken visar att det år 2009 lämnades in 670 000 NE-blanketter. Av dessa saknade cirka 

168 000 uppgifter om balansposter, varav 75 000 hade inget bokfört resultat angivet. Obalans 

i balansräkningen på över 10 000 SEK förekommer i 15 procent av alla NE-blanketter. Några 

av de brister som förekommer i samband med ifyllandet är följande: (Johansson, 2011) 

 Blankettens förstasida summeras ihop totalt, det vill säga balans- och resultatposter 

blandas för att sedan redovisas som årets resultat. 

 Uppgifter hamnar i fel ruta eller fel rad.  

 Summeringen görs i felaktiga rutor. 

 Ofullständiga uppgifter lämnas både beträffande ”Övriga uppgifter” och 

balansposterna. 

Utifrån det underlag det har tagits del av förefaller det som att enskilda näringsidkare har 

svårigheter i samband med ifyllandet av NE-blanketten.  Vad kan den stora andelen brister 

som förekommer bero på? Är det otillräckliga kunskaper inom ämnet, svårtolkade lagar och 

informationsmaterial, eller finns det andra orsaker?  

Att döma av den statistiken som tillhandahållits tyder det på att de fel och brister som 

förekommer är av oavsiktlig karaktär. Att en andel på 25 procent gör någon form av fel av 

ovannämnd karaktär tyder på att det handlar om oavsiktliga fel. Skatteverkets besök hos 

företagen har visat på att det förekommer bristande eller obefintlig bokföring, vilket kan vara 

en annan bakomliggande faktor till brister i NE-blanketter. Oavsiktliga fel i samband med 

ifyllandet av NE-blanketten och bristande bokföring är således två centrala begrepp som 

denna uppsats kommer att kretsa kring. 

1.3 Forskningsfrågor 

De forskningsfrågor som uppsatsen är baserad på är följande: 

 Vad är det som förorsakar svårigheter bakom oavsiktliga fel i samband med ifyllandet 

av NE-blanketter? 

 Finns det något samband mellan bristande bokföring och oavsiktliga fel i NE-

blanketten? 

 Hur kan Skatteverket komma tillrätta med enskilda näringsidkares oavsiktliga fel och 

bristande bokföring och därmed minska omfattningen av detta? 
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1.4 Syfte 

Huvudsyfte med uppsatsen är att undersöka vilka svårigheter som ligger bakom oavsiktliga 

fel i samband med ifyllandet av NE-blanketten. Delsyftet är att utreda om det finns några 

samband mellan bristande bokföring och oavsiktliga fel som uppstår i samband med NE-

blankett. Ett annat delsyfte är att föreslå åtgärder som kan minska problemområdet. 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avgränsas till att omfatta enskilda näringsidkare i Västerås, som inte 

anlitar extern hjälp med bokföring och övriga ekonomifunktioner.  

1.6 Målgrupp 

Den främsta målgruppen som undersökningen kommer att vända sig till är uppdragsgivaren 

Skatteverket. Enskilda näringsidkare är en annan intressent som kan ha användning av 

uppsatsens resultat. 

1.7 Skatteverket uppgifter och organisation 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring 

och registrering av bouppteckningar och utfärdandet av id – kort. Bevakning av statens 

fordringar är ytterligare en uppgift som är ålagd myndigheten. Verksamheten bedrivs till 

största delen på kontoren som finns över hela landet. Där tar de emot och granskar 

deklarationer. Även andra skatteärenden hanteras åt medborgare, företag och organisationer. 

En del kontor sköter även folkbokföringsärenden, exempelvis flyttningar, personbevis och 

bouppteckningsärenden. (SKV2, n.d) 

 

Antalet anställda är cirka 10 800, varav 340 arbetar på huvudkontoret i 

Solna. Över hela landet finns det ett 100-tal kontor. Myndighetens vision är ett samhälle där 

alla vill göra rätt för sig (SKV3, n.d). En översikt över organisationen framgår av bilaga 2. 
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1.8 Definitioner 

Enskild näringsidkare. Företagsformen enskild firma/enskild näringsidkare innebär att ägaren 

inte är separerad från företaget juridiskt sett. Ägaren är en fysisk person, till skillnad mot 

exempelvis handelsbolag och aktiebolag där företaget är juridiska personer. Det innebär bland 

annat att en enskild näringsidkare ansvarar med hela sitt kapital för företagets förpliktelser. 

Juridiskt sett ses ägaren och företaget som en enhet men ur redovisningssynpunkt ska dessa 

hållas isär och endast företagets affärshändelser framföras. (Thomasson, 2008) 

Oavsiktliga fel. Fel som görs utan uppsåt och är av omedveten karaktär. (SKV1, 2004) 

NE blankett. Blankett för näringsverksamhet där redovisning av inkomster och utgifter, 

avskrivningar och bokslutsdispositioner. (Lundén, 2008) Bilaga 1 

Öppet yrkande. Ett meddelande till Skatteverket, som beskriver tveksamheter i deklarationen. 

Syftet med meddelandet är att undvika skattetillägget. ( Lundén, 2008) 
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2 Metod 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet vid skapandet av uppsatsen, samt en redogörelse 

för datainsamling och hur urvalet av respondenter har skett. Avsnitten avslutas med en 

genomgång av arbetsgången.  

2.1 Tillvägagångssättet 
Val av metod vid en undersökning är av stor vikt och betydelse för att åstadkomma ett bra 

resultat. Vilken metod som skall tillämpas styrs av den information som önskas. Holme och 

Solvang (1997) skiljer på två olika metoder, kvantitativ och kvalitativ.   

Syftet med kvalitativa intervjuer är att utifrån respondentens perspektiv få en förståelse för 

ämnet som studeras. Fördelen med denna typ av undersökning är att det kan liknas vid ett 

vanligt samtal mellan två eller flera parter. I en sådan situation styr inte intervjuaren utan låter 

respondenten påverka samtalets utveckling. Intervjuaren använder en ram av frågeställningar 

men det är respondenten som styr intervjuns riktning genom att tala fritt. (Kvale & 

Brinkmann, 2009) 

I undersökningen har den kvalitativa metoden använts i syfte av att få insikt i det som 

studerats. Målet är att förklara orsaker bakom bristande bokföring och oavsiktliga fel och med 

hänsyn till detta lämpar sig den kvalitativa metoden bäst.  

Med syftet att förklara svårigheterna bakom oavsiktliga fel genomfördes fem intervjuer. 

Eftersom det ingår ett fåtal intervjuer i vår undersökning har den en karaktär av en fallstudie. I 

de fall förhållandena är mer komplexa och inte kan förklaras av enkätstudier, används 

fallstudier (Kvale & Brinkmann, 2009). 

2.2 Val av respondenter  
Undersökningen är som tidigare nämnts avgränsad till enskilda näringsidkare i Västerås. Vid 

valet av respondenter genomfördes förberedande samtal. Respondenterna gavs möjlighet att 

välja om de i uppsatsen ville medverka med namn eller anonymt. Undersökningen vände sig 

inte till de enskilda näringsidkare som tar extern hjälp vid redovisning och bokföring.  

Genom en sökning i databasen Retriever Business togs det fram ett antal potentiella 

närliggande företag som eventuellt kunde passa undersökningens profil, varvid kontakt med 

dessa togs. En andel av dessa föll bort på grund av tidsbrist och ointresse att delta men också 

av den anledningen att de inte passade in för att de anlitade extern hjälp med bokföring och 
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övriga ekonomifunktioner. Efter att ha kontaktat ett 30-tal företag uppnåddes målet att hitta 

fem företag. Efter fem stycken utförda intervjuer kunde ett mönster urskiljas och på 

rekommendationer från handledare behövdes inga fler respondenter utfrågas. 

2.3 Insamling av data  
Teorin till uppsatsen insamlades genom sökning i olika databaser vars åtkomst blev 

möjliggjord genom högskolebiblioteket. Informationskällor består av såväl litteratur som 

vetenskapliga artiklar, lagtexter och webbplatser.  

Empirimaterialet samlades in genom intervjuer. Beroende av undersökningens syfte finns det 

tre olika intervjusätt som kan användas. En enkätundersökning bygger på standardiserat 

frågeformulär och kan kallas för strukturerad intervju. Den här metoden styr respondenten i 

hög grad och denne ges begränsat utrymme för åsikter. Den används för att underlätta 

jämförelser och generaliseringar. Motsatsen är en ostrukturerad intervju och kännetecknas av 

att den är av mer öppen natur där samtalet är av en friare karaktär. Semistrukturerad intervju 

är en blandning mellan strukturerad och ostrukturerad intervju. (May, 2001) 

Valet av intervjutyp föll på den semistrukturerade. Med anledning av att den 

semistrukturerade intervjun gav respondenten möjlighet att styra intervjuns utveckling till en 

viss grad gav den en bra balansgång. Med en öppen intervju hade de funnits risk för vidöppna 

svar som inte hade gett önskad effekt då respondenterna inte hade hållit sig till ämnet. Fyra av 

intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats. Resterande genomfördes via telefon. 

Intervjun karaktäriserades av dialog runt frågorna och följdfrågor ställdes.  

2.4 Giltighet och tillförlitlighet 
Vid genomförandet av undersökningar är det är av stor vikt att hålla sig till ämnet. Det 

innebär således att mäta det som mätas skall, något som kännetecknar hög giltighet. 

Tillförlitlighet är ytterligare en aspekt som måste tas i beaktande och kan definieras också i 

akademiska sammanhang som reliabilitet, samt anger hur mätmetoderna påverkas av 

tillfälligheter. (Holme & Solvang, 1997) 

Genom arbetets gång har teorin och empirin kopplats ihop och på så sätt skapat en 

tillfredsställande grad av giltighet. Empirin bygger på teori och har sin utgångspunkt i 

problemområde och frågeställningen vilket ytterligare höjer uppsatsens giltighet. 

I samband med intervjuer finns det risk att ställa ledande frågor och på så vis påverka 

respondenternas svar. Det finns även risk för missuppfattningar och feltolkning. Genom att 
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under intervjuns gång ständigt ha fört anteckningar minskas den risken. Ytterligare något som 

ger hög tillförlitlighet är att intervjuerna är baserade på ett frågeformulär och frågorna ställda 

på ett objektivt sätt genom att inte ställa ledande frågor. Efter genomförda intervjuer har 

sammanställningen från respondenternas svar återförts tillbaka till dem för en bekräftelse.  

2.5 Arbetsgång 
Arbetsgången som har tillämpats illustreras på nästa sida i form av en figur. Arbetet inleds 

med framtagandet av frågeställning och problemområde. Både frågeställningen och 

problemområdet hade sin utgångspunkt i uppdraget som erhölls av Skatteverket.  

Arbetets nästa steg var att ta fram den grundläggande metoden som skulle användas i 

uppsatsen. I samband med detta fattades det beslut om vilka teorier, vilka frågor som skulle 

ställas, och vilka respondenter som skulle ingå i undersökningen.   

Efter att ha format den teoretiska referensramen fortsatte arbetsgången med sökning av 

litteratur, vetenskapliga artiklar och andra källor som kunde användas. Sökningarna skedde 

bland annat via internet och högskolebibliotekets databaser. Sökord som användes var ”NE-

blankett”, ”bokföring”, ”bristande bokföring”, ”oavsiktliga fel i bokföring”, ”lazy 

noncompliance”, ”habitual noncompliance”, ”deficient accouting” och 

”unintentional errors in accounting”. Sökningarna gjordes främst i databasen LibHub och 

Google Scholar.  Efter att ha samlat en mängd teori granskades den och de mest lämpade 

teorierna valdes ut. Den teori som valdes ut grundades på problemformuleringen och syftet 

som återfinns i arbetet. 

Parallellt med detta arbetades det på intervjufrågor till respondenterna, varpå ett omfattande 

arbete utfördes för att hitta respondenterna som skulle ingå i undersökningen. Intervjufrågorna 

bygger på teorin om NE-blanketten, oavsiktliga fel och bristande bokföring. 

Efter att ha genomfört intervjuer med respondenterna var nästa steg att sammanställa 

insamlad data och dra paralleller mellan den och den aktuella teorin.  

Uppsatsen avslutas med diskussion och slutsats kring det erhållna resultatet. Här återfinns 

också svar på de aktuella frågeställningarna och en återkoppling till syftet sker. Även förslag 

på åtgärder för att minska omfattningen av oavsiktliga fel och bristande bokföring finns här.  
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Figur 1: Arbetsgång. Egen bearbetning 

2.6 Metod- och källkritik 
Med anledning av att respondenterna endast är fem till antalet kan det vara svårt att få en 

generell bild över problemområdet. Den valda målpopulationen är liten i förhållandet till den 

totala. Detta medför risk för att den målpopulationen som har ingått i undersökningen inte är 

representativ. 

Under uppsatsens gång har det förekommit vissa svårigheter att hitta tillräcklig teori vilket har 

påverkat teoriavsnittets innehåll. Det hade varit önskvärt med större innehåll vad gäller teorin. 

Ämnets problemområde har dock haft betydelse för mängden, då det inte finns mycket 

forskning om ämnet. Med utgångspunkt från den teoretiska referensramen finns det en bas för 

analys av insamlad data. De källor som återfinns i uppsatsen bedöms dock ha hög 

tillförlitlighet med anledning av att de består av information från myndigheter, rapporter och 

böcker från ansedda författare. Böckerna används som kurslitteratur på exempelvis 

högskolenivå och är därmed att betrakta som trovärdiga. 
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3 Teori 
Avsnittet behandlar de teorier som uppsatsen grundar sig på och inleds med en definition av 

bokföring och en beskrivning av bokföringsskyldighetens innefattning. Det fortsätter med 

bokföringslagen och vikten av bokföring. Avsnittet innehåller också exempel på bristande 

bokföring och teorier om oavsiktliga fel.  

3.1 Bokföring och dess funktion 

Bokföring kan definieras som ”Aktiviteterna att insamla, registrera, klassificera, värdera och 

sammanställa data om affärshändelser och andra finansiella eller ekonomiska transaktioner” 

(Thomasson, 2011 s. 7). Bokföringen ligger till grund för den externa och interna 

rapporteringen och behandlar alla de förändringar som sker i företagets ekonomiska 

förhållanden med omvärlden (Thomasson, 2011). 

 

Banken, samhället och leverantörer har behov av att veta hur det går för ett företag, dvs. dess 

ekonomiska ställning. Med anledning av detta är vikten av bokföring stor. Genom 

bokföringen synliggörs till exempel företagets försäljning, löner tillgångar med mera. Detta 

ger underlag för hur mycket skatt, exempelvis moms företaget skall betala in. 

(Ekobrottsmyndigheten [EBM1]) 

För att underlätta bokslutsarbetet ska en löpande bokföring ha gjorts samt att månadsvis ha 

kontrollerat att kontona på balans- och resultaträkningen stämmer med varandra. Ibland görs 

fel i bokföringen som inte syns på slutresultatet men visar på resultatkontot en felaktig bild av 

hur resultatet har uppkommit. De tre vanligaste felen är missad kontering, fel angett 

resultatkonto vid registrering eller att under räkenskapsåret byter och använder ett annat konto 

för en specifik sorts transaktioner och händelse blir på så sätt bokförd på fel resultatkonto. 

(Broberg & Stuart-Bouvin, 2008) 

3.2  Bokföringsskyldighet 

Kretsen av bokföringsskyldiga inrymmer enligt Bokföringslagens andra kapitel alla fysiska 

och juridiska personer med några få undantag för ideella föreningar, registrerade trossamfund, 

samfällighetsföreningar och stiftelser som har begränsade tillgångar (SFS 1999:1078). 
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 Bokföringsskyldigheten innefattar enligt fjärde kapitlet, första paragrafen: (SFS 1999:1078)  

 Löpande bokföra alla affärshändelser, vilket skall ske kronologiskt och systematiskt. 

 Arkivera verifikationer, bokföringsböcker och annan räkenskapsinformation under 

minst tio år. 

 Se till att det finns systemdokumentation och information om behandlingshistoriken. 

 Upprätta årsbokslut eller årsredovisning innehållande företagets resultat och ställning 

vid årets slut. 

3.3 Bokföringslagen 

Den senaste bokföringslagen (BFL, 1999:1078) kom 1 januari år 2000 och efterträdde den 

gamla bokföringslagen, (BFL,1976:125). Lagen innehåller bestämmelser om den löpande 

bokföringen, upprättande av årsbokslut och arkivering av räkenskapsmaterial.  

Bokföringslagen är en ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande normer för 

redovisningen och hänvisar mycket till god redovisningssed. Följden blir att företagen måste 

anpassa sig till den praxis som utvecklats samt att tolka och fylla ut de regler som lagen ställer 

upp. Syftet med lagen är att ställa krav på företagens redovisning som ska ligga till grund för 

kontroll och framtida ekonomiska beslut för intressenter samt företag i sig själv. (Dahlqvist & 

Elofsson, 2003) 

Många enskilda näringsidkare har bristfällig kunskap i bokföring och är beroende av extern 

kompetens för att klara den löpande bokföringen. Det är vanligt att minska på extern 

bokföringshjälp när det råder ekonomiska problem i företaget, likaså att skjuta den löpande 

bokföringen på framtiden då det saknas tillräckliga ekonomiska resurser. Företag vill oftast 

fokusera på att lösa huvudproblemet och bokföring kommer därmed i andra hand. 

(Emanuelsson Korsell, 2003) 

  



 

11 
 

3.4 Bokföringsbrister och dess effekter 
Enligt Ekobrottsmyndigheten (EBM2, 2006) finns det ett antal vanliga brister när det gäller 

bokföringen och dessa är följande:  

 För sent upprättande av bokföringen 

 Avsaknad eller sent upprättande av årsbokslut och årsredovisning 

 Avsaknad av verifikationer 

 Delvis eller fullständig avsaknad av bokföring 

 Kontantkassa och bokförd kassa stämmer inte med varandra 

 Transaktioner blandas ihop mellan företaget och företagaren 

 Affärshändelserna som sker i samband med avveckling eller försäljning av 

verksamheten bokförs inte. 

I en undersökning av Oscarson och Djujic (2007) konstateras att oredovisade intäkter, 

felaktiga avdrag och felaktigt ifylld momsdeklaration är de tre fel som är vanligast 

förekommande. Typen av fel är beroende av hur företag får sin betalning. I företag som 

hanterar mycket kontanter är oredovisade intäkter ett vanligt förekommande fel och i de 

företag där betalningar sker på andra sätt än kontant är det vanligare att felet ligger i felaktiga 

avdrag. Problemet med felaktigt ifylld momsdeklaration beror mestadels på fel i bokföringen 

och slarv som görs av tidsbrist eller okunskap. 

Vikten av löpande bokföring betonas också av Broberg och Stuart- Bouvin (2008), som anser 

att den ligger till grund för bland annat redovisningen av resultat och balansrapporter.  

För enskilda näringsidkare är alla insättningar och uttag affärshändelser som påverkar 

nettobehållning för verksamheten och behöver i och med det bokföras. Detta blir en ökning 

eller en minskning av det egna kapitalet och bör också ske på ett sätt som gör det möjligt att 

särredovisa företagarens insättningar och uttag. (BAS, 2011) 

Då den enskilde näringsidkaren inte kan vara anställd kan näringsidkaren likaså inte få någon 

lön från sin verksamhet. Uttag av pengar från verksamhetens kassa eller bankkonto bokförs 

som ett uttag av eget kapital, oberoende av om det skulle karakteriseras som lön vid 

uttagstillfället. (BAS, 2011) 
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3.5 Oavsiktliga fel 
De fel som begås omedvetet och som således inte har något uppsåt är oavsiktliga fel. Många 

regler ändras ofta och är dessutom komplexa och tvetydiga. Med andra ord kan oavsiktliga fel 

uppstå på grund av okunskap. (SKV1, 2004) Enligt McKerchar beror oavsiktliga fel i hög 

grad på reglernas komplexitet. De faktorer som komplexiteten beror på återges nedan: 

 

 Tvetydiga regler 

 Många och svåra beräkningar 

 Många ändringar av reglerna  

 Många detaljer med regler och undantag 

 Svårförstådda blanketter 

 

Observera att komplexiteten inte nödvändigtvis beror på samtliga uppräknade faktorer, utan 

kan innefatta en såväl som flera.  

 

Oavsiktliga fel kan reduceras genom att minska graden av komplexitet, detta dock i 

kombination med tillhandahållandet av stöd och hjälp för att förklara de regler som finns. Det 

gäller att i ett tidigt skede förebygga problemen. Minskning av mängden oavsiktliga fel leder 

bland annat till att de kontrollresurser som idag används för att rätta felen istället kan 

användas till att hitta avsiktliga fel. (SKV1, 2004) 

3.6 Konsekvenser av fel i NE-blanketten 

Enskilda näringsidkare är skyldiga att betala förseningsavgift till Skatteverket om 

deklarationen lämnas in för sent, innehållet i deklarationen är otillräckligt och den därför inte 

kan användas som grund för skatteberäkningen. Förseningsavgiften är 1 000 SEK om 

deklarationen lämnas in för sent. Om deklaration inte kommit in inom tre månader från den 

ursprungliga inlämningstidpunkten tas en andra förseningsavgift ut på 1 000 SEK och efter 

ytterligare två månader tas en tredje förseningsavgift ut på 1 000 SEK. Detta innebär att 

förseningsavgiften vid en sen eller bristfällig deklaration totalt kan bli 3 000 SEK. (SKV4, 

n.d)  

Skattetillägg kan utkrävas då en enskild näringsidkare lämnat en felaktig uppgift i NE-

blanketten eller Inkomstdeklaration1, alternativt att skönstaxering har gjorts på grund av att 

ingen deklaration har lämnats in. Skattetillägget tas bort om det efterfrågade lämnas in inom 

fyra månader. Tillägget är oftast 40 procent av den skatt som företaget skulle ha behövt betala 
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om den oriktiga uppgiften hade godtagits likaså är skattetillägget 40 procent om skönstaxering 

förekommit. Befrielse från skattetillägg sker om oriktigheten i blanketten eller försummelsen 

förefaller som ursäktlig. (SKV4, n.d)  

3.7 Möjliga åtgärder för minskning av oavsiktliga fel  

Enligt rapporten av Skatteverket finns det ett antal åtgärder för att minska oavsiktliga fel. 

Dessa är följande: (SKV1, 2004) 

 

 Framtagande av förenklingsförslag. Detta sker pågående men bör uppmärksammas 

mer samt samordnas bättre med övriga åtgärder.  

 Service och information. Via olika kanaler kan service och information lämnas. 

Dessutom bör omfattningen av informationsbesök på fältet öka liksom kunskapen om 

hur bästa effekt kan uppnås.  

 Enklare blanketter och broschyrer. Det pågår en översyn av blanketter som skall 

förenklas genom minskad mängd beräkningar och överföringar. Detta ses som 

betydelsefullt arbete.  
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4. Empiri 
I detta avsnitt redovisas resultatet av de intervjuer som genomförts. Avsnittet inleds med en 

bakgrundsinformation om respondenterna, för att sedan fortsätta med redogörelse av 

respondenternas svar i samband med intervjuer. Frågorna är indelade i frågor om NE-

blankett och bokföring och återfinns i bilaga 3. Avsnittet avslutas med en sammanfattande 

matris av respondenternas svar. Matrisens syfte är att ge läsaren en bättre översikt och 

förståelse över hur respondenternas svarat i de olika frågorna.  

4.1 Bakgrundsinformation om företagen 

I undersökningen ingick fem enskilda näringsidkare. Som tidigare nämnts gavs 

respondenterna möjligheten att vara anonyma, ett alternativ samtliga valde. Företagens riktiga 

namn har byts mot att endast kallas företag A-E. En kort beskrivning av dessa återges nedan. 

Företag A:  Företaget har ägnat sig åt försäljning av hemelektronik via nätet. Verksamheten 

som varit aktiv under tre år har numera avvecklats. Under perioden har inga 

anställda funnits. Intervjun genomfördes via telefon den 20 april 2011. 

Företag B: Verksamheten består av tjänster inom lokalvård. Företaget är aktivt och varit 

verksamt i åtta år. I nuläget finns en anställd. Intervjun genomfördes via 

personligt möte den 26 april 2011. 

Företag C: Företaget återfinns i galleribranschen och håller på att avvecklas. Verksam i åtta 

år och inga anställda har funnits. Intervju genomfördes den 5 maj 2011 genom 

ett personligt möte. 

Företag D:  Är en närbutik och är aktivt. Butiken har drivits i sex år och inga formellt 

anställda återfinns. Intervjun utfördes via personligt möte den 3 maj. 

Företag E:  Företaget är en frisör och är aktivt. Ingen anställd under de två år verksamheten 

har drivits. Intervjun utfördes via personligt möte den 3 maj. 

4.2 NE-blankett 
Frågorna om NE-blanketten handlade om svårigheterna att fylla i den, faktorer som försvårar 

ifyllandet, eventuella kompletteringar och revideringar efter inlämnande, tillvägagångsättet 

vid ifyllandet, tid som ägnats samt hjälpmedel som kunde erhållas och Skatteverkets service. 

Samtliga fem respondenter som ingick i undersökningen ansåg sig ha svårigheter med att fylla 

i en NE-blankett. Svårigheterna berodde på olika faktorer.  Det som var svårt med att fylla i 
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blanketten skilde sig för de olika respondenterna. Den gemensamma uppfattningen hos 

företagarna var att sida två var svår att förstå. 

Företag A ansåg att helheten var svår att få ihop och få klarhet i hur alla poster hänger 

samman, var de olika siffrorna skulle fyllas i och på vilket ställe.  Företag A hade i likhet med 

övriga respondenter svårigheter med att förstå de olika begreppen. I synnerhet rutorna Egna 

pensionspremier (R38) och Särskild löneskatt på pensionsavdrag (R39) ansåg företag B ha 

ägnat mycket tid åt, då de orsakade svårigheter. Faktorer som försvårade ifyllandet var 

bristande erfarenhet av att fylla i blanketten samt delvis okunskap om hjälpmedel och dess 

grad av tydlighet. Företag A har ingen tidigare erfarenhet av blanketten och lyckades med 

Skatteverkets service och olika broschyrer fylla i blanketten utan anmärkningar.  

Företag B hade problem i samband med att blanketten skulle fyllas i och tyckte att många 

poster var svåra att förstå, därtill var språket ett problem med anledning av att svenska inte är 

företagarens modersmål. Största problem med blanketten vållade delarna med 

omsättningstillgångar och skulder eftersom de delarna krävde mer tid och resurser.  

Företag C hade problem med att förstå innebörden av Avskrivningar och nedskrivningar 

(R10) men lyckades med hjälp från vänner och kollegor i branschen komma tillrätta med det. 

Samtliga företag C, D och E betonade att den bristande kunskapen i ekonomistyrning och 

bokföring bidrog till kvalitén på blankettens ifyllande. De kände inte till vilka hjälpmedel det 

fanns att tillgå och hur Skatteverkets service kunde bistå dem. Alla företag uppgav också att 

de på grund av tidsbrist kände sig stressade med blanketten eftersom den dagliga 

verksamheten också skulle skötas. Att anlita extern hjälp var på grund av den ekonomiska 

ställningen uteslutet, något som företaget D också var inne på. ”Att sköta sin butik och 

samtidigt lägga ner en massa tid på Skatteverkets jobbiga blanketter var i början väldigt svårt 

och tog mycket tid för en ensam ägare som jag som har en liten butik” (Företagare D, 2011-

05-03).  

Företag A behövde inte göra några kompletteringar eller ändringar i blanketten efter 

inlämnandet men uppgav också att det krävdes tid och engagemang för att få blanketten ifylld. 

I Företag B:s fall blev det inte något skattetillägg utan en avgift för försent inlämnad NE-

blankett och Inkomstdeklarationen 1 vilket berodde på språkproblem som ledde till tidsbrist. 

Företag C och D hade till skillnad från A och B kompletteringar att utföra efter inlämnandet 

av blanketten. Men i Företag C:s och D:s  fall blev det dessutom skattetillägg då de inte hade 

klargjort att de var tveksamma till delar av blanketten gällande posterna Obeskattade reserver 
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(B11), Övriga externa kostnader (R6) och Avskrivningar och nedskrivningar (R10) för företag 

C och posterna Obeskattade reserver (B11), Avsättningar (B12) och Varulager (B6) för 

företag D. 

Det som företag E fick komplettera efter inlämnad blankett var balansräkningen som inte 

stämde. Dessutom stämde inte posterna i resultaträkningen mot vad som angavs i 

inkomstdeklarationen. Företaget fick dock inget skattetillägg på grund av så kallat öppet 

yrkande där det redogörs för tveksamheter i blanketten men däremot en avgift.  

När det gäller tillvägagångssättet vid ifyllande av blanketten använde sig företag A av 

Skatteverkets olika hjälpmedel i form kundtjänst, broschyrer och informationen som fanns 

tillgänglig på webbplatser. Service och informationsmaterial var enligt företag A till stor 

hjälp. Broschyrerna gav inte de anvisningar i den omfattningen som företaget eftersökte. 

Företag B fann Skatteverkets personal som trevlig och kompetent. Eftersom språket var ett 

hinder ägnades inte mycket tid från företagarens sida till att sätta sig in i 

informationsmaterialet. Företag C och E rådfrågade erfarna kollegor i branschen i samband 

med ifyllandet. Först efter skattetillägget fick de kännedom om att Skatteverket kunde bistå 

med hjälp. Företag D:s tillvägagångssätt var att rådgöra med bekanta och släktingar. Även i 

det här fallet blev företaget upplyst att service fanns att tillgå först efter skattetillägget. 

Tidsmässigt avsatte företag A runt fem dagar med att fylla i blanketten. Uppskattningsvis 

ägnade företag B tre dagar, företag C angav att nästintill två veckor ägnades för samma 

utförande. Företag D kunde inte exakt ange hur lång tid det tog, uppskattningsvis tio dagar 

medan företag E avsatte en vecka men upplevde tidspress och i kombination med bristande 

kunskap blev kvalitén av ifylld blankett därefter. 

Samtliga företag ansåg att Skatteverket har ett brett utbud av service och att den är nödvändig. 

Företag C, D och E ansåg att det bör tydliggöras bättre vilket informationsmaterial som finns 

att tillgå och hur den görs tillgänglig. I fråga om broschyrer som finns att tillgå som 

hjälpmedel var den allmänna uppfattningen att det krävdes tid att sätta sig in och gav inte 

alltid svar på företagarnas problem och frågor. Företag A och B anser att Skatteverket är 

långsamma på att svara på frågor som skickas via e-post och att det tar åtskilliga antal dagar 

innan svaret kommer.  

I matrisen nedan återges svaren om NE-blanketten från intervjuerna i ett kort sammandrag. 
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 Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 

Svårigheter och 

bakomliggande 

faktorer 

Förstå hur 

alla poster i 

blanketten 

hänger 

samman. 

Problem att 

förstå 

blanketten 

framförallt 

på grund av 

språk-

svårigheter. 

Svårförstådda 

poster. Svårt 

att veta hur 

visa poster 

skulle räknas 

ut. Tidsmässigt 

krävande. 

Bristande 

kunskaper i 

ekonomi. 

Tidsaspekten 

och bristande 

kunskaper i 

ekonomi. 

Bristande 

kunskaper i 

ekonomin vållade 

svårigheter och 

ledde till obalans i 

balansräkningen 

och felaktigt 

resultat. 

Svårförstådda och 

tidskrävande 

broschyrer. 

Eventuella 

ändringar, 

kompletteringar 

och skattetillägg 

Nej. Avgift för 

försen 

inlämning av 

blanketter. 

Skattetillägg. Skattetillägg. Avgift men inte 

skattetillägg på 

grund av öppet 

yrkande. 

Tillvägagångs-

sätt 

Skatteverkets 

personliga 

service och 

broschyrer. 

Skatteverkets 

personliga 

service. 

Kollegor i 

branschen och 

Skatteverkets 

personliga 

service. 

Bekanta och 

släktingar och 

Skatteverkets 

service. 

Kollegor i 

branschen och 

Skatteverkets 

personliga service. 

Nedlagd tid 5 dagar. 3 dagar. 14 dagar. 10 dagar. 7 dagar. 

Skatteverkets 

service och 

hjälpmedel 

Bra service. 

Tar tid att 

sätta sig in i 

materialet och 

lång väntetid. 

Kompetent 

personal. 

Men att få 

svar tar tid. 

Bra att det 

finns och 

nödvändig. 

Tydliggöra 

klarare att 

Skatteverkets 

service finns att 

tillgå samt hur 

det kan 

erhållas.  

Bra med extern 

hjälp för att 

klara av 

blanketten. 

Bättre 

information om 

vad Skatteverket 

kan hjälpa till 

med.  

Servicen 

underlättar vid 

svårigheter. 

Tanken med 

informationsmateri

al är god, dock 

svårförstått. 
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4.3 Bokföring 
Frågorna om bokföringen handlade om företagarnas syn på betydelsen av bokföring, huruvida 

de använder sig av ett bokföringsprogram, tid som ägnas åt bokföring, svårigheter med 

bokföring, hur lagar påverkar bokföring, synen på bristande bokföring och sambandet mellan 

NE-blanketten och bokföring. 

Den gemensamma åsikten hos företagarna var att bokföring var av stor vikt för verksamheten. 

De anledningar som företagarna uppgav var i A och B:s fall: kontroll över inkomster och 

utgifter, företag B uppgav också att en bra bokföring underlättar att få lån och krediter. 

Företag C uppgav att bra bokföring gör det enklare att följa upp sina affärer och underlättar 

vid inlämnade till Skatteverket. Företag D sammankopplade besparing av tid vid ifyllandet av 

NE-blanketten med att ha en bra löpande bokföring och att det även skapar en trygghet i 

verksamheten. Företag E var av åsikten att bokföring handlar om att förstå sin ekonomiska 

ställning för att bland annat veta om intäkterna täcker utgifterna. 

Avseende synen på begreppen bokföring och bokföringsskyldighet skilde svaren sig något 

mellan företagen men innebörden var ungefär detsamma. Företag A uppgav att 

bokföringsskyldighet innebar att ha kontroll på siffor. Företag B var inne på att kvitton, 

verifikationer och bra redovisning hängde ihop med bokföringsskyldighet. Företag C 

betonade också redovisning till Skatteverket som en av aspekterna men också ordning på 

papperna. Företag D förknippade att kassan stämmer vid dagens slut som en 

bokföringsskyldighet men dessutom annat exempelvis spara kvitton. Ordning på ekonomin 

och hela verksamheten var aspekterna som företag E sammankopplade med 

bokföringsskyldighet.  

Undersökningen visade att endast företag A hade formell kunskap i ekonomistyrning och 

redovisning. Kunskapen erhölls genom högskolestudier. Övriga företag hade ingen formell 

kunskap och var snarare självlärda. 

Tre av respondenterna använde sig av bokföringsprogram. Företag B använde sig av VISMA 

och företag A använde UNI_BAS. Företag E bokförde med hjälp av ett webbaserat program, 

E-conomic. Företag C och D skötte bokföringen genom att föra kolumndagbok och spara 

kvitton. 

Den tid som ägnades åt bokföring skiljde sig åt. Den som ägnade mest tid åt bokföring var 

företag A som under en veckas tid ägnade sju timmar åt löpande bokföring, följt av företag B 
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som uppgav fyra och en halv timme. Företag D ägnade i snitt tre timmar per vecka medan 

företag C spenderade maximalt två timmar. Den som ägnade minst tid åt bokföringen var 

företag E som uppgav högst en och en halv timme per vecka. 

Rörande svårigheter med bokföring visade sig att företag A och B inte ansåg att bokföringen 

var svår men att företag A betonade att bokföring kräver tid för att det ska bli gjort på ett 

tillfredsställande sätt. Något som företag B ansåg kunde medföra vissa svårigheter var 

kontona: ”upplupna sociala avgifter”, ”upplupna semester löner” och ”beräknade upplupna 

lagstadgade sociala avgifter”. Att förstå sambandet mellan alla konton och bokföra återköp 

och reklamationer var det som företag C uppgav som en bakomliggande faktor till 

svårigheter. Företag D hade liknande åsikt som företag C men uppgav också att skillnaden av 

betalning via kassa och betalkort kunde medföra vissa besvär liksom att korrigera fel belopp i 

inslagen kassa och hur svinn ska bokföras. I företag E:s fall var kontonummer en 

omständighet som medförde problem och tyckte för övrigt det var problematiskt att få flyt när 

exempelvis ett bokfört fel upptäckts som sedan behövts korrigeras i efterhand. Gemensamt för 

företag C,D och E var att de ansåg att det kan uppstå svårigheter att hålla isär företagets och 

den egna ekonomin, i synnerhet vid uttag och insättningar. De ovan nämnda företagen visste 

inte alltid hur uttag och insättningar skall redovisas och bokföras.  

När det gäller de eventuella hjälpmedel som använts i samband med bokföringen visade det 

sig att samtliga företag har tagit hjälp av Skatteverket på något sätt. Företag C, D och E tar 

dessutom ofta hjälp av bekanta som ofta återfinns i samma eller liknande branscher. Företag 

A tog hjälp av tidigare ägare när de behövde hjälp med sin bokföring. 

Exempel på förenklings- och förbättringsförslag för att underlätta bokföringen diskuterades av 

företag A, C och D som enades om att utformningen av NE-blanketten kunde anpassas mer 

till kunskapsnivå, alltså göras enklare. Företag A tillade att egna initiativ, viljan att lära sig 

mer underlättar bokföringen stort.  Företag B och E ansåg att broschyrerna och informationen 

kunde utformas så att det blev enklare att förstå. Företag E angav i likhet med A att eget 

initiativ det vill säga att vilja bli bättre gynnar bokföringen hos ett företag.  

Sambandet mellan NE-blanketten och bra bokföring visade att samtliga företag såg ett 

samband mellan dessa två aspekter. Företag A menade att en bra bokföring förenklar 

ifyllnaden av blanketter på många sätt. I företag D:s fall lades tidsaspekten in, vars åsikt var 

att bra bokföring sparar tid vid ifyllandet av blanketter, något som företag B också nämnde.  
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Avslutningsvis behandlades synen på bristande bokföring samt om de har haft effekter på 

verksamheten. Företag A ansåg att bristande bokföring handlade om att inte ha översyn över 

dagliga transaktioner och företag B uttryckte utöver vad företag A ansåg att det också var att 

inte hålla ordning på kvitton. Företag C och D:s åsikt var att bristande bokföring handlade om 

oordning i ekonomin. Oansvar och vårdslöst beteende var ord som företag E förknippade 

bristande bokföring med. Företag A och B ansåg sig inte ha brister i sin bokföring medan 

företag C och D till viss del ansåg sig behöva mer datorbehandlad bokföring och formell 

kunskap vilket skulle leda till färre kompletteringar och skattetillägg.  Företag D anser att 

tidsaspekten och ekonomin försvårar processen med bokföringen. Samtliga respondenter 

medgav att verksamheten blir lidande om inte bokföringen sköts på ett fungerande sätt. Ingen 

kunde ge något exempel men menade att skattetilläggen och andra liknande kostnader kunde 

undvikas och pengarna använts till andra ändamål.  

Att som enskild näringsidkare sätta sig in i och tillämpa nya lagar och riktlinjer var något som 

sällan resulterade i förenklingar i det dagliga arbetet. Företag A, B, C, och E fann att det blev 

mer komplicerat än behjälplig. Företag C, D och E tyckte det var svårt att ta till sig den nya 

informationen eftersom det redan var svårt från början, att sedan lära sig på ett nytt sätt gjorde 

situationen istället mer komplex. 

I matrisen nedan återges svaren om bokföring i intervjun i ett kort sammandrag. 
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 Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 

Betydelse av 

bokföring 

Att ha kontroll på 

inkomster och 

utgifter. 

Lättare att få 

lån/kredit vid 

behov. 

Följa upp 

affärer, få 

överblickar 

för utgifter 

och inkomster. 

Tidsbesparing, 

trygghet i 

verksamheten. 

Underlätta och 

förstå hur ens 

ekonomi se ut. 

Formell 

kunskap om 

ekonomi-

styrning och 

redovisning 

Grundläggande 

kurs på 

högskolenivå i 

ekonomistyrning. 

Ingen, 

självlärd. 

Ingen. Ingen. Kort kurs i 

företagsekonomi 

på gymnasie nivå. 

Bokförings-

program 

Ja, UNI_BAS.   Ja, VISMA. Nej, 

kolumndagbok

. 

Nej, kolumn-

dagbok. 

Ja, E-conomic. 

Nedlagd tid per 

vecka 

 7 timmar. 4,5 timmar. 2 timmar. 3 timmar. 1,5 timme. 

Svårigheter 

med bokföring 

Inte svårt men det 

tar tid. 

Relativt enkel. Översyn av 

konton, 

reklamationer 

och 

återlämnande. 

Håll isär 

privat 

ekonomi med 

företagets. 

Kontant- och 

kortbetalning. 

Fel i kassa. 

Hålla isär 

privat 

ekonomi med 

företagets. 

Kontonummer, 

”korrigering av 

konteringar” 

 Håll isär privat 

ekonomi med 

företagets. 

Hjälpmedel 

som används i 

samband med 

bokföring  

Tidigare ägare. Skatteverket. Bekanta och 

Skatteverket. 

Familj, 

Skatteverket 

och 

närliggande 

verksamheter. 

Bekanta inom 

branschen och 

Skatteverket. 

Samband 

mellan NE-

blanketten och 

bokföring 

Enklare att fylla i 

blanketten. 

Enklare att 

fylla i 

blanketten 

med utdrag 

från VISMA. 

Underlättar 

ifyllandet av 

blanketten. 

Sparar tid vid 

ifyllande av 

blanketten. 

Underlättar att se 

samband, kvalitén 

på den ifyllda 

blanketten bygger 

på bra bokföring. 

Företagarnas 

syn på 

bristande 

bokföring  

Ingen översikt på 

dagliga 

transaktioner. 

Uteblivna 

kvitton.  

 Oordning på 

ekonomin.  

Oordning på 

ekonomin. 

Kassa och 

varulager 

stämmer inte. 

Oansvar, 

vårdslöst 

beteende när det 

gäller ekonomin.  

Effekt av 

bristande 

bokföring på 

egen 

verksamhet 

Förekommer inga 

brister i 

verksamheten. 

Förekommer 

inga brister i 

verksamheten. 

Har inte 

datoriserad 

bokföring, 

skattetillägg. 

Fel ifyllande 

av blanketter, 

skattetillägg.  

Många 

kompletteringar, 

avgifter.   
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5. Analys  

I detta avsnitt dras paralleller mellan teori och empiri. Dessa paralleller ligger sedan till 

grund för slutsatsen och efterföljande diskussion.  

Undersökningen visade att samtliga respondenter hade svårigheter med att fylla i NE-

blanketten. Svårigheterna berodde på olika faktorer, såsom tid och bristande kunskaper i 

ekonomi. Som undersökningen visade är det endast företag A som har formella kunskaper 

inom de områdena. Emanuelsson Korsell (2003) betonade att många enskilda näringsidkare 

har bristfälliga kunskaper i ekonomi och är beroende av extern hjälp för att klara av den 

löpande bokföringen. En av de respondenter som ingick i undersökningen påpekade just 

tidsbrist och den ekonomiska ställningen som två av faktorerna till att blanketten blir felaktigt 

ifyllda. Enligt företagen är det svårt att hinna med blanketter och löpande bokföringen 

samtidigt som den dagliga verksamheten skall skötas. Emanuelsson Korsell (2003) var också 

inne på det, där han betonar att bokföringen åsidosätts till förmån för den dagliga 

verksamheten. Att tidsbrist och okunskap i bokföring, i samband med felaktigt ifyllda 

deklarationsblanketter är faktorer som har signifikativ betydelse visade också Djuic och 

Oscarssons (2007) undersökning. 

En annan bakomliggande faktor var svårförstått informationsmaterial och som även betonas 

av McKercher.(n.d) Merparten av respondenterna i undersökningen fann broschyrer och 

informationsunderlaget som svårtolkat och svårt att sätta sig in i. En annan faktor till 

oavsiktliga fel var enligt McKercher (n.d) många och svåra beräkningar. Undersökningen 

visar även här att några av respondenterna hade svårt att fylla i rätt siffror under vissa poster 

såsom avskrivningar och nedskrivningar och obeskattade reserver, det vill säga poster som 

kräver beräkningar av mer komplex karaktär.  

Angående Skatteverkets service och hjälpmedel visade sig att respondenterna uppskattar deras 

hjälp och service. Den allmänna uppfattningen var dock att broschyrerna var svåra att ta till 

sig och sätta sig in i, och inte alltid gav den önskade hjälp. Några företag uppgav att 

Skatteverket borde vara bättre på att informera om att deras service finns att tillgå. I rapporten 

”Rätt från början” (SKV1) betonas vikten av information och att via olika kanaler sprida ut 

informationen. Även enklare blanketter och broschyrer var något som berördes i den 

rapporten för att minska oavsiktliga fel.  

Företag B ansåg att en välgjord bokföring gör det enklare att få lån eftersom bankerna blir 

mer tillmötesgående. Enligt Ekobrottsmyndigheten är bankerna en av de aktörer som har 
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behov av att veta företagets ekonomiska ställning. Företag A och C såg samband mellan 

inkomster och utgifter samt en helhetssyn över affärer med bokföring och 

bokföringsskyldighet. I sin definition av bokföring nämner Thomasson (2011) bland annat att 

affärshändelser är det som bokföringen kretsar kring. 

Respondenternas syn på bristande bokföring överensstämde med några av de definitioner som 

återfanns i teorierna. Exempelvis ansåg företag B att uteblivna kvitton är bristande bokföring, 

något som Ekobrottsmyndigheten tar upp som en av punkterna. Enligt Ekobrottsmyndigheten 

är avsaknad av verifikationer något som hör till bristande bokföring. Företag D förknippade 

bristande bokföring med kassa och varulager som inte stämmer. Även här finns det en 

återkoppling till teorin om bristande bokföring. En betydande aspekt av bristande bokföring 

enligt Ekobrottsmyndigheten är bland annat att kontantkassa och bokförd kassa inte stämmer.  

Oordning i ekonomin och utebliven översikt över dagliga transaktioner var en allmän 

återkoppling från företagens sida till bristande bokföring. Tre av respondenterna tog också 

upp svårigheter som kan uppkomma för en enskild näringsidkare då företagets och privata 

pengar blandas ihop. De företagen hade också problem med det i sin redovisning och 

bokföring av olika uttag och insättningar. Företagen visste till exempel inte att uttag av pengar 

från verksamhetens kassa bokförs som uttag av eget kapital. Att det behövde bokföras på 

något sätt visste företagen om, dock inte som minskning eller ökning av eget kapital. Vikten 

av att bokföra och redovisa insättningar och uttag rätt när det gäller enskilda näringsidkare 

betonas också av BAS som dels anvisar om att det alltid skall bokföras och dels hur det skall 

bokföras, det vill säga som minskning eller ökning av eget kapital. Transaktioner som blandas 

ihop mellan företaget och företagaren är också en av punkterna som Ekobrottsmyndigheten 

tar upp som bristande bokföring. 

Effekter på den egna verksamheten visade tidigare att de respondenter som ägnade mer tid åt 

den löpande bokföringen och använde sig av ett bokföringsprogram inte drabbades av 

skattetillägg eller eventuella ändringar och kompletteringar i blanketten. De respondenterna 

ansåg sig inte heller ha några allvarliga brister i sin bokföring. Företagen som däremot inte 

använde bokföringsprogrammet och i regel ägnade mindre tid åt den löpande bokföringen fick 

skattetillägg eller behövde åtgärda ändringar/kompletteringar i blanketten. Det kan således ses 

ett samband mellan den löpande bokföringen och bokföringsprogram och eliminering av 

risken för bristande bokföring.  
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Undersökningen visade att det finns ett samband mellan tydlig bokföring och NE-blanketten. 

De företag som hade ägnat mer tid och använde sig av ett bokföringsprogram hade i regel 

enklare att fylla i en NE-blankett. De behövde ägna mindre tid åt det och undvek samtidigt 

skattetillägg och eventuella ändringar. För att Skatteverket ska utkräva skattetillägg krävs 

felaktig inlämnad uppgift i blanketten. Befrielse från skattetillägg sker om försummelsen eller 

felet förefaller som ursäktligt. Företag E hävdade i sitt öppna yrkande osäkerhet inför vissa 

uppgifter i blanketten, vilket Skatteverket fann som rättfärdigat och företaget undkom därmed 

tillägget. Vid en försent inlämnad blankett inträder en förseningsavgift på 1000 SEK vilket 

företag B drabbades av. 

Vikten av den löpande bokföringen betonas också av Broberg och Stuart-Bouvin (2008) som 

ser den löpande bokföringen som grund för bland annat redovisning för resultat- och 

balansposter. NE-blanketten kan ses som enskilda näringsidkares resultat- och balansräkning 

och den löpande bokföringen underlättar upprättandet av dem. Samma författare belyser 

också vikten av att med hjälp av den löpande bokföringen månadsvis stämma av resultat- och 

balansräkningen. En av respondenterna hade obalans i sin balansräkning och det kan mycket 

väl stämma in på författarnas teori om att bristen i den löpande bokföringen kan ha gett 

upphov till det. Samma respondent hade också felaktiga siffror i resultaträkningen som inte 

överensstämde med vad som fylldes i Inkomst-deklarationen.  

Enligt Broberg och Stuart-Bouvin (2008) görs ibland fel i bokföringen som inte syns på 

slutresultatet men visar på resultatkontot en felaktig bild av hur resultatet har uppkommit. De 

tre vanligaste felen är missad kontering, fel angett resultatkonto vid registreringen eller att 

under räkenskapsåret byter och använder ett annat konto för en specifik sorts transaktioner 

och händelse blir på så sätt bokförts på fel resultatkonto. Undersökningen visade att samma 

respondent hade svårigheter med att veta vilka kontonummer som används i samband med 

bokföringen och hur ett felaktigt använt konto korrigeras. Okunskap om till exempel vilka 

resultatkonto som skulle ha använts kan ha gett upphov till felaktigt resultat. 

Majoriteten av företagen var av uppfattningen att lagar och regler medför vissa svårigheter att 

bokföra. Enligt respondenterna tillkommer det ständigt nya lagar och regler som skall 

underlätta för småföretagare när det till exempel gäller bokföring och övrig byråkrati. 

Respondenterna anser däremot att lagarna inte alltid ger den önskade effekten och snarare 

försvårar. De respondenter som har varit med om förändringar av NE-blanketter anser att 

förändringar inte alltid har medfört några förenklingar. Att nya lagar och regler kan försvåra 
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för företagen är något som också berörs av Dahlqvist och Elofson (2003) som hävdar att det 

kan vara svårt att tolka nya lagar och hela tiden anpassa sig till dem.  
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6. Diskussion 
Det här avsnittet redogör för vad som har kommit fram i undersökningen och innehåller även 

diskussion som består av egna åsikter. Förslag på åtgärder till minskad bokföring och 

oavsiktliga fel, utifrån det resultatet som har erhållits återfinns också i avsnittet. 

Den genomförda undersökningen visade att de största svårigheterna bakom oavsiktliga fel kan 

härledas till okunskap i ekonomistyrning och redovisning, tidspress och svårförstått 

informationsmaterial från Skatteverket. Dessutom finns det ett samband mellan oavsiktliga fel 

och bristande bokföring som kan härledas till ovan nämnda faktorer. Företagen har inte den 

önskade tiden att ägna åt bokföring vilket resulterar i att det saknas en tillräckligt bra grund 

för att kunna fylla i blanketten på ett tillfredställande sätt. I samband med att blanketten skall 

fyllas i uppstår tidspress och blankettens kvalité blir därefter. Undersökningen visade att de 

som ägnar mer tid åt bokföring och har viljan att sköta den på ett ordningsfullt sätt också 

lyckas bättre med blanketten. Dock skall ingen skugga falla över de som lyckas sämre. 

Svårförstådda blanketter och poster i blanketten kan till och med medföra svårigheter för en 

som har adekvat kunskap i ekonomi att fylla i blanketten på ett tillfredställande sätt. Det gäller 

att ha i åtanke att många företagare som startar eget, oavsett företagsform saknar många 

gånger grundläggande kunskaper i ekonomin och det återspeglar sig i samband med 

inlämnandet av blanketterna. 

Undersökningen visade att samtliga företag, bortsett från en, inte har formella kunskaper. Att 

exempelvis inte känna till begrepp som obeskattade reserver samt avskrivningar och 

nedskrivningar är inget som bör förväntas av de som driver eget. De begreppen är snarare nåt 

som lärs ut på högre nivå. Blanketten är inte nivåmässigt anpassad för företag som inte har 

grundläggande kunskaper i ekonomi. Att det ständigt utöver detta tillkommer nya regler och 

lagar samt nya blanketter gör det inte lättare. Det utlovas ständigt förenklingar för 

småföretagare men undersökningen visar att det inte händer mycket på det område. Ett 

exempel på det att respondenterna inte alltid ser samband mellan förändringar och 

förenklingar. Skatteverkets service uppskattades av de som ingick i undersökningen men det 

gäller att på ett klarare och tydligare sätt visa att de finns till och kan bistå med hjälp. ”Ett 

samhälle där alla gör rätt för sig” är Skatteverkets vision och om det skall uppfyllas gäller det 

att de tar än mer ansvar att hjälpa företag göra rätt. 

Det kan konstateras att NE-blanketten är svår att ändra på eftersom den är standardiserad och 

kan därmed inte anpassas till varje enskild näringsidkare. Däremot finns det annat som kan 
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göras för att underlätta för näringsidkarna. De förslag på åtgärder som har tagits fram för att 

minska omfattningen av oavsiktliga fel och bristande bokföring återges nedan: 

 Göra broschyrer och informationsmaterialet enklare att förstå och sätta sig in i. Det kan 

ske genom att anpassa nivån till företagarnas kunskap. Till exempel är det viktigt att 

utförligt förklara vad vissa poster innebär, hur de räknas fram och hur de hänger 

samman.  

 Informera företagen oftare vid nya lagar och regler som tillkommer. Om det till exempel 

tillkommer en ny blankett eller en befintlig blankett ersätts av en ny är det viktigt att de 

får tydliga instruktioner och information om det. 

 Tydligare informera företagen att Skatteverkets service finns att tillgå och att det vid 

behov och begäran från företagen kan göras personliga besök. 

 Anordna någon form av kortare kurs eller informationsmöte för nya företag. Syftet med 

det skulle vara att ge de företagen grundläggande kunskaper i hur blanketten fylls i och 

hur bokföringen fungerar.  

 Snabbare hantering av frågor via e-post. Det tar idag åtskilliga antal dagar att få svar. 
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7. Slutsats 

Sista avsnittet i uppsatsen återkopplar till syftet i undersökningen och svarar på 

frågeställningarna. 

Undersökningen visar att bakomliggande faktorer till oavsiktliga fel i NE-blanketten ligger i 

svårförstådda blanketter, okunskap i ekonomistyrning och redovisning och tidspress. 

Dessutom finns det samband mellan bristande bokföring och oavsiktliga fel som kan härledas 

till ovan nämnda faktorer. De förbättringsförslag som har tagits är förenklad utformning av 

broschyrer, blanketter samt information om nya lagar och regler, tydligare information om 

Skatteverkets service, anordnandet av support i form av kortare kurs eller informationsmöte 

för nya företag. 
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Bilaga 1 - NE-Blanketten 



 

 
 



 

 

Bilaga 2 - Skatteverkets Organisation

 Egen bearbetning 
 

 



 

 

Bilaga 3 - Intervjufrågor 

 
Allmänna frågor 
 

 Vilken företagsform tillhör ni? 

 Vilken bransch tillhör ni? 

 Hur många anställda finns i ert företag? 

 Anlitar ni extern hjälp i samband med bokföring och redovisning? 

 

Frågor angående NE-blanketter  
 

1. Anser ni er ha svårigheter med ifyllandet av en NE-blankett? 

 

2. Har ni på grund av felaktig ifylld blankett fått skattetillägg eller tillrättavisningar om 

att ni fyllt i blanketten fel och behövt komplettera och göra ändringar i den? 

 

3. Vad i så fall har ni behövt komplettera och/eller ändra, d.v.s. vilka poster? 

 

4. Finns det någon eller några faktorer som försvårar extra mycket ifyllandet av NE-

blanketten? 

 

5. Hur går du tillväga vid ifyllandet av NE-blanketten? 

 

6. Hur mycket tid ägnar du åt ifyllandet av NE-blanketten? 

 

7. Finns det nödvändigt hjälpmedel för att kunna fylla i NE-blankett? 

 

8. Om ja, vad anser ni om detta hjälpmedel 

 

9. Erbjuder skatteverket någon service/hjälp? 

 

10. Om ja, vad anser ni om det? 

 



 

 

11. Finns det något Skatteverket kan förbättra i sina tillmötesgåenden och service 

gentemot er? 

Frågor angående bokföringen 
 

12. Anser ni att bokföringen är viktig? 

13. Vad har ni för kunskaper av ekonomistyrning och redovisning? 

14. Vad lägger ni i begreppet bokföring och bokföringsskyldighet? 

15. Har ni ett bokföringsprogram? 

16. Hur mycket tid ägnar ni i snitt per vecka på bokföringen? 

17. Anser ni att det är svårt att bokföra? 

18. Vad specifikt anser ni är svårt med bokföringen? 

19. Var hittar ni eventuella hjälpmedel i samband med bokföringen? 

20. Påverkar förändringen av bokföringslagar er bokföringen?  

21. Finns det någonting som kan förändras/förbättras för att underlätta bokföringen? 

22. Vilka samband ser ni mellan en bra bokföring och ifyllandet av NE-blanketten? 

23. Vad förknippar ni med bristande bokföring? 

24. Anser ni att ni har brister i er bokföring och vilka effekter ger dessa i så fall? 

 


